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sumar
Capcanele (post)pandemiei 

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

T recem printr-o perioadă mai bună din perspectiva sănătății
publice – pandemia pare să fi intrat pe o traiectorie
constantă și la nivel redus. Alarma încă nu s-a stins, este

posibil să mai avem o revenire spre toamnă, dar... vom trăi și vom
vedea. Problema cu care ne confruntăm azi este însă creșterea
prețurilor la materialele de construcții. Este un fenomen care se
anunța de altfel, dincolo de previziunile sumbre cu crize teribile, ale
unor economiști amatori de senzațional. Scumpirile au cote diferite
– cele mai mari au fost înregistrate la produsele metalice, polistiren,
combustibili, dar nici prețurile la lemn, ciment sau mase plastice nu
au rămas pe loc, ceea ce afectează și piața pardoselilor, direct sau
indirect. De vină sunt (spun mulți) costurile cu materiile prime; s-a
creat, de asemenea, un cerc vicios în raport cu piața imobiliară –
prețurile la case au crescut pentru că s-au scumpit materialele sau
materialele s-au scumpit pentru că a crescut cererea? Și cererea nu
a stat deloc rău în ultimul timp. Partea proastă e că multe contracte
care urmează să se deruleze sunt susceptibile de renegocieri - și
uneori pe bună dreptate. 

Cu siguranță, măsurile de lockdown și precauția au determinat
producătorii să își reducă sensibil activitatea, dar cererea de materiale
a continuat să fie mare în ansamblu, cu mici sincope. Probabil oamenii
nu au fost atât de speriați încât să se închidă într-o carapace... deci
iată-ne aici, cu o situație inedită pe care trebuie să o rezolvăm din
mers, astfel încât să nu aveam prea mult de suferit nici noi, nici
beneficiarii, iar piața să continue să funcționeze. Relaxarea a venit și
cu alt fenomen: a reînceput hemoragia forței de muncă spre Vest; unii
lucrători în construcții se întorseseră în țară, din motive ușor de ghicit,
dar odată restabilită situația, locurile de muncă din străinătate au
devenit iarăși tentante. Cam acesta este contextul în care ne mișcăm
în vara aceasta, cu aspecte bune și mai puțin bune, ca de obicei. 

Sperăm că vom găsi înțelegere la cei care vor să investească într-
o pardoseală de calitate și că ei își vor păstra opțiunile, pentru că prețul
mic poate deveni o capcană mai mult decât oricând. Un montator sau
aplicator onest nu poate ajunge la un preț mai mic pentru beneficiar,
pentru că ar trebui să scadă din calitate, să ”umble” la sisteme, la
produsele de montaj, la timpul alocat unei lucrări. Dacă a avut norocul
să aibă pe stoc, în depozit, este minunat. Se poate întâmpla și se
întâmplă. Dar altfel... nu prea merge. 

O altă problemă mai poate fi respectarea termenelor. Unii mari
producători și-au redus producția și revenirea la volumele anterioare
se face destul de greu, din motive evidente de logistică. Poate că și
reticența există încă. Prin urmare, aprovizionarea se face mai greu,
furnizorii sunt ceva mai dificil de convins și pe bani mai mulți. Iată
un alt aspect pe care beneficiarii, șefii de șantier, arhitecții ar trebui
să le ia în calcul atunci când angajează o lucrare. 

În mod constant, această revistă și-a orientat atenția și către
beneficiar, către educarea lui în privința calității, pentru că el este cel
mai interesat de calitate și, totodată, cel mai puțin pregătit să evalueze
ce înseamnă corectitudinea în acest domeniu. O simplă comparație
de prețuri este doar unul dintre repere. Poate că ar trebui să fie
valorizate mai mult portofoliile de lucrări, parteneriatele, vizibilitatea
în piață, nivelul de echipare și de pregătire tehnică. În pandemie ne-
au cam lipsit întâlnirile, seminariile, târgurile și celelalte evenimente.
Reîncepem să discutăm despre ele. Să fie într-un ceas bun! 

Editorial



Prin gama variată de pardoseli elastice sau textile pe care o propune (linoleum, vinil omogen
sau eterogen, lVt, Flotex, mochetă dale, bariere de praf și alte varietăți sau combinații ale
acestora), Forbo Flooring Systems acoperă necesitățile oricărui tip de proiect, fie că este vorba
despre unul rezidențial, comercial sau industrial, de birouri sau Horeca, unitate sanitară, de
învățământ ori instituție. toate produsele sunt concepute pentru zona premium, dar fiecare
are un segment de piață căreia îi este destinat cu precădere, pentru a face față exigențelor un
timp cât mai îndelungat, fără a-și pierde proprietățile și aspectul.
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Această clasificare ne este extrem de utilă,
pentru a valorifica experiența de peste 150 de
ani a companiei Forbo Flooring Systems și

creativitatea estetică a designerilor acesteia. În același
timp, avem ocazia de a ne pune în operă proiectele
într-o manieră sustenabilă, cu un procent mare de
materii prime naturale și reciclate, și respectând
standardul SA8000 care ne asigură de responsabilitatea
socială corporativă din perspectiva condițiilor la locul
de muncă și drepturile lucrătorilor. Particularitățile
fiecărui spațiu sunt extrem de importante, de aceea
înainte de a demara proiectul este bine-venită o
întâlnire cu consultantul Forbo, care ne poate oferi cea
mai bună soluție, acea variantă care înseamnă o
utilizare fără probleme, pe termen lung. Să vedem
așadar care sunt cele mai importante colecții, con -
sacrate pe piața mondială (dar permanent reinventate),
și segmentele pe care se poate realiza o anumită
pardoseală Forbo.

Pardoselile Forbo
Flooring Systems 
funcționalitate și design pentru
orice interior 

Pentru aria de intrare, se poate apela la barierele
de praf Nuway și Coral, concepute să oprească
murdăria și noroiul, dar în același timp să prelungească
durata de viață a pardoselilor din întreaga clădire,
deoarece se elimină astfel particulele abrazive și
umezeala, iar frecvența operațiunilor de curățenie este
redusă semnificativ. 

Statistic, barierele de praf asigură reținerea la intrare
a până la 65% din murdărie, dar un sistem performant
de 6 metri poate opri până la 95%. Practic, orice clădire
cu trafic, de la imobile rezidențiale la mari instituții
publice, are nevoie de asemenea soluții. 
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Marmoleum este o gamă de linoleum concepută
pentru diverse tipuri de spații interioare, caracterizată
prin durabilitate, naturalețe și un design inovator (peste
300 de culori și modele, sub formă de role sau mo -
dulare). În prezent, se bucură de un succes deosebit
datorită comportamentului la activitatea de igienizare;
testată în instituții de cercetare independente, gama
aceasta a dovedit că este adecvată oricărei destinații în
care se urmărește igiena strictă și controlul bacteriilor
cum ar fi MRSA (stafilococul auriu meticilino-rezistent),
Escherichia coli sau Clostridium difficile, ori al virusurilor
precum Norovirus. Cu 97% materii prime naturale și
43% reciclate, Marmoleum este, de asemenea, un
produs fără ftalați și fără efecte alergice, iar dacă este
finisat cu Topshield2, devine rezistent la substanțe
chimice puternice și nu se pătează nici la dezinfectanți
concentrați. Iată de ce este o soluție pentru orice tip de
aplicație, inclusiv în învățământ sau în spitale, clinici și
cabinete medicale care țin la un anumit grad de confort
și design. Pentru zone de tranzit și de circulație ge -
nerală, săli de clasă, saloane de spital și săli de

tratament, Forbo poate oferi gamele Marmoleum
potrivite, bazându-se pe experiența câștigată după
milioanele de metri pătrați acoperiți cu pardoseli de
linoleum pentru zone de trafic ridicat, peste care se
tranzitează cu echipamente grele, scaune cu rotile
ș.a.m.d.

Sphera, o pardoseală vinilică omogenă, este de
asemenea o variantă folosită cu succes în spații variate,
bucurându-se de popularitate datorită duratei de viață,
versatilității și culorilor vibrante. Prin finisarea
suplimentară cu SMART-top PUR, aceasta capătă o
rezistență superioară la chimicale, zgârieturi și pătare.
În variantele SD/EC, Sphera devine o pardoseală
conductivă, care disipă electricitatea statică.

Colorex, o pardoseală conductivă, care în același
timp este și rezistentă la operațiuni frecvente de
curățenie și dezinfectare, poate preveni descărcările
electrostatice necontrolate în incinte cu aparatură
electronică, medicală sau de laborator sensibilă. 
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Un parametru important al acestora este și LRV –
Light Reflectance Value (care este de 81% în cazul
Colorex SD, de exemplu) – acesta permite o iluminare
optimă, iar pe pardoseală orice obiect străin sau
murdărie capătă contrast, putând fi îndepărtată. 

Forbo are o experiență de peste trei decenii (peste
100 de milioane m2) în producția de pardoseli acustice;
pentru sălile de așteptare sau cu trafic aglomerat, unde
zgomotul poate fi o problemă, sau în saloane de spital,
creșe, zone de relaxare etc., se poate apela la gama
Sarlon, o pardoseală vinilică fără ftalați, în numeroase
variante de culori și modele, capabilă să reducă sunetul
de impact cu până la 19 dB. Forbo are, de asemenea,
variante acustice și pentru linoleum (Marmoleum
Acoustic) sau LVT (Allura Decibel).

Tot în zonele de așteptare se poate folosi gama
vinilică Eternal, care are un design special, inspirat din
materiale naturale precum lemnul sau piatra, ori cu o
grafică abstractă, personalizată digital. De asemenea,
Eternal se potrivește spațiilor din învățământ,
magazine, birouri sau instituții care tind către anumite
valențe estetice, specifice acestei colecții.

Pentru spațiile cu umiditate crescută, precum
laboratoare, băi sau bucătării, zone de trafic care au
nevoie de pardoseli rezistente la apă, dar și cu un grad
optim de aderență (r10 – r12), Forbo are numeroase
soluții din colecția Step, cu zeci de modele care
sugerează piatra sau lemnul. Prin tratare cu PUR, supra -
fața devine mai rezistentă la uzură, îmbunătățindu-se
în același timp ușurința curățării și întreținerii. În toalete
și vestiare, unde se merge cu piciorul gol, sau acolo
unde scaunul cu rotile poate aluneca, există varianta

de PVC eterogen Surestep Laguna. Datorită cro -
maticii speciale, este recomandat și în spațiile destinate
celor cu probleme cognitive sau de memorie
(Alzheimer, demență de diverse tipuri etc.). Safestep
Aqua poate fi aplicată în aceleași tipuri de spații, chiar
în băi și piscine, datorită suprafeței embosate care oferă
cel mai înalt grad de siguranță la alunecare.
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Pardoselile LVT din colecția Allura îmbină bene fi -
ciile unui vinil solid și rezistent cu estetica ce su  gerează
lemn și piatră naturală, în cele mai sigure con diții de
exploatare – respectă reglementările REACH pe care
Uniunea Europeană și Marea Britanie le-au conceput
pentru a asigura sănătatea oamenilor și mediului prin
expunerea la produse chimice.

Tessera este un sortiment de mochetă sub formă de
module care poate fi folosită în spații publice, birouri, școli,
săli de conferințe, chiar spații comerciale și showroom-uri.
Designul lor cu elemente aleatorii permite reducerea
substanțială a resturilor de tăiere, iar calitățile acustice sunt
deosebite – reduce zgomotul cu până la 30 dB. 

Flotex este o acoperire unică, capabilă să ofere o
durabilitate și o rezistență de excepție cu ajutorul unei
pardoseli textile, calde și confortabile, devenind soluția
perfectă pentru acele zone în care se circulă sau se
așteaptă, inclusiv folosind scaune cu rotile. Realizată din
fibre de nylon 6.6 (80 de milioane de fire pe metru
pătrat!), asigură o acustică excelentă, este impermabilă,
lavabilă, aderentă și sigură pentru sănătatea utili za -
torilor, deținând eticheta britanică pentru persoane
alergice. Flotex are capacitatea de a acumula praful fin
și alergenii din aer, pe care îi eliberează ulterior la
aspirare uscată sau umedă. Se poate monta sub formă
de role sau dale, iar ca aspect a beneficiat de contri bu -
ția unor mari designeri; de asemenea, se poate
personaliza, ceea ce face ca orice proiect să fie unic. Iată
de ce își poate găsi locul în numeroase spații cu trafic
intens: săli de așteptare, birouri, recepții de hotel, galerii,
saloane, zone de tranzit etc., din orice domeniu de
activitate, inclusiv medical.

www.forbo-flooring.com
Contact: 
sandra.stoian@forbo.com
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ProduSE DE ToP

     

lemnul este un material unic prin aspect, naturalețe,
căldură. textura, desenul, culoarea sunt extrem de
importante pentru amenajările interioare, iar finisajul
este operațiunea care scoate în evidență toate
acestea, în forme mai mult sau mai puțin modificate
- depinde atât de materialele folosite pentru
finisare, cât și de priceperea aplicatorului. 

Loba – pentru un parchet 
cu personalitate

Aspectul natural original este deseori căutat, dar există
și situații în care este dorită colorarea pardoselilor din
lemn, fie că sunt noi sau necesită o recondiționare.

Sistemele de finisaj Loba se adresează atât celor care vor
să păstreze aspectul natural al lemnului, cât și celor care
urmăresc schimbarea, în contextul unei renovări sau al unei
amenajări distincte, creative. 

A produce un baiț sau un grund colorat care să schimbe
nuanța lemnului în mod controlat și pe termen lung, păstrând
senzația de autentic, este o realizare de excepție, mai ales
pentru esențele cu un conținut mare de tanin. De-a lungul
timpului, producătorul german Loba a dezvoltat soluții de
finisare specifice, pe bază de ulei sau lac, care au devenit tot
mai performante și mai ecologice. 
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Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de 
SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE executivtrading@yahoo.com | 0261.775.222

Administrator: Joachim Cronauer | 0728.193.630 | joachim_cronauer@sermis.ro 
Consultant tehnic: Bodor ioan | 0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com

eficiente prin care calitatea lucrărilor a fost menținută și
îmbunătățită. În urma nume roa selor solicitări sosite din
rândurile montatorilor, echipa Loba-Wakol inten țio -
nează să reia în curând seria acestor manifestări. 
Vă așteptăm cu propuneri!

În cazul uleiului, se poate opta pentru varianta unui grund
HS 2K Intensive transparent (intensifică aspectul natural și
poate fi acoperit ulterior cu alte tipuri de finisaje pentru
protecție), sau HS 2K IntensiveColor A.T. (baiț disponibil în
12 nuanțe, de la alb-gri la abanos, care pot fi și combinate
între ele). Este un produs ecologic, fără cobalt și bu ta nonoxim,
care conferă un aspect uleiat și un grad sporit de etanșeitate.
Este recomandat pentru lemn de esen ță tare, căruia îi conferă
o anumită profunzime cromatică.  

De asemenea, lemnul poate fi acoperit cu LOBA 2K
InvisibleProtect, un lac poliuretanic pe bază de apă care
păstrează naturalețea lemnului, cu o remarcabilă rezistență la
uzură și agresiuni chimice. Lemnul pare că nu a fost tratat, dar
se întreține cu ușurință și are o rezistență la alunecare R9,
conform standardelor din domeniu.

o colorare intensă și de calitate mai poate fi obținută prin
intermediul sistemului de colorare Loba ProColor, care poate
fi acoperit ulterior cu unul dintre finisajele aceluiași producător,
pentru solicitări intense sau foarte intense.

Toate produsele Loba pot fi obținute în România prin
Executiv Trading din Satu Mare și prin partenerii
autorizați. Puteți admira în aceste pagini câteva dintre
oportunitățile cromatice posibile cu ajutorul produselor Loba,
obținute în cadrul unor lucrări realizate de echipa Creativ
Invest din Baia Mare, unul dintre partenerii firmei Executiv
Trading. Desenul lemnului și textura lui nu se pierd prin
colorare, ba din contră, capătă contrast și personalitate. 

Seminariile și workshop-urile Loba – Wakol au
reprezentat de ani de zile evenimente importante pentru
branșa montatorilor de pardoseli, în cadrul cărora participanții
s-au familiarizat cu noile tehnici de punere în operă a
materialelor moderne, eficiente, în spiritul calității și al
protejării mediului, sănătății beneficiarilor și apli ca torilor. Mulți
dintre noi ne amintim cu plăcere de întâlnirile de la Satu Mare,
la sediul Executiv Trading, dar și la București, Cluj-Napoca sau
Brașov, de demonstrațiile din cadrul concursurilor naționale
de montaj, care au contribuit la profesionalizarea multor
echipe din întreaga țară și pro mo varea celor mai performante
produse pe piața românească. În perioada pandemiei, aceste
training-uri s-au desfășurat on-line, iar consultanța prin
mijloace de comunicare la distanță a fost una dintre metodele
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matErialE dE toP

Vata minerală de sticlă 

URSA protejează pardoselile

o pardoseală stabilă, de calitate, se poate păstra doar într-o construcție în care temperatura
și umiditatea sunt menținute sub control permanent, atât în faza de montaj, cât și în timpul
exploatării. Un mediu ambiant excesiv degradează finisajele într-un ritm accelerat, mai ales
dacă variațiile sunt frecvente. De asemenea, trebuie spus că pardoseala poate avea o
contribuție majoră la confortul acustic al interioarelor atunci când este vorba de zgomote
de impact, uneori și dacă este nevoie de atenuarea zgomotelor venite din exterior. Acest
aspect trebuie luat în considerare holistic, împreună cu toate celelalte elemente de
construcție, pornind de la planșee. Pentru orice lucrare de izolare/optimizare termică și
fonică, putem folosi produse din vată minerală de sticlă oferite de URSA, unul dintre marii
producători europeni pe acest domeniu, cu o cotă de piață importantă și în România.

V ata minerală de sticlă este considerată în prezent una
dintre cele mai sigure și ecologice soluții de eficien ti -
zare energetică a unei construcții, cu posibilități

nelimitate de utilizare datorită flexibilității și permeabilității la
vapori. Ea constituie practic o barieră termică și fonică între
interiorul și exteriorul locuinței, chiar între diferite spații ale
unui imobil, dar fără a aduce cu sine dezavantajele altor
materiale, precum impermeabilitatea sau inflamabilitatea.
Este o soluție ingenioasă, la care nu se ia în calcul materialul

propriu-zis, ci spațiile create de el și distribuția acestora. Sticla,
materialul de bază, are o conductivitate termică relativ mare
(λ= 1 W/mK, cam ca a betonului); ceea ce conferă acestui
material unicitate este însă modul în care este realizat, prin
prelucrarea sub formă de fibre extrem de subțiri, îmbinate cu
ajutorul unor lianți, astfel încât capătă o textură asemănătoare
lânii. Are o capacitate excelentă de a termoizola, dar nu și
dezavantajele materialelor organice (biodegradabilitatea,
sensibilitatea la apă, vulnerabilitatea la insecte etc.). Materialul
termoizolant devine astfel aerul înglobat în această rețea
densă, iar aerul are o conductivitate termică de 0,024 W/mK,
una dintre cele mai bune, mai ales că... aerul este gratuit.
Felul în care sunt dispuse aceste fibre limitează extrem de
mult fenomenul de convecție naturală a căldurii în interiorul
materialului, între fibrele de sticlă și aer, dar există o circulație
minimă a aerului care permite transferul de vapori. Această
ultimă particularitate este și ceea ce diferențiază vata minerală
de sticlă de alte materiale termoizolante de pe piață, care au
o permeabilitate redusă, favorizând apariția unor fenomene
extrem de neplăcute, precum umiditatea excesivă a aerului
interior, igrasia, mucegaiul, ciupercile etc., cu consecințe
asupra întregii construcții. o pardoseală din lemn, de
exemplu, va avea o durată de viață mult mai mare într-o
clădire în care există un trensfer de umiditate natural între



interior și exterior; stratul suport va fi mult mai puțin afectat
de vaporii din aer, ca și lemnul, care este un material
higroscopic. Din perspectiva fonică, vata minerală acționează
ca un absorbant ideal al zgomotelor nedorite; sunetele, care
sunt unde materiale, ce se transmit prin aer, odate intrate în
această rețea de fibre, își atenuează energia considerabil,
uneori până la limitele percepției urechii umane. Vata de sticlă
este, de asemenea, incombustibilă, ceea ce o transformă într-
o bună metodă de protecție în caz de incendiu, întârziind
propagarea focului.

Produsele URSA au toate toate caracteristicile superioare
ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât atât. 

Conductivitatea ter -
mică a materialului în

ansamblu este excep -
țională (0, 032 - 0, 040

W/mK, în funcție de produs), și
pot fi folosite diverse variante cașerate

care optimizează unele caracteristici
precum controlul umidității, portanța, ușu -

rința punerii în operă sau finisării. Datorită
implementării celor mai noi cercetări și tehnologii,

URSA poate optimiza amprenta verde a clădirilor termo -
izolate, contribuind la obținerea unui certificat nZEB (Nearly
Zero-Energy Builfing). Produsele din gama BIonic nu conțin
substanțe ce distrug stratul de ozon sau potențează efectul
de seră al atmosferei - clorofluorocarburi, hidro fluoro carburi
sau hexafluorură de sulf și, astfel, pot fi considerate perfect
ecologice, fiind obținute integral din materii prime
naturale. După încheierea unui ciclu de utilizare, vata
minerală de sticlă URSA poate fi reciclată integral, pentru a
obține noi produse de gen.

URSA ne oferă mai multe posibilități de a rezolva
izolarea termică și fonică a pardoselii:
n Izolarea peste planșeu: atunci când se poate interveni

aici, sunt folosite plăci din vată minerală de sticlă de mare
densitate URSA TSP, sub o șapă flotantă armată. 

Pardoseli magazin 11
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Acestea au rolul de a proteja spațiile unui imobil de
zgomotele de impact provenite de la vecinii de deasupra
(pași, obiecte căzute pe pardoseală, mutarea unor obiecte,
încălzire în pardoseală etc.). Bineînțeles, beneficiarii se bucură
și de faptul că pierderile de căldură sunt reduse considerabil,
chiar și cu un strat de câțiva centimetri grosime. În cazul în
care desupra este un spațiu mai slab încălzit, facturile pentru
climatizare sunt mult mai mici.
n Izolarea pardoselii unui pod nelocuit: o dușumea

simplă nu este suficientă pentru a limita pierderile de căldură,
prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum
URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau DF 40. Pentru oricare am
opta, acestea asigură și o protecție fonică împotriva
zgomotelor de la nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii
sau grindinei), către spațiile locuite.

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, 
Sector 1, Bucure[ ti

Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro

n Izolarea sub planșeu: atunci când, din diverse motive,
izolarea nu este posibilă în spațiul de deasupra, se poate
interveni la nivelul tavanelor, folosind vată minerală de sticlă
în plafoane suspendate sau sisteme de gips-carton. În acest
scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafețe
orizontale: URSA Glasswool DF 40 sau Plus AB (cașerate cu
folie de aluminiu).
n Izolarea plafoanelor de la garaje, subsoluri, beciuri

sau spații de lucru: în acest caz, vă propunem plăcile URSA
TERRA 62Ph, complet hidrofobe și neinflamabile. Sunt ca șe -
rate pe o parte cu împâslitură dublă din fibră de sticlă de
culoare albă și pe partea cealaltă cu împâslitură din fibră de
sticlă de culoare galbenă. Montajul se face simplu și ușor,
folosind dibluri sau adezivi pentru montajul sistemelor cu plăci
de vată minerală. Cașerajul din fibră de sticlă de culoare albă
poate rămâne aparent, nefiind necesară  finisarea supli men -
tară, iar spațiul beneficiază de o excelentă absorbție fonică.

matErialE dE toP
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O pardoseală din lemn își menține
valoarea doar dacă este curățată,
întreținută și revitalizată periodic, în
paralel cu o monitorizare per ma -
nentă, de preferat la sfaturile unui
specialist. Există situații în care
această acoperire poate fi com -
promisă, deci avem o serie de limite
în utilizarea ei, dar avem și metode
de a evita sau de a remedia dete -
riorarea. Parchetul, cu lucrările sale
complexe de montaj, este o inves -
tiție nu tocmai mică, iar ten dința
este de a deveni tot mai prețios, în
paralel cu creșterea cererii și pe
măsură ce lemnul de calitate devine
o resursă tot mai rară. Creșterile de
preț la lemn, de pe piața americană
și europeană, din primăvara anului
în curs, sunt un semnal de alarmă
care ne arată că acest material va fi
privit cu alți ochi în viitor. 

D
acă aspectul pardoselii de lemn are
de suferit, există soluția rașchetării,
dar aceasta funcționează doar de

câteva ori pentru întreaga durată de viață a
acoperirii, chiar și pentru parchetul masiv.
Într-adevăr, noile tehnici de șlefuire au

eficientizat considerabil operațiunile de
refinisare, astfel încât la o asemenea lucrare
se pierd nu 2 – 3 mm din stratul de uzură,
așa cum se întâmpla cu decenii în urmă, ci
sub 1 mm, în funcție de planeitatea
suprafeței și capacitatea de reglare a mașinii

cum curățăm, întreținem și păstrăm

o pardoseală din lemn
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crescând implicit durata de viață a par do -
selilor interioare. Statistic, 70% din murdăria
pe care trebuie să o îndepărtăm din spațiile
interioare este adusă pe tălpi. Suntem
obișnuiți să vedem aceste tipuri speciale de
pardoseli la intrarea în spații comerciale,
instituții, unități de învățământ etc., dar
utilitatea lor este gene ral valabilă, pentru
orice tip de destinație, inclusiv pentru
domeniul rezidențial. Ori când este de
preferat o barieră de praf profesională,
compusă din elemente me talice, textile, de
cauciuc și plastic, perii care rețin mizeria în
etape (substanțele grosiere – praful –
umezeala); totuși, în lipsă, se poate apela și

(chiar 0,3- 0,5 mm pentru mașinile de șlefuit
cu pro gra mare). În cazul parchetului stra -
tificat, lu crurile sunt ceva mai complicate,
pentru că prin șlefuire se reduce stratul de
uzură, iar acesta se poate exfolia, ceea ce în -
seamnă compromiterea definitivă. Contează
și modul în care lacul sau uleiul vechi au
penetrat lemnul, astfel încât la șlefuire
nuanța să devină uniformă. Și, totuși, oricât
de accesibile ni se par aceste refinisări, este
de preferat să fie cât mai rare, mai ales că
avem la îndemână metode din ce în ce mai
eficiente de curățenie, de între ținere, de
protejare a parchetului. Cel mai bine este să
abordăm problema în ansam blu, luând în
cal cul un pachet de măsuri și operațiuni pe
care orice utilizator (sau operator de
cleaning) trebuie să le cunoască.    

Barierele de praf
Pentru început, trebuie spus că o par -

doseală din lemn trebuie protejată încă
di nainte de a păși pe ea, instalând bariere de
praf și mizerie, care să rețină o cantitate cât
mai mare de particule abrazive care ar
putea-o afecta. Este o metodă care reduce
con   si derabil frecvența operațiunilor de
cură țe  nie și întreținere, și costurile aferente,

SFatul SPECIALISTULUI
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mecanice, este greu să luăm măsuri de
prevenție viabile (poate doar dacă acoperim
parchetul, ceea ce este un non-sens). Totuși,
în anumite zone se poate pune un covoraș
care să atenueze obiectele căzute – de exem -
plu lângă chiuvetă, mașina de spălat sau
masa din sufragerie; este o bună modalitate
și de a evita pătarea cu sosuri, detergenți,
înălbitori sau diverse soluții acide. 

Parchetul și expunerea la soare
Trebuie să avem grijă și de expunerea la

soare sau surse puternice de lumină, care
schimbă nuanța lemnului, care este cu atât
mai vizibilă cu cât culoarea este mai închisă.
Dacă transformarea ar fi uniformă, poate că
problema nu ar fi atât de mare (uneori chiar
se dorește), dar culoarea se modifică accen -
tuat în zonele mai expuse. O primă măsură
de bun-simț ar fi să controlăm această
situație la sursă: perdele la ferestre, tragerea
jaluzelelor (de preferat într-o culoare
închisă) când plecăm pentru mai mult timp,
schim barea poziției covoarelor și mo -

la ștergătoare și covorașe de intrare cu
capacitate mare de retenție a prafului și umi -
dității, detașabile, care să poată fi curățate
periodic. Astfel, vom opri la ușă jumătate
din mizerie, sau chiar mai mult, în funcție
de complexitatea barierei. 

Diverse agresiuni
În acest context, mai trebuie specificat și

faptul că pantofii cu toc subțire sau cu tălpi
care au elemente dure (eventual metalice)
pot afecta o pardoseală din lemn – finisajul
sau chiar stratul de uzură, dacă este o esență
moale, poansonabilă. De asemnea, sub pi -
cioa rele mobilierului este bine să așezăm
elemente tampon (există în comerț variante
auto adezive sau fixate cu șurub) din burete,
pâslă, textil, silicon, plastic, plută etc., care
să prevină zgârierea sau poansonarea.
Cauciucul poate lăsa urme, deci nu este o
variantă reco man dabilă. Măsuri de acest gen
sunt recomandate cu atât mai mult pentru
esențe moi, ușor de zgâriat: cireș, nuc,
rășinoase (folosite de regulă la dușumele).

Mutarea mobilierului este deseori o sursă
de zgârieturi; dacă obiectul nu poate fi
ridicat integral, se poate face o glisare, dar
numai așezându-l pe un suport moale, de
exemplu un covoraș întors, peste care se
așează un placaj. În privința altor șocuri
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bilierului masiv din când în când. Radiațiile
ultraviolete de la soare produc modificări nu
la nivelul finisajului, ci direct în lemn,
distrugând lignina, o componentă impor tantă
a acestui material, care constituie un liant
pentru celule. La expunere solară directă,
lemnului îi scade rezistența la suprafață,
crapă, devine poros, predispus să absoarbă
mai multă umiditate și capătă o nuanță gri.
Parchetul este protejat de un strat sau mai
multe de lac, dar acesta nu este suficient de
consistent (și nici nu dorim, din considerente
estetice) pentru a oferi o protecție sută la sută
– altfel, l-am acoperi cu vopsea, pur și simplu.
În același timp, expunerea la temperaturi
ridicate în zonele cu soare direct provoacă o
uscare forțată, respectiv o contracție, urmată
de o dilatare când temperatura scade. Toate
aceste modificări duc la degradarea par -
chetului – finisajul se exfoliază sau se pierde,
culoarea devine mai deschisă, apar fisuri,
rosturi, aspectul de uzat.   

Gestionarea umidității aerului
Lemnul este un material sensibil la

umiditatea mediului ambiant, care trebuie
controlată permanent, începând chiar cu
etapa montării pardoselii; este o practică
obișnuită ca parchetul sau dușumeaua să fie
aclimatizate timp de circa o săptămână, în
spațiul unde urmează a fi montat, altfel
lucrarea poate eșua. În mod logic, este mai
bine să se facă un montaj într-o ambianță cu
umezeală ridicată decât uscată, pentru că,
deși nedorit, este de preferat să rămâi cu
niște rosturi decât să se umfle parchetul.
Vara, la noi, umiditatea relativă a aerului se
ridică deseori la 70 – 80%, mai ales în zone
cu precipitații crescute. Au fost multe cazuri
în care parchetul, montat iarna în condiții de
aer uscat, vara s-a umflat și a trebuit
înlocuit. Și, în general, este bine să montăm
parchet într-o casă folosită constant, nu într-
o casă de vacanță utilizată de câteva ori pe
an; schimbările de temperatură și umiditate

din interior, sincronizate la cele de afară, nu
sunt de bun augur. 

În perioada de exploatare, umiditatea
relativă a aerului trebuie să se mențină între
40 % și 60%, altfel se pot produce contracții
vizibile (rosturile dintre lamele se măresc)
sau pardoseala se umflă, provocând des -
prinderea de stratul suport. Dacă măsurile
de gestionare curentă a umidității aerului
(ventilare, aerisire) nu dau rezultate, în pri -
mul caz, se va apela la un umidificator (sau
un vas cu apă amplasat pe o sursă de
căldură), iar în al doilea la un dezu midi -
ficator (vara se poate folosi aparatul de aer
condiționat cu funcția de dezumificare). 
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Un alt aspect, neglijat deseori de utili -
zatori, este așezarea pe parchet a unor
materiale im per meabile, de exemplu co -
vorașe de cauciuc, PVC, obiecte metalice cu
arie suport mare, ghivece cu flori. Problema
este că umiditatea poate fi blocată în aceste
zone, ceea ce nu face bine lemnului. 

Curățarea efectivă
Parchetul trebuie curățat preponderent

uscat, iar sub formă umedă cu anumite
restricții, dată fiind sensibilitatea lemnului
la apă sau alte lichide. Pentru a îndepărta
particulele abrazive care, prinse sub tălpi,
mobilier sau diverse obiecte, pot zgâria,
curățarea uscată se face săptămânal, sau mai
degrabă de câte ori este nevoie – zilnic în

spațiile utilizate intens. Această operațiune
se efectuează cu un aspirator sau o mătură,
de preferat una nu foarte dură, pe direcția
longitudinală a lamelelor (pentru a aborda
mai bine rosturile). 

Umezeala apărută accidental (noroi, ză -
padă topită, lichide vărsate etc.) este
nedorită și trebuie îndepărtată cât mai rapid.
Inclusiv curățarea umedă, pentru înde păr -
tarea mizeriei solubile, se face cu minimum
de apă, detergenți speciali și un mop sau
lavetă de preferat din microfibră, bine
stoarse. Mopul obișnuit reține prea multă
apă, ceea ce duce la decolorarea pardoselii,
înnegrirea rosturilor și a fibrei, iar în cazul
umezirii frecvente, la desprinderea adezi -
vului de montaj sau la umflarea pardoselii.
Apa rămasă în urma ștergerii cu un mop,

material textil sau burete trebuie să se usuce
în următoarele 15 – 20 de secunde maxim.
Oricum, în cazul unui finisaj proaspăt (lac sau
ulei), este de preferat ca umezeala și deter -
gentul să nu fie folosite în primele 7 – 10 zile
de la aplicarea ultimului strat. Dacă parchetul
a fost montat gata finsat, această restricție nu
este valabilă. 

În privința detergenților, se vor folosi în
principiu produse dedicate, de preferat cele
recomandate de aplicatorul finisajului, mai
ales dacă vă confruntați cu pete mai dificile,
care necesită formule concentrate. Sunt de
evitat produse care pot agresa, exfolia fini -
sajul, precum oțetul, solventul, detergenții
„universali”; mulți specialiști sunt de părere
că nici produsele pe bază de ceară nu sunt
dezirabile, degradând finisajul și făcându-l
mai dificil de întreținut în timp.

Dacă vorbim de o pardoseală de lemn
pentru restaurant sau bar, unde probabilitatea
de pătare sau murdărire cu grăsimi este mai
mare, folosirea detergenților profesionali este
practic obligatorie. Bineînțeles, și finisajul
trebuie să fie din gama profesională, pentru a
rezista mai bine la agresiuni chimice, grăsimi
sau trafic intens. Toți marii producători de
lacuri și uleiuri au în ofertă și produse de
curățenie recomandate, compatibile cu
produsele de finisare. 

(Va urma)
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Electricitatea statică este o provocare tipică în orice zonă de
producție pentru componente IT, sisteme fotovoltaice sau
baterii pentru vehicule electrice, precum și în sectorul roboticii,
în spitale sau laboratoare din industria farmaceutică. Încărcarea
electrică este generată inclusiv de frecarea scăzută ca intensitate,
cum ar fi cea dintre pantof și podea atunci când mergeți.
Descărcarea electricității statice într-un mod necontrolat poate
distruge echipamentele electrice sensibile și poate avea
consecințe grave pentru produse, bunuri și persoane. Cu
ajutorul pardoselilor noastre conductive, încărcarea electro -
statică este disipată într-un mod sigur și controlat.

Prin crearea noului sistem MasterTop 1273 EPA,
portofoliul nostru de pardoseli contribuie la asigurarea
productivității și a calității în toate facilitățile de producție
industriale.

Prin introducerea MasterTop BC 372EPA pe piața europeană, Master Builders Solutions® adaugă o nouă
componentă sistemului său de pardoseli industriale bazat pe  rășini epoxidice MasterTop 1273. Soluția fără
fibre este conductivă electrostatic, are proprietăți ESD (engl. – Electrostatic Discharge) și este potrivită pentru
zonele protejate electrostatic (EPA – ESD Protected Aria).

NoI matErialE

master Builders solutions® lansează inovatoarele
pardoseli electrostatic conductive
MasterTop BC 372EPA fără fibre de grafit 

n Fără fibre, potrivit pentru sistemul de
pardoseală MasterTop 1273
n Rezistență ridicată la trafic și abraziune
nManevrare simplă și instalare ușoară
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Sistemele noastre MasterTop pot fi adaptate la toate
provocările imaginabile. Experții noștri tehnici vor găsi nu
numai soluția potrivită, dar, cu experiența lor vastă și know-
how-ul, pot superviza fiecare proiect până la finalizarea sa cu
succes.

MasterTop 1273 este un sistem modular de pardoseală
care oferă soluții personalizate pentru diverse cerințe ale
clienților - proprietăți specifice pot fi modificate sau adăugate
selectând dintr-o gamă largă de componente disponibile. De
exemplu, dacă pardoseala trebuie să ofere protecție
împotriva descărcărilor electrostatice (ESD) sau este utili -
zată pentru protecția personalului care manipulează
dis pozitive sensibile la descărcarea electrostatică (ESDS),
MasterTop BC 372EPA este alegerea potrivită. 

Este un produs pe bază de rășini epoxidice, bicomponent,
auto nivelant, fără solvenți (substanță solidă), pigmentat astfel
încât să confere acoperirii un aspect plăcut. Sarcina electrică
rezultată pe pardoseală în timpul mersului este foarte scăzută.
Are acele caracteristici apreciate de investitorii și operatorii
spațiilor industriale, precum rezistența la abraziune și la
solicitări mecanice, curățare și întreținere ușoară, rezistență la
apă (inclusiv apă de mare și apă reziduală), la diverse
substanțe chimice alcaline, acide, săruri, uleiuri minerale, lu -
bri fianți și combustibili. Se aplică pe substraturi minerale
precum șape de beton, amorsate cu MasterTop P 687W AS
(amorsă conductivă, de asemenea).  

Dacă mediul de producție presupune riscuri de explozie
(manipulare de solvenți sau pulberi cu potențial exploziv),
atunci se poate opta pentru sistemul MasterTop 1273 AS
(antistatic). Acolo unde cerințele nu presupun con duc -
tivitatea sau disiparea energiei electrostatice, se poate opta
pentru sistemul MasterTop 1273 neted sau MasterTop
1273 R antiderapant. În funcție de agresivitatea traficului, se
poate opta pentru variante cu nivel ridicat de rezistență la
abraziune, sau pentru variantele economice ale acestor
sisteme.

Sistemele sunt certificate în conformitate
cu standardele europene în vigoare din
domeniul prevenției descărcărilor ESD și
sarcinilor AS: 
n Rezistivitatea la sol: Rg < 109 Ohm (conform

EN 61340-4-1)
n Testul mersului pe pardoseală: Voltajul

corpului < +/- 100 V (conform EN 61340-4-5)
n Rezistența

încălțăminte/persoană/pardoseală: 
Rg < 109 Ohm (conform EN 61340-4-5)
n Rezistența la împământare: 104 – 106 Ohm

(conform EN 1081)

DEKOR Hospital Winterthur 9

MasterTop 1273 EPA   

MasterTop 1273 MaserTop 1273 AS MasterTop EPA-R

MasterTop 1273 EPA-S  
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NoI matErialE

Despre Master Builders Solutions
Sub marca umbrelă globală Master Builders Solutions®,

oferim soluții chimice avansate pentru construcția, între ți -
nerea, repararea și renovarea structurilor. Marca se bazează pe
o experiență de peste 100 de ani în industria construcțiilor.
Portofoliul nostru cuprinde amestecuri de beton, aditivi de
ciment, soluții chimice pentru construcții subterane, sisteme
de impermeabilizare, etanșanți, sisteme de reparații și
protecție a betonului, chituri de performanță și sisteme de
pardoseală performante, precum și soluții pentru energia
eoliană off-off și offshore. Pentru a rezolva provocările
specifice de construcție ale clienților noștri de la concepție
până la finalizarea unui proiect, ne bazăm pe cunoștințele
noastre de specialitate, expertiza regională și experiența
acumulată în nenumărate proiecte de construcții din întreaga
lume. Folosim tehnologiile globale și cunoștințele noastre
aprofundate despre clădirile locale, pentru a dezvolta inovații
care să ajute clienții noștri să aibă mai mult succes și să dețină
construcții durabile. operăm site-uri de producție și birouri
de vânzări în peste 60 de țări.

Despre MBCC Group
Grupul MBCC este unul dintre cei mai importanți furnizori

de produse chimice și soluții pentru construcții la nivel
mondial și a rezultat din Divizia pentru Produse Chimice
pentru Construcții a Grupului BASF. oferim produse și soluții
inovatoare și durabile pentru industria construcțiilor din
diferite sectoare, cum ar fi clădiri, structuri, construcții
subterane și construcții noi, precum și pentru renovare.
Mărcile noastre puternice Master Builders Solutions®, PCI®,
Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® și Watson Bowman
Acme® sunt bine stabilite pe piață. Cu inovațiile noastre,
abordăm provocările de durabilitate din industrie. Grupul
MBCC este format din aproximativ 70 de persoane juridice la
nivel mondial și găzduiește aproximativ 7.500 de experți în
construcții în peste 60 de țări.

Pentru mai multe informații, accesați: 
www.mbcc-group.com

Construim performanțe durabile!

Divizia de produse chimice pentru construcții 
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions. 

Întregul portofoliu 
Master Builders Solutions

poate fi găsit pe 
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

office.mbs-romania@mbcc-group.com
Tel: 0344 520 114
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construcție 
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l consultanță de specialitate
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în domeniu

REVISTA 

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

www.spamagazin.ro

RevistĂ cititĂ de manageRii 
din industRia ospitalitĂŢii

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 1 (13)   •   Primăvară - Vară 2018

Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu: Elaborarea meniului Spa (I) • Recomandat Hotel

& SPA Magazin - Sun Garden Golf & SPA Resort Cluj | TISA Hotels & Spa, Băile Olănești |

Afrodita Resort & Spa Băile Herculane | Hotelul IAKI din Mamaia • Tendințe: Trendurile anului

2018 în Spa & Welness • Cleaning: Soluții pentru curățenia întregului hotel • Eveniment:

Romhotel 2017 – pentru turismul făcut cu profesionalism • Produse profesionale HoReCa

 
        

www.spamagazin.ro

Anul V, Nr. 2 (12)   •   Toamnă - Iarnă 2017

Eveniment: Anuala de Arhitectură București 2017; Bursa și Forumul de Turism Balnear - Băile Tușnad
2017 • Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu • Interviu - Ioana Rebenciuc, TISA Hotels & Spa,
Băile Olănești • Sfaturi pentru dezvoltarea unei zone de agrement cu piscină • Sisteme și materiale
profesionale pentru Horeca • Servicii premium pentru hotelieri - Turul personalizat by Dracula Tour

PROVOCĂRILE ARHITECTURALE SUNTSUSŢINUTE DE TEHNOLOGIILE SIKASistemele inovatoare de la Sika pentru impermeabilizarea structurilor subterane:• SikaProof® | • Sika®Viscocrete® | • SikaSwell®

       :    

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 2 (14)   •   Toamnă - Iarnă 2018

Recomandat Hotel & SPA Magazin - Sun Garden Spa Resort Cluj • Tendințe: Alimentația

SPA - experiențe senzoriale unice, într-un mediu curat - Patrick Pettenuzzo, fondator

Sărbătoarea Gustului în România • Eveniment: Gala Premiilor Anualei de Arhitectură București

2018 BIFE-SIM 2018 | Avanpremiera Bienalei Naționale de Arhitectură 2018 • Legislație: Noile

norme de igienă și sănătate pentru piscinele publice  • Turul personalizat - Dracula Tours
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ProduSE DE ToP

Dă-i viaţă proiectului tău! sistemul de
ulei Bona îți permite să îți creezi propria
poveste pe lemn. În decursul anilor, tot
mai multe poveşti unice au fost create în
întreaga lume. Cu noile uleiuri incitante
Bona, mai multe pardoseli din lemn
prind viaţă cu personalităţi fascinante. 

sistemul nostru de uleiuri pune în
valoare acea personalitate unică, fie că
urmărești obținerea unui aspect
minimalist proaspăt pe o dușumea albită
sau ai o abordare contemporană pe un
parchet clasic, sau un aspect unic
precum eşti tu. 

PovesteA lemnului continuĂ...
bona oil sYstem - Pardoseli din lemn cu personalitate

extinderea sortimentului

proVincial

driFtwood

Bona oferă inspiraţie şi îndrumare pe baza celor mai noi trenduri de
design pe pardoseli din lemn. De la luminozitatea scandinavă şi
până la efectul dublu de tonuri închise, ne extindem continuu oferta
de culori şi îndeplinim nevoile clienţilor şi ale trendurilor.

3 NOI culori

mistY

Acum avem în ofertă trei noi culori: misty, driftwood şi provincial.
Aceste culori completează deja versatilul sistem Bona Oil şi vă ajută să
creaţi frumoase şi durabile pardoseli din lemn cu personalităţi unice.

GRAPHITE

CLAY

UMBRA

INVISIBLE

NEUTRAL

LIGHT GREY SAND

ASH

DRIFTWOOD PROVINCIALMISTY

FROST
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noile soluţii Bona fac să înflorească cu frumuseţe şi
personalitate pardoselile din lemn. Prindeţi spiritul nordic
cu un aspect misty în stilul nordic shimmer, construiţi un
paradis luxuriant de la podea cu noua culoare Provincial

în Garden Atmosphere sau îmbraţişaţi stilul cald şi
primitor din California cu Driftwood, noua culoare în gama
malibu Dreams.

fie că locuiți în oraș, în suburbii sau în mediul rural,
creați-vă propriul stil rustic cu Bona Craft oil 2K Pro vin -
cial, care vă aduce visul la țară. Această culoare fantastică
vividă de maro-mediu evidențiază frumos fibra lemnului. 

 

Provincial Dreams
ProVinCiAl

tRAieŞte visuL De LA ŢARĂ

Parte din Garden Atmosphere

Misty Morning

Salty Driftwood

mistY

Captează seninătatea unei dimineți cețoase în care
atracția naturală este combinată cu calitatea și calmul
sistemului Bona Craft oil 2K misty. Acest ulei misty oferă
o expresie ușor prespălată pe podea, undeva între un
aspect alb și natural. 

imaginați-vă senzația de nisip printre degetele picioarelor
și briza sărată a oceanului cu Bona Craft oil 2K Driftwood.
Această personalizare oferă podelelor expresia
fermecătoare a lemnului care a fost expus la ploaie
puternică și soare arzător. 

LiniŞteA unei DiMineŢi 

Din MĂRiLe sĂRAte

Parte din Malibu Dreams

Parte din Nordic Shimmer

DriftwooD
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bona craFt oil

soluŢii CreAtiVe Pentru DiVerse
aplicaŢii pe pardoseli
Sistemul de Uleiuri Bona are o gamă completă de
uleiuri, uleiuri & ceară și efecte creative de culoare
pentru a se potrivi tuturor tipurilor de pardoseli din
lemn. De la contraste în două tonuri, la efecte atrac-
tive, contemporane în două culori, formulele unice din

uleiurile Bona vă permit să combinați și să contrastați
culorile pentru soluții creative nesfârșite pentru
diferite aplicații. Indiferent de mediu, indiferent de as-
pect, gama de ulei Bona este tot ceea ce aveți nevoie
pentru pardoseli frumoase cu caracter unic. 

Bona Craft Oil este un ulei profesional pentru lemn,
cu proprietăți excelente de saturație, oferind o pro-
tecție profundă împotriva uzurii, substanțelor chimice
și umezelii. Bona Craft Oil este potrivit pentru par-
doselile din lemn atât în mediul public, cât și în cel
casnic, precum și pentru mobilierul pentru copii și alte
lucrări de lemn.

bona traFFic hd

pentru extra protecŢie

Bona Traffic HD este lacul cel mai dur din lume și cu
cea mai rapidă uscare. Permite reluarea traficului
complet la doar 12 ore după aplicare și a fost dez-
voltat pentru aplicare pe supra -
fețe mari.

bona hard wax oil

Bona Hard Wax Oil este un ulei natural, modificat
pentru o protecție superioară a pardoselilor din lemn.
Produce aspectul cald al unei pardoseli cu ulei,
oferind în același timp o suprafață rezistentă la uzură
și la pete, care poate fi reparată la fața locului și ușor
de întreținut.

INFO
Bona România SRL

Str. G`rii nr.11  l  SRH Logistic Park  l
Mogo[oaia, Ilfov   l  Tel.-Fax: 021 3170222 
bona.romania@bona.com l  www.bona.com

ProduSE DE ToP
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SFatul SPECIALISTULUI

O firmă de execuție trebuie să
pornească de la înțelegerea
clientului și a pieței, iar

aceasta se obține în urma experienței. În
cei 12 ani de activitate, Elite Surface
Systems a aplicat peste 310.000 mp de
pardoseli în cadrul a circa 380 de proiecte,
în bună parte lucrări de anvergură, toate
impunând standarde ridicate de calitate.
Este contextul în care am înțeles în detaliu
aspectele urmărite de beneficiar, astfel
încât lucrarea să reprezente cu adevărat o
investiție, o optimizare a activității lui, și
nu o sursă de stres. Să vedem așadar care
sunt necesitățile, așteptările pozitive și
problemele pe care beneficiarul le poate
evita prin colaborarea cu o echipă
profesionistă.

Respectarea proiectului,
devizului și necesităților reale 

Beneficiarul își stabilește sistemul de
pardoseală în funcție de necesități și,
uneori, mai ales când este vorba de un
proiect nou, împreună cu arhitectul. Este
bine ca executantul să comunice optim
cu cei doi și cu toți cei implicați în proiect,
inclusiv cu șeful de șantier și consultanții,
atunci când aceștia există, sau cu mon -
tatorii utilajelor. Fiecare lucrare este, în
fond, un parteneriat, din care și bene fi -
ciarul și aplicatorul trebuie să câștige.
Aptitudinile de comunicare sunt calități
pline de sens, vitale chiar, în con textul
unei investiții de anvergură, unde orice
eroare de logistică, improvizație sau

elite surface systems
office@pardoseli-elite.ro

o echipă de aplicatori
profesionistă

ce Înseamnă

Garanția calității unei lucrări de pardoseală este în strânsă legătură
cu produsele și serviciile pe care le furnizează în ansamblu firma
de execuție; acestea trebuie să fie bine gândite și gestionate, în
toată complexitatea lor. nu orice echipă de aplicatori poate oferi
și o consultanță corespunzătoare; nu orice specialist pe un
segment anume este competent în tot ceea ce presupune un
șantier. sunt puține firme care pot asigura toate detaliile unei
lucrări de la a la Z, având know-how, echipamentele necesare și
resursele umane care să garanteze respectarea termenelor de
finalizare. lucrurile sunt cu atât mai evidente în cazul pardoselilor
industriale, care sunt supuse unei uzuri accelerate.
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omisiune poate compromite întreaga
lucrare, cu daune pentru toți cei
implicați. De asemenea, beneficiarul
este îndreptățit să ceară acel nivel de
calitate care îi este necesar, nu mai puțin
și, deseori, nici mai mult - nu are sens să
plătească lucrări și materiale scumpe de
care nu are nevoie. De aceea este foarte
important ca aplicatorul să fie onest, să
respecte rețetele și să își cunoască
propriile limite – ale sale și ale ma -
terialelor pe care le pune în operă. Un
control de calitate intern de monstrează
în cel mai înalt grad profesionalismul
aplicatorilor.

Relația aplicatorului 
cu furnizorii săi

Dacă în alte domenii se poate

uneori, pe segmentul pardoselilor tur -

nate nu există aplicatori buni care

lucrează cu materiale îndoielnice. Prac tic,

există un număr limită de pro ducători

consacrați pe piață, care sunt capabili să

ofere garanție pentru ma terialele

furnizate. Aici este vorba de produse

obținute după decenii de cercetare în

chimia de top, testate și agrementate de

instituții oficiale și laboratoare private de

renume. Se poate spune că aplicatorul și

producătorul constituie un tandem, de

aceea este utilă observarea relației dintre

ei, care poate însemna cunoașterea

produselor, a modului de execuție,

modul în care furnizorul reacționează la

solicitări (logistică). Aplicatorii consacrați

par ticipă frecvent la traininguri, cursuri de

perfecționare în țară și chiar străinătate,

indiferent de rolul pe care îl are în echipă

un muncitor. Producătorii sunt interesați

ca aplicatorii lor să fie bine pregătiți și să

respecte regulile de execuție, pentru că

eșecurile lucrărilor se reflectă și asupra

imaginii lor. 

Respectarea termenelor 
de execuție

Pentru beneficiar, încadrarea în ter -

menul de execuție este foarte im  portant,

pentru că el trebuie să aș tepte până la

începerea sau reluarea activității, ne -

producând nimic în acest timp. o

întârziere, indiferent de cauză, înseamnă

bani pierduți, oportunități de afaceri

SFatul SPECIALISTULUI
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ratate, lipsă de predictibilitate în raport

cu clienții, furnizorii, angajații etc. Iată de

ce primul criteriu de selectare a

aplicatorilor trebuie să fie pro fe sio -

nalismul, nu prețul cel mai mic. În acest

sens, dotările cu echipamente per for -

mante reflectă nu doar calitatea

lu crărilor, ci și rapiditatea acestora. De

ase menea, materialele folosite își de -

monstrează performanțele prin

com   por tamentul lor predictibil, astfel

încât o pardoseală poate deveni

utilizabilă exact în momentul prevăzut.

În acest context, este bine să se apeleze

la firme stabile din perspectiva re -

surselor umane, cu oameni bine

pregătiți, fidelizați, motivați să își facă

bine treaba.

Garanția oferită
Pardoselile presupun lucrări com -

plexe, care depind de multe aspecte, de

la starea stratului suport, la condiții de

climat interior, organizare de șantier,

tipul de activitate desfășurat în acel

spațiu ș.a.m.d. Garantarea lucrării este

necesară – așa cum am spus, prin

angajarea lucrării se începe un par te -

neriat, care poate însemna consultanță

în exploatare, lucrări de întreținere,

Elite Surface Systems
Tel/Fax: +40 216 670 887;
0766056976 | 0764133729
Email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro

inter venții ulterioare în funcție de mo -

 dificările aduse locației. Garanția

înseamnă nu doar faptul că pardoseala

va rezista pe o perioadă determinată, ci

și că va asigura ceea ce a promis: sigu -

ranța traficului, rezistența la diverse

tipuri de uzură, la solicitări chimice,

sănătatea celor care lucrează în acel

spațiu. Este bine ca, înainte de semnarea

contractului, beneficiarul să aibă o listă

cu lucrări de referință ale aplicatorului,

chiar să se intereseze de calitatea lor, de

relația care s-a păstrat (sau nu) cu foștii

beneficiari.

Consultanță reală
Aplicatorul are responsabilități

multiple, activitatea lui nu se limitează la

a executa o pardoseală, ci și să atragă

atenția asupra problemelor existente

sau potențiale. El este interesat de

caracteristicile întregului proiect, de

lucrări ascunse, instalații, riscurile în

cazul unor defecțiuni tehnice sau

incidente, condițiile de muncă ale celor

care vor lucra acolo. o discuție în detaliu

cu aplicatorul poate fi întotdeauna

benefică, deoarece el poate im ple -

menta și soluțiile inovative pe care le are

în portofoliu.

Diversitatea produselor
De regulă, un proiect presupune

mai multe tipuri de pardoseli, pentru
spații cu diverse destinații (producție,
zone de tranzit, zone de trafic auto,
spații sanitare, birouri etc.). Pentru ca
lucrările să decurgă fluent, fără multă
bătaie de cap, este bine ca aplicatorul
să aibă o ofertă diversificată, cu
produse speciale, astfel încât într-un
anumit interval de timp să poată
executa mai multe tipuri de pardoseli;
printr-o bună organizare, se poate
avansa rapid, utilizând timpii ”morți”, în
care materialele sunt lăsate să reac -
ționeze, să se usuce, întărească etc. 

Nu trebuie să neglijăm nici partea
estetică a lucrării (cromatică, lu mi -
nozitate, signalectică la nivelul
pardoselii), pentru că aceasta deter -
mină crearea unui climat de lucru
agreabil, cu efecte asupra eficienței
activității. 
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luCrări DE REFERINŢĂ

emblema Vienei, turnul obser -
vator donauturm are o înălțime de
252 metri și reprezintă cea mai înaltă
clădire a austriei. construcția a fost
realizată în 1964, cu ocazia expoziției
dedicate grădinilor vieneze. pentru
lucrările recente de renovare a fost
alocat un buget de 8,5 milioane de
euro. arhitectul Gregor eichinger și-a
dorit ca în urma lucrărilor de renovare
– modernizare a clădirii de patri mo -
niu să se păstreze stilul și eleganța
anilor 60. În plus, în scopul informării
facile a vizitatorilor au fost instalate
ecrane panoramice interactive, atăt la
interiorul turnului, căt și la exterior, la
înălțimea de 155 metri. 

ecranele pano ramice furnizează
informații în opt limbi despre istoria
turnului și despre atracțiile turistice
ale Vienei. În cadrul lucrărilor de
renovare a pardoselilor s-au utilizat
produse murexin, montajul acestora
fiind realizat de către compania
vieneză stone4you, cu o vastă
experiență în domeniu.

În spațiul central, pe treptele
scărilor și la pardoselile din restaurant
și din cafenea, specialiștii de la
stone4you au instalat plăci ceramice
de format 1 x 1 m, marca inalco. În
foaier, pe holuri și în zona lifturilor au
fost instalate plăci din piatră de format
60 x 60 cm, marca serpentinit.  

lukas förstel, coordonatorul
proiec tului, din partea stone4you ne-
a împărtașit căteva detalii despre
provocările proiectului: „s-a acordat
o atenție deosebită pregătirii supor -

Turn
Observator
Donauturm
Viena

renovare 
cu 
materiale 
murexin
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tului, dată fiind dimensiunea mare a
plăcilor. montajul placajelor a fost de
asemenea complex deoarece fiind
vorba de un turn, instalarea s-a făcut
preponderent pe suprafețe cu muchii
rotunjite, ceea ce a implicat multe
etape de tăiere a plăcilor. 

odată cu realizarea lucrărilor de
renovare s-a pus accent și pe sporirea
măsurilor de securitate cu privire la
protecția împotriva incendiului.

s-a început cu pregătirea supor -
tului, respectiv s-a îndepărtat covorul
vechi, s-a amorsat suportul cu amorsa

Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

Produse Murexin folosite 
n strat separator şi de decuplare

- entkoppelungvlies
n amorsă lf 1 
n adeziv profiflex maxi mB 25
n adeziv cu trass sfK 85

n chit siliconic sanitar sil 65
n chit siliconic pentru piatră 

naturală sil 50
n adeziv special X-Bond ms-K88

express

INFO

Tiefengrund LF 1, s-a instalat un
strat separator cu rol de decuplare –
Entkoppelungsvlies. stratul de
decuplare s-a înglobat într-un pat de
adeziv c2te - Kle be mörtel
Profiflex Maxi Mb 25. lipirea
plăcilor ceramice de format 1 x 1 m
s-a realizat cu adezivul rapid cu
conținut de trass, de clasa c2fts1 –

Schnellflex Klebe mörtel Trass
SFK 85, iar chituirea rosturilor s-a
facut cu chitul de rosturi Flexfuge
Profi Flex FX 65. pe zona parterului,
după pregătirea supor tului, respectiv
a șapei de ciment  s-au instalat plăcile
serpentinit de ase menea cu ajutorul
adezivului SFK 85, iar rostuirea cu
chitul FX 65.
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PardoSEli ISToRICE

Pardoselile acestui edificiu emblematic nu mai sunt cele originale decât în mică

măsură (câteva zone de piatră și scările intrării monumentale); majoritatea au fost

distruse în timpul bombardamentelor din 1945 și, anterior, în faimosul incendiu

din 27 februarie 1933, în urma căruia Germania a trăit ultima zi a Republicii de la

Weimar. Pe 28 februarie, se instaura printr-un decret regimul nazist. Pe scările

acestea, primarul Berlinului Ernst Reuter și-a rostit discursul din 9 septembrie 1948

îm potriva blocadei sovietice, discurs al cărui final, „Voi, popoare ale lumii, uitați-

vă la acest oraș și înțelegeți că nu îl puteți preda”, a făcut încon jurul lumii, marcând

începutul efectiv al Războiului Rece, dar și al rezistenței berlineze.

Reichstag –
BeRlin
trecutul reinterpretat 
vizionar 
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A ctualele pardoseli au fost montate în
renovările din 1960, dar mai ales după
reunificarea celor două state germane

din 1990. În 1999, restaurarea era completă,
astfel încât aici a putut funcționa parlamentul
– Bundestagul modern. Renovarea s-a făcut
cu respect pentru trecutul acestei clădiri, dar
și în spiritul unui viitor deschis către noile
materiale și tehnologii, luându-se în calcul și
exigențele actuale de funcționalitate ale unei
instituții federale. Astfel, întâlnim aici nu -
meroase pardoseli de tip compozit sau elastic
(cauciuc în special), cu un grad optim de
aderență, în variante care să permită traficul
intens al parlamentarilor, angajaților, dar și al
numeroșilor vizitatori care doresc să vadă
locul în care se votează legile unuia dintre cele
mai puternice state ale lumii. Din trecut, pe
lângă unele finisaje din piatră, au mai fost
păstrate câteva elemente semnificative pentru
istoria edificiului și a orașului însuși – de
exemplu, zonele de graffiti rămase de la sol -
dații sovietici care, după ce au înălțat steagul
roșu deasupra cupolei, având în fundal un
Berlin în ruine, au ținut să își scrie aici numele
și gândurile pe care le considerau importante
pentru posteritate.

Ceea ce ar trebui să vedem acum (aceasta
este și dorința evidentă a germanilor) este un
palat al democrației, caracterizat de trans -



Pardoseli magazin32

parență și deschidere spre dialog, în ciuda unui
trecut tumultuos. Trecând peste seria acelor
evenimente, ne putem bucura de monu -
mentalitatea unei clădiri care se dorește a
reflecta spiritul german, cu valorile oferite
umanității, cu permanentul dezi derat al
democrației, reflectat de ins crip ția iconică de
pe frontispiciu: „Dem Deutschen Volke” Și, în
mod particular, ne pu tem concentra atenția
asupra câtorva de talii de construcție care arată
capacitatea de rege nerare a industriei acestei
țări, care a re construit practic în acești ultimi
ani o în treagă capitală.  

Parlament pentru un imperiu
Clădirea Reichstagului a apărut în con -

textul Germaniei unificate în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, stat realizat efectiv de
„Can celarul de Fier” prusac, Otto von Bis -
mark. Noua monarhie germană cu capitala la
Berlin avea nevoie de o clădire mult mai mare
pentru legislativ, proporțional cu dimen siunea

noului stat care înglobase treptat și landurile
sudice. Inițial, sediul din Berlin al legis la -
tivului a fost „Palatul Prusac” de pe Leipziger
Strasse, unde se reuneau deputații Ligii
Nordului, dar după 1871, când s-a statuat
apariția Imperiului German, s-a impus
ridicarea unei clădiri mai mari. Construcția
nu a început însă prea curând după decizie,
parlamentul mutându-se între timp într-o
altă locație, deoarece existau diferende între
cancelarul Otto von Bismarck  și deputați.
După mai multe concursuri la care au
participat sute de proiecte, piatra de temelie
a acestui edificiu fost pusă în 1884, de către
împăratul Wilhelm I. Clădirea a fost inaugu -
rată un deceniu mai târziu, în 1894, purtând
semnătura arhitectului Paul Wallot, care
gândise o clădire impozantă, în stil neobaroc,
de peste 13.000 mp, cu o cupolă amplă și 4
turnuri masive în colțuri, ridicate la 40 de
metri înălțime. 

Terasa superioară 
era mult mai
spectaculoasă până la
căderea Berlinului în
1945, dar din păcate o
bună parte din statui
și ornamente au fost
îndepărtate, fiind
distruse de obuze și
de gloanțe. Totuși, a
fost amenajată și
deschisă publicului,
deoarece panorama
este deosebită.
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Este recunoscut faptul că Wallot a avut un
model în Sala Memorială din Philadelphia
(SUA), inaugurată cu ocazia Expoziției
Centenare din 1876 – clădire în stil Beaux-
Arts, în care metalul și sticla se adaugă unor
principii neoclasice, renascentiste sau gotice,

contribuind la monumentalitatea proiectelor. 
Cele patru turnuri ale Reichstagului repre -

zentau principalele landuri germane unificate
(Prusia, Bavaria, Saxonia și Würtem berg), iar
coroanele și vulturii sculp tați, care astăzi nu
mai există decât în număr redus, sugerau
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puterea imperială. Artistul german Otto
Lessing, faimos pentru lucrările lui de
inspirație istoristă, a fost autorul sculpturilor,
basoreliefurilor și inscripțiilor. Construcția se
remarcă însă prin domul impresionant, care
se ridică până la 97 metri înălțime Structura
de oțel și sticlă a suscitat un dosebit interes și
a stârnit controverse în privința aspectului,
dar a fost considerată atunci o lucrare ingi -
nerească de avangardă. Inscripția „Dem
Deutschen Volke” de pe frontispiciu a fost
adaugată ulterior, în anul 1916.

Reichstag-ul a fost și sediul parla men -
tulului  Republicii de la Weimar, după
pierderea Primului Război Mondial de către
germani, dar în urma incendiului din noaptea

de 27 spre 28 februarie 1933, ale cărui
cauze nu sunt clarificate complet nici până
azi, sala de plen și unele încăperi în ve ci -
nate au ars în totalitate. În timpul
re gi  mului nazist, construcția nu a fost
refăcută, chiar a fost folosită în starea
respectivă pentru întâlniri de propagandă,
iar către sfârșitul războiului s-a discutat
despre tran sfor marea ei în sistem de for ti -
ficații anti aeriene. Cele mai serioase
distrugeri au survenit însă în 1945, când în
urma bombardamentelor cupola originală a
fost distrusă integral, existența însăși a
clădirii fiind pusă sub semnul întrebării.

După împărțirea Berlinului între Est și
Vest și ridicarea zidului despărțitor în 1961,
Reichstagul a fost una dintre pu ți nele clădiri
monumentale rămase în sectorul occi -
dental, situându-se de altfel la doar câțiva
metri de zid.  Deși utilitatea ei ca sediu al
Parlamentului nu mai era aplicabilă,
capitala RFG fiind stabilită la Bonn, s-a
decis să fie totuși restaurată și între buințată
drept centru de conferințe. Lucrările au fost
executate între 1961 și 1964 (domul nu mai
fusese reconstruit, ca și o parte din
ornamentele spectaculoase de la exterior,
cele interioare fiind complet desființate). 

După căderea Zidului Berlinului, cere -
monia oficială a Reunificării Germaniei s-a
ținut în această clădire, pe 3 octombrie

Senzația de transparență
și reflexie este prezentă nu
doar la cupolă sau
ciclonul de oglinzi, ci și la
nivelul pardoselii, prin
spoturile de lumină
integrate, care oferă noi
perspective asupra
spațiului după înserare.

PardoSEli ISToRICE
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1990, în prezența unor nume sonore, precum
cancelarul Helmut Kohl, președintele Richard
von Weizsäcker și ex-cancelarul Willy Brandt.
Cam în aceeași perioadă, se hotărăște ca
Berlinul să redevină capitala Germaniei, astfel
că și Reichstag-ul își recapătă utilitatea de a
găzdui forul legislativ, desigur în urma unui
amplu proces de modernizare. Reichstag-ul
complet renovat a fost redeschis în aprilie 1999.

Restaurarea din 1994 - 1999
Cifrele restaurării sunt impresionante, pe

măsura acestei clădiri care se întinde la sol pe
o arie de peste 11.000 mp (61.000 mp supra -
față desfășurată pe 6 etaje plus domul). La
execuție au participat peste 25 de antre -
prenori, care au avut un buget de peste 600
milioane mărci gremane. Cea mai dură etapă
a fost totuși cea a îndepărtării ele men telor
inutile în proiect, multe adaosuri neesențiale
de după 1945 – astfel, au fost înlăturate 45.000
de tone de material de demolare – ieșeau de
aici circa 35 de ca mioa ne de deșeuri pe zi. 

Între acești ani au avut loc așadar noi
lucrări ample de restaurare, iar datorită arhi -
tectului Sir Norman Foster, sediul
Bundestag-ului a primit o nouă cupolă de
sticlă în care se poate urca, până în punctul ei
maxim, cu ajutorul unor rampe, inclusiv de
către publicul larg, Reichstag-ul fiind practic
cea mai vizitată clădire din Berlin. Merită
menționat și faptul că a devenit, în urma
lucrărilor din ultimii ani, un model pentru
proiectanți și ingineri din perspectiva con -
sumului, chiar producerii de energie, fiind
dotat cu sisteme ecologice de utilizare a
energiilor regenerabile și având emisii reduse
de dioxid de carbon. Independentă energetic,
construcția este dotată cu generatoare de
curent care funcționează cu combustibil
biodiesel, supliment la energia furnizată de
pompele de căldură instalate până la o
adâncime de 280 m și panourile fotovoltaice
care însumează circa 3.600 mp. 

Gazele de ardere sunt filtrate riguros, iar
surplusul de energie este stocat sau trimis în
sistemul energetic al orașului. 

Pentru acoperirea sălii de plen a fost
preluată o idee din 1988 a arhitectului
german Gottfried Böhm, laureat al
Premiului Pritzker, care conce puse această
cupolă din sticlă pe structură metalică, cu
spiralele pedonabile ascendente și
posibilitatea de a vedea sala centrală a
parlamentului. 

Vizitatorii pot urca până în „vârful”
domului, având permanent de ales între o
mulțime de stimulente vizuale: panorama,
ansamblul de oglinzi (360 la număr),
perspectiva către interiorul domului și către

Clădirea este dominată 
de nuanțe gri și bej, 
datorită calcarului și 
gresiei folosite pentru
placarea zidurilor sau
scărilor. Această 
cromatică se regăsește 
și la nivelul pardoselilor 
moderne, compozite, 
amplificată de oglinzile 
ciclonului.

Umezeala este o
constantă a acestor spații
în sezonul rece. Totuși,
nicio pardoseală nu pare
periculoasă ca aderență,
folosindu-se materiale
rugoase sau tratamente
antialunecare.
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sala de plen.  Deși Foster a opus o oarecare
rezistență la această idee impusă prin
caietul de sarcini, până la urmă a adoptat-
o și chiar a refolosit-o ulterior într-o altă
lucrare a sa, City Hall din Londra, unde a
proiectat o structură conică la care a
adăugat un pasaj spiralat. 

Noul dom care are efectiv 23,5 metri
înălțime, a fost construit cu ajutorul a 800
tone de oțel și 3.000 mp de sticlă.
Vizitatorului ajuns în cupolă i se oferă o
panoramă impresionantă, de 360° asupra
orașului, dar spectacolul este de asemenea
însăși cupola, susținută parcă de un
„ciclon” de oglinzi (lucrare finalizată în
1999). Rampele încon joară ascendent, pe
interior, suprafața cupolei, precum spirala
dublă a ADN-ului; pardoselile acestora
sunt acoperite cu un strat de uzură din
cauciuc, foarte potrivit ca aderență și
simplitatea întreținerii, iar elementele de
siguranță și confort sunt omniprezente
(balustrade, profile metalice de fixare,
zone de repaus). Conform intenției,
oglinzile sunt orientate astfel încât să preia
lumina soarelui și să o conducă spre sala
principală, unde se țin lucrările legis la -
tivului german, sală ce poate fi întrezărită
de sus, pe măsură ce urci rampele către
punctul culminant al cupolei. Lucrările
parlamentare se desfășoară sub lumina
soarelui, iar conceptul capătă, prin
poziționarea spațiilor, și o semnificație

Cauciucul este un
material excelent pentru
rampe: are aderența
potrivită, este
hidroizolant și, în
eventualitatea unei
căderi, impactul este
mult atenuat.

PardoSEli ISToRICE

poli tică/socială: poporul este deasupra
conducerii statului, pe care îl controlează.
Această cupolă a devenit astfel un simbol
al Berlinului care a depășit momentul
fatidic al nazismului, concen trându-se în
schimb pe o Ger ma nie ce privește spre
viitor, unită și democratică. Interesant este
faptul că domul nu este complet închis: el
are in punctul superior un „ochi” ce dă în
exterior și prin care se aerisește, dar intră
și precipitațiile. Imediat dedesubt însă este
amplasat un cilindru metalic care dre nea -
ză apa pluvială. La nivelul zero al domului,
pot fi urmărite expoziții fotografice și
materiale de informare cu diferite teme.
Aici, pardoselile sunt din materiale
compozite, montate pe structuri metalice
înglobate în beton, cu spoturi de lumină
integrate la nivel și rigole de drenaj al
umidității. 

După cum se poate observa, plăcile au
fost decupate individual, astfel încât
desenul pardoselilor să respecte geometria
circulară a spațiului. În zonele cu potențial
ridicat de umiditate (să ținem cont și de
pre cipitațiile care pot ajunge aici prin
oculusul din vârful cupolei), drenajul este
asigurat și cu ajutorul unor pardoseli
profilate, cu orificii, din cauciuc. 

De la acest nivel se poate ieși și pe
terasa clădirii, unde pot fi observate
panourile solare, ornamentele monu men -
tale  ce pot fi stu diate în detaliu, priveliștea
către o curte interioară acoperită cu iarbă.
Și la exterior au fost folosite placări
compozite, dar pot fi observate și zone
acoperite cu plăci de calcar, pentru a
atenua senzația de mo dernitate excesivă și
a rezona cumva cu piatra folosită la
parapete și elemente ornamentale care
împodobesc zona superioară a clădirii. 

Este o combinație de înaltă tehnologie
pentru construcții, spații vitrate ge -
neroase, eficiență energetică încor porată
și ornamente sim bolice, deasupra cărora
se înalță stea  gul Germaniei moderne.
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Cea mai nouă colecție de pardoseală rigidă
click de la brandul Arbiton-Amaron Superiore,
este cu siguranță în topul colecțiilor cu cele mai
lungi plăci existente în Europa. Având o lungime
atât de mare, 183 cm, impresionează și creează

imaginea unei pardoseli naturale din lemn.
Structura sincronizată (Natural Synchrone
Structure) utilizată la colecția Arbiton Amaron
Superiore este realizată cu tehnologia embossed
în register (EIR), cu ajutorul căreia am obținut

Până acum, soluțiile în format mare pentru decorarea pardoselii
se regăseau doar în gamele de pardoseli din ceramică sau din
lemn.  Formatul mare, atât pătratul cât și placa lungă au fost
considerate premium și asociate cu un preț mare. Între timp au
apărut tehnologii mai noi pe piață pentru decorarea pardoselii,
una dintre ele fiind plăcile rigide cu HD Mineral Core. Cea mai
nouă colecție din brandul Arbiton, Amaron Superiore, este o
pardoseală flotantă rigidă, cu montaj clic, având o grosime de 5
mm cu  placa mai lungă decât majoritatea colecțiilor pe care le
putem găsi în Europa. Cu o lungime de 183 centimetri, plăcile
Amaron Superiore contribuie la crearea unei pardoseli care va
impresiona prin frumusețea și eleganța ei.  

PArdosEAlA Cu PlăCi 
în forMAT MArE
dimensiunea face diferența   
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pentru prima data o colecție de SPC cu HD Mineral Core la
care nervurile/striațiile sunt perfect sincronizate cu desenul
lemnului de pe placă. Această tehnologie creează efectul
unei reproduceri fidele a lemnului și a naturaleții sale care
este și mai bine conturată printr-un finisaj mat în profunzime
și elegant. Plăcile din această colecție au o peliculă de
Titanium Nano Layer, care îmbunătățește rezistența la
zgâriere cu până la 30% în comparație cu o colecție standard
de pardoseală din vinyl. La fel ca toate celelalte colecții din
gama Amaron, și Superiore este 100% rezistentă la apă,
silențioasă și este foarte eficientă pentru sistemele de încălzire
în pardoseală. ARBIToN Amaron Superiore este o colecție
compusă din patru nuanțe naturale. orice iubitor de
pardoseală în format mare va găsi decorul potrivit. Cele patru
nuanțe de stejar incluse în colecția Superiore sunt-Gaillarde,
Weisshorn, Patendorf și Stamberger.

Amaron superiore – o pardoseală 
uniformă în toată casa  

Noua realitate necesită o abordare diferită a proiectării
interioarelor. o pardoseală uniformă în tot apartamentul ne
permite să menținem pacea și liniș tea necesare în spațiul
de locuit și crează senzația de libertate de mișcare.
Pardoseala Arbiton cu HD Mineral Core se poate monta pe
o suprafața de până la 200 m2 fără a delimita cu praguri
trecerile dintre camere. 

Astfel avem avantajul că putem crea un spațiu deschis, o
imagine unitară, iar plăcile cu format mare Amaron Superiore
reprezintă soluția ideală. Utilizând mai puține (sau deloc)
treceri realizate cu profile vom crea impresia de spațialitate.
Inspirate din natură și create din materiale sigure, 100%
reciclabile, colecțiile Arbiton Amaron cu HD Mineral Core vor
cuceri inimile românilor iubitori de design și ecologie.  

Plăcile în format mare – o soluție 
pentru specialiștii în design interior 

Producătorii de pardoseli din lemn, vinyl și ceramică au
remarcat că tot mai mulți clienți sunt interesați de produsele cu
format mare. Plăcile de parchet cu lungime mai mare de doi metri
există deja pe piață. În segmentul de pardoseli din ceramică a
crescut de asemenea cererea pentru plăcile mari. Putem găsi
foarte ușor în showroomuri plăci din ceramică cu dimensiuni de
1 x 3 metri cu decor care imită marmura sau cimentul.   

Noile tendințe din designul interior pun accent pe
luminozitate, simplitatea formei, iar spațiile deschise permit
acest lucru, dându-le astfel un rol semnificativ. Panourile în
format mare atât pentru pereți cât și pentru pardoseală se
încadrează bine într-un interior simplu dar și unui decor rustic
sau glamour. Alegând plăcile în format mare XXL se pot
obține suprafețe cu îmbinări delicate, aproape invizibile.   

Formatul mare pentru plăcile de pardoaselă va crea
impresia de spațiu mai mare. Amaron Superiore sunt plăcile
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rigide cu îmbinare clic au cea mai mare dimensiune în acest
moment în piață: 1830 mm lungime și 229 mm lățime. În plus,
aceste plăci au structura sincronizată și mată în profunzime
făcând ca aspectul lor să fie foarte asemănător lemnului
natural, dar mult mai rezistente la impact și zgârieturi.  

Culori naturale – în top 2021 
2021 este anul în care a început tranziția de la culorile reci

regăsite în stilul minimalist și cel scandinav către stiluri
realizate cu nuanțe calde. Culorile de stejar deschis domină
deja colecțiile de pardoseli, reprezentând aproximativ 30%
din decorurile oferite de producători în colecțiile lor. Stejarul
nu este doar sinonim cu o pardoseală luxoasă, dar este cel

mai des folosit termen pentru culoarea strălucitoare și caldă
a lemnului. Plăcile cu design de stejar sau culori deshise
constituie background-ul perfect pe care se pot adăuga cele
mai extravagante accesorii. Nuanțele deschide de stejar pe
podea nu vor încărca interiorul, ci vor crea baza potrivită
pentru a compune diverse stiluri de amenajare.

superiore este disponibilă în patru 
nuanțe de stejar: 
nPatendorf Oak – un decor cald, natural care ne poartă

cu gândul la vacanță și readuce în prim plan amintiri dintr-o
vacanță la munte. Își va găsi ușor locul și se va integra perfect
atât în amenajarea unui interior modern cât și a unuia
tradițional.  
nGaillarde Oak – este o nuanță mai deschisă și cu mai

puține noduri. o reprezentare perfectă a desenului lemnului
care va câștiga inima oricărui iubitor de natură. o culoare
luminoasă care va arată foarte bine chiar și în spații mai mici.  
n Weisshorn oak – este decorul cel mai deschis la

culoare din colecția Superiore. Acest “stejar văruit” are o
mulțime de admiratori în zilele noastre. Cu ajutorul
tehnologiei folosite la realizarea acestui decor, culoarea are
un aspect foarte natural și elegant. Nuanța Stejar Weisshorn
se va potrivi perfect atât cu un interior glamour cât și cu unul
în stil scandinav. Nuanța discretă creează o bază perfectă care
poate fi completată cu accente de culoare.   
n Stamberger Oak – cea mai caldă culoare din colecția

Superiore se potrivește foarte bine cu trendul actual
fashionable hygge. Nuanța caldă va învălui spațiul de locuit
și îl va transforma într-unul primitor, în acasă. Această culoare
va arăta minunat într-o locuință aflată la marginea orașului și
poate crea o atmosferă de cabană de munte. 
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ÎntrEȚinErE

Umiditatea optimă pentru mobila și
parchetul din lemn
Lemnul este extrem de des folosit pentru mobilier și
pardoseala din case și este foarte popular datorită influenței
pozitive pe care acesta o are asupra climatului încăperilor. Cu
toate astea, sistemele de încălzire (iarna) și aerul condiționat
(vara) usucă foarte tare aerul și implicit și lemnul, care ajunge
în final să prezinte fisuri sau chiar crăpături.

Când și de ce apar fisuri în lemn? 
Lemnul este un material maleabil care se adaptează la mediul
în care este pus. În funcție de mediul în care se află, acesta
absoarbe umezeala din aer sau o eliberează. Când aerul este
uscat, lemnul cedează umiditate până în punctul în care
începe să prezinte fisuri și crăpături. Când aerul este umed
însă, lemnul se expandează și uniformizează defectele
apărute pe suprafața sa. Dacă însă umiditatea este scăzută și
temperatura prea ridicată timp îndelungat, lemnul începe să
se deterioreze iremediabil.

Umiditatea și temperatura optime 
pentru parchet 
Sistemele de încălzire, de ventilare și de aer condiționat eli -
mi nă umiditatea din aer, lăsându-l foarte uscat. Un climat
optim al camerei pe tot parcursul anului este foarte impor -
tant pentru a preveni apariția fisurilor sau a crăpăturilor în
lemn. Asta înseamnă o umiditate între 40-60% și o tem -
peratură între 20-24°C. În astfel de condiții lemnul nu se va
expanda și contracta prea mult. Evitați expunerea parchetului
la umiditate prea mare sau prea mică.

ÎNTREȚINEREA PARCHETULUI 
ȘI A PODELELOR DIN LEMN

3 ponturi pentru parchetul 
sau podelele noi din lemn
1. Înainte de instalare, se recomandă depozitarea

lemnului în încăperea în care va fi montat cu cel
puțin 48 ore înainte. Astfel, lemnul se va aclimatiza
cu mediul încăperii, prevenind deteriorarea
provocată de expandare sau comprimare.

2. Asigură-te că lemnul sau parchetul pe care
urmează să-l montezi e depozitat pe o suprafață
dreaptă, astfel încât să nu apară deformări.

3. Atât în timpul depozitării, cât și al instalării,
asigură în încăpere un climat propice lemnului.
Valorile de temperatură recomandate sunt între
20-24°C, iar umiditatea recomandată este între 
40-60%. În cazul sistemelor de încălzire prin
pardoseală este recomandată menținerea
temperaturii între 18-20°C.

Soluții pentru un climat optim al
lemnului
Umidificatoarele sunt o modalitate simplă și fiabilă de a
obține o umiditate constantă între 40% și 60%, pe tot
parcursul anului. Acestea pot preveni formarea de goluri și
fisuri inestetice în timpul încălzirii. Mai mult, umidificatoarele
/ aparatele de spălat aerul ajută la reducerea substanțelor
nocive din aerul interior. În timp ce apa pură se evaporă
pentru a umezi camera, contaminanți precum praful și
polenul și particulele de până la 10 μm sunt reduse în mod
natural în aer sau captate în apa din interiorul aparatului.
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Rezultatul: o calitate bună a aerului în încăpere. În același
timp, parchetul se păstrează în stare foarte bună.

Ce trebuie să ai în vedere când cumperi
un umidificator de aer 
Verifică specificațiile tehnice ale aparatului ținând cont de
faptul că un calcul corect al capacității aparatului are în
vedere o încăpere cu ușile închise. Dacă ții ușile deschise,
adaugă zonele adiacente încăperii inițiale. Se recomandă
adăugarea unei treimi din totalul încăperii pentru ca aparatul
să atingă valorile de umiditate dorite fără prea mult efort.
Acest lucru ajută și prin faptul că aparatul nu operează la
limita sa de sus și nivelul de zgomot este redus.

Exemplu (Dimensiunea camerei: 40 m²): Dacă ușile sunt
deschise și camera este adiacentă unei camere de 15 m²,
calculează cele două încăperi împreună (55 m²). 

Pentru tine
n aer curat și perfect umidificat
n familie mai sănătoasă
n virusuri și alergeni mai puțini
n praf și impurități din aer curățate
n stare de confort

Viața CU Venta

Viața FĂRĂ Venta

Pentru parchet și mobilier
n lipsa formării de fisuri sau crăpături
n durată de viață îndelungată
n lipsa costurilor de reparație sau înlocuire
n aspect sănătos și estetic
n funcționalitate optimă

Pentru tine
n sentimentul că puteai să faci mai mult pentru

sănătatea familiei
n copii mai predispuși spre îmbolnăviri și aer

poluat și uscat

Pentru parchet și mobilier
n apariția de fisuri sau crăpături și durată de

viață mai mică
n costuri de reparație sau înlocuire și aspect

deteriorat și inestetic

Umidificatoare recomandate
Umidificatoare de aer - https://umidificator-venta.ro/categorie-produs/umidificatoare/
Umidificatoare și purificatoare de aer (Hibride) - https://umidificator-venta.ro/categorie-produs/hibrid/

Apoi adăugă încă o treime din suma celor două încăperi,
astfel încât aparatul să nu trebuiască să funcționeze la limita
sa. Prin urmare, aparatul trebuie proiectat pentru o suprafață
de aproximativ 73 m².

Folosești un umidificator, 
dar umiditatea nu crește?
Pot exista diverse motive pentru această problemă. o
posibilitate este că în cameră se află o cantitate semnificativă
de materiale naturale, cum ar fi podele din lemn, mobilier din
lemn sau cărți. Dacă aerul din încăpere este inițial prea uscat,
aparatul va umidifica, însă materialele naturale vor absorbi mai
întâi umezeala. Numai atunci când materialele din încăpere
au atins umiditatea naturală, umiditatea din cameră poate
crește. Cu cât sunt mai multe materiale naturale în cameră, cu
atât poate dura mai mult pentru a atinge umiditatea optimă.
Mai ales atunci când utilizați un umi difi cator de aer pentru
prima dată, poate fi necesar să aveți răbdare și să așteptați 7-
10 zile în timp ce aparatul umidifică în mod constant. Se
recomandă să setați aparatul pe viteza cea mai mare, astfel
încât umiditatea să crească cât mai repede posibil.
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În 2019 și 2020, hattrick sport a amenajat
pentru liceul cu program sportiv din Vaslui
două terenuri de fotbal având suprafețe de
989 mp, respectiv 2.646 mp. la realizarea
acestora, a fost folosit gazon artificial eVo c
Grass premium, cu înălțimea firului de iarbă
de 50 mm, un produs destinat terenurilor
de sport profesionist. pentru a afla mai multe
detalii despre această lucrare de o calitate
de excepție, vă prezentăm un interviu cu
domnul ionuț chiochiu, profesor antrenor
la catedra de fotbal a liceului și director
adjunct la această unitate de învățământ. 

Care au fost motivele
selectării companiei
Hattrick Sport pentru
realizarea acestui
proiect?

Am contactat mai multe
firme, însă cei de la Hattrick au
fost singurii care au răspuns
prompt la solicitările mele, cu ofertă de preț și livrarea
unor mostre relevante de gazon sintetic. Un alt criteriu,
deloc neglijabil, a fost prețul lucrării, care s-a dovedit
sub cel al firmelor concurente, deși calitatea gazonului
este una premium. 

hattricK sport
bază sportivă cu gazon sintetic 
pentru tinerii fotbaliști 
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Cine utilizează terenurile de sport? 
Cele două terenuri sunt folosite pentru efectuarea

orelor de pregătire practică desfășurate la secțiunea
de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Vaslui și la
Clubul Școlar Sportiv Vaslui, pentru competițiile
oficiale și amicale. Pe terenul sintetic mai mic se
pregătesc grupele de copii cu vârste de 4 – 9 ani, iar
terenul mare a fost alocat grupelor de 10 – 15 ani,
precum și grupelor de liceu din clasele a IX-a, a X-a,
a XI-a și a XII-a. În total sunt 16 grupe de elevi cu o
medie de 20 de elevi/grupă, ceea ce înseamnă că
terenurile sunt folosite de vreo 320 de copii.

Cum a fost finanțat acest proiect?
Totul a început cu o sumă primită de la

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, prin fondul de
investiții, ce acoperea aproape jumătate din investiția
totală a terenului mare (60 x 40 m). Imediat s-au
alăturat părinți ai copiilor noștri, care s-au implicat
ca voluntari, au muncit fizic la construirea gardului
de protecție, la pregătirea suprafeței pentru ame -
najarea stratului suport, pentru construirea tribunei
ș.a.m.d. La un moment dat, domnul primar Vasile
Pavăl a găsit în baza noastră sportivă apro ximativ 30
de părinți care munceau ca voluntari în scopul
modernizării acestui teren. 

Ulterior a venit și spri jinul financiar al Primăriei
Municipiului Vaslui, care a asigurat bugetul necesar
pentru terminarea lucrărilor, cât și pentru instalația
de iluminare noctură. 

În anul următor, am reușit să amenajăm și al
doilea teren sintetic, cu dimensiuni de 20 x 40 m,
prin finanțarea de la ISJ Vaslui și Primăria
Municipiului Vaslui.

Ce meciuri au loc în cadrul Clubului
Școlar Sportiv Vaslui?

Pe terenul mic, de 989 mp suprafață totală, au loc
competiții oficiale anuale la care participă jucători cu
vârstele cuprinse între 7 și 9 ani: Campionatul de
juniori Gheorghe Ene și Campionatul de juniori
Gheorghe Ola. Pe terenul de 2.646 mp, au loc meciuri
din Campionatul Național de Fotbal Under 11. De
asemenea, mai găzduim competiții amicale; am avut
și oaspeți din SUA, Chișinău, zona Moldovei,
Academia de Fotbal din Chicago. Ne dorim să reușim
să organizăm Campionatul U11 și anul acesta, în
octombrie, dacă situația pandemică ne va permite.

Cum se prezintă terenurile de sport la 
un an, respectiv doi ani de la amenajare?

Impecabil. Iar programul este destul de intens - de
luni până vineri între orele 08.00 - 21:30 și sâmbătă între
09.00 și 15.00. E de subliniat faptul că permitem să se
folosească încălțăminte cu crampoane doar la jocurile
oficiale. Ca întreținere, îl periem o dată sau de două ori
pe lună, iar la 6 luni completăm cu nisip și granule.

Ce vă place cel mai mult la acest 
tip de gazon? 

În primul rând, apreciez faptul că, deși stratul suport
este din asfalt, cu ajutorul acestui gazon terenul a căpătat
o textură moale dar destul de fermă, astfel încât să susțină
tehnica jocului, eliminându-se riscul de rănire în timpul
căzăturilor. Îmi place foarte mult, de asemenea, cum
arată terenul cu această combinație între două nuanțe de
verde. Îi oferă un aspect îngrijit și captivant. 

Ce v-a plăcut cel mai mult 
la colaboarea cu Hattrick Sport?

Mi-a plăcut faptul că sunt oameni de cuvânt. Au
onorat lucrările la timp și conform celor stabilite. În plus,
făcând o comparație cu alte firme din acest domeniu,
prețul gazonului este unul foarte bun raportat la calitate.

Ce proiecte mai aveți în viitorul
apropiat?

Visez ca și terenul nostru de dimensiuni 105 x 65 m
să fie acoperit cu o asemenea suprafața sintetică. 
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HAttRicK sPoRt
rădăuți - suceava
0722 112 333, 
0725 875 787, 0763 687 782
www.gazonsportiv.ro

Dar, pentru acest obiectiv, va trebui să mai
așteptăm un an sau chiar doi, deoarece momentan
suntem în plin proces de amenajare a pistei sintetice
din cadrul bazei sportive. Pentru a construi este
nevoie de resurse financiare, iar totul trebuie făcut
gradual.

Cum ați descrie într-un cuvânt firma
Hattrick Sport?

Profesionalism!

Despre materialele puse în operă
Gazonul artificial EVO C Grass Premium, aflat în

portofoliul Hattrick Sport, este un produs pro -
fesional, firele de iarbă fiind fabricate de TEN CATE,
lider mondial în domeniul fibrelor sintetice pentru
gazon. Acesta este destinat terenurilor de fotbal cu
grad ridicat de solicitare, având înălțimea firului de
iarbă de 50 mm și 1200 grame de fire /mp. Majuscula
”C” din denumire denotă faptul că firul sintetic tăiat,
din polietilenă rezistentă la raze UV, are profilul în
forma acestei litere. Sistemul suport, conceput
pentru solicitări statice și dinamice considerabile,
este alcătuit dintr-un strat de Carboxilated SBR Latex
cu găuri perforate pentru drenaj (40 l / minut / mp),
respectiv unul textil dublu de polietilenă, greutatea
totală a acoperirii fiind redusă – 2.550 g/mp. După
instalarea cu bandă de lipire și adeziv poliuretanic, se
adaugă nisip de stabilizare (nisip cuarțos uscat –
aproximativ 25 kg/mp) și granule de SBR (styrene-
butediene-rubber), circa 7 kg/mp.

Un gazon artificial premium are o serie de
caracteristici superioare. Dacă la varianta standard a
gazonului multisport de 20 mm firele de iarbă pot
cântări 450-800 g/mp, la varianta premium acestea
cântăresc peste 1.000 g/mp; dacă la varianta standard
a gazonului pentru fotbal de 50 mm firele de iarbă
pot cântări 600-1000 g/mp, la varianta premium
acestea cântăresc peste 1.200 g/mp. În consecință,
gazonul artificial premium este mai rezistent (are o
durată de viață mai mare) și are un aspect mai îngrijt,
infill-ul de nisip fiind mai puțin vizibil.

Suprafața rezultată, impecabilă estetic, are o
rezistență sporită și poate fi utilizată indiferent de
anotimp, în condiții foarte bune de joc, pentru ama -

tori, dar și pentru profesioniști. Prezența materialelor
de umplutură optimizează viteza mingii și previne
accidentările grave la cădere. Costurile de întreținere
sunt extrem de reduse, nefiind necesare lucrări de
replantare, consum de apă, tratare cu erbicide sau
pesticide, tundere etc., ceea ce poate cali fica această
acoperire ca eficientă economic și ecologică.

Hattrick Sport activează în acest domeniu din anul
2008, timp în care a realizat sute de proiecte în toată
țara, cu diverse destinații: terenurile sau bazele unor
cluburi sportive (fotbal, tenis, multifuncționale),
investiții ale diferitelor instituții (unități de învă -
țământ, direcții județene pentru sport și tineret,
primării etc.), companii care au dorit să aibă sedii cu
amenajări exterioare mai confortabile, proprietari de
locuințe sau de terenuri pentru sport private.
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Înlocuirea pardoselilor din clădirile 
situate în zone protejate

Întrucât legea nu prevede mecanisme eficiente prin care
coproprietarii să fie obligați din start să contribuie la
realizarea lucrărilor de întreținere a spațiilor comune,

proprietarii diligenți sunt puși în situația de a se afla «pe cont
propriu» în demersurile și investițiile pe care le fac (și) pentru
ceilalți proprietari dezinteresați. 

Însă acest dezinteres al proprietarilor pasivi subzistă doar
până la momentul în care banii investiți se cer a fi recuperați,
evident în cuantumul stabilit de lege de data aceasta, res -
pectiv proporțional cu cota-parte din dreptul de proprietate
asupra părților comune deținute de fiecare proprietar. 

Iar atunci, dintr-o dată, vecinii găsesc și timpul și resursele
financiare suficiente, însă, de data aceasta cu finalitatea de a
nu plăti ceea ce le revine din costul lucrărilor deja executate
de ceilalți. Și nu există reținere de a recurge chiar la elemente
de relativ șantaj, amenințând cu plângeri penale, mai ales
atunci când au informația că imobilul este monument istoric
sau se află în zone protejate.  

Astfel, recuperarea banilor investiți este doar una dintre
categoriile de provocări pe care cei diligenți le confruntă în
ceea ce devine «lupta» pentru decenta imagine și
funcționare a spațiilor comune.  

Am abordat într-un articol anterior provocările administrative și juridice
pe care unul sau mai mulți coproproprietari le pot întâmpina în
încercările de a conserva și întreține părțile comune ale clădirii în care
se află apartamentele, părți comune a căror stare precară nu îi
deranjează pe toți proprietarii de apartamente din clădire, astfel încât
să putem vorbi despre o contribuție unanimă la realizarea și finanțarea
unor astfel de lucrări. 

Singuri SAu îMPrEună 
Cu vECinii?
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De multe ori, imobilele ce necesită intervenții se află fie în
zone protejate, fie sunt chiar clasate ca monumente istorice.
În această situație planează teama de repercusiuni legale pe
care le-ar putea suporta un proprietar care, cu buna credință
dată de necesitate, execută reparații la părți ale imobilului cu
un astfel de regim. 

Această teamă devine chiar un impediment absolut, întrucât
interpretarea (posibilă și din cauza unor texte de lege neclare) pe
care doar foarte puține persoane o chestionau era că orice tip de
intervenție la o clădire monument istoric/ aflat în zonă protejată
necesită autorizație de construire și avizul organelor cu
competențe în administrarea monumentelor. Și este de la sine
înțeles că obținerea unei astfel de autorizații are nevoie de acordul
și participarea tuturor proprietarilor din clădire, demers paralizat
din start de refuzul acestora. Și astfel se ajunge ca proprietarii să
se resemneze în față situației și a nenumăratelor impedimente
generate de un cadru legislativ insuficient de clar. Iar clădirile, per
ansamblu, să aibă de suferit în continuare.

Vestea bună este că, relativ de curând, au fost im ple -
mentate unele modificări de natură a ușura situația
lucrărilor de reparații (întreținere) ale spațiilor comune
atât ale imobilelor monument istoric, cât și ale celor
aflate în zone construite protejate. 

În ceea ce privește ultima categorie, aceea a clădirilor aflate
în zone protejate, Legea 50/1991 în ultima sa formă, clarifică
un aspect deosebit de important pentru proprietari: sunt
enumerate categoriile de lucrări pentru care nu este
necesară autorizație de construire. 

Practic, sunt instituite excepții de la regula conform căreia
repararea, protejarea, conservarea, precum și orice alte lucrări,
indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate
categoriile de monumente istorice, la construcții amplasate în
zone de protecție a monumentelor și în zone construite
protejate, necesită autorizație de construire. 

Amintim categorile de lucrări pentru care se pot demara
intervenții, în imobilele din zone protejate (nu și cele clasate
ca monument istoric, unde sunt alte condiții), fără necesitatea



Pardoseli magazin 47

obținerii prealabile a autorizației de construire și care au
legătură cu situația analizată aici, a proprietarilor captivi în
pasivitatea vecinilor: 

Așadar, ori de câte ori intervenția poate fi încadrată într-
una dintre categoriile de mai sus, proprietarii pot demara
lucrările fără teama de a fi ulterior sancționați de vecinii care
se plâng că le-au fost rezolvate problemele de care au refuzat
să se ocupe personal. 

Rămâne un semn de întrebare cu privire la opțiunea
legiuitorului de a permite înlocuirea acoperișului la imobile
din zone protejate, în ipoteza păstrării formei și a materialelor. 

Din enumerarea conținută de lege se poate observa că
există posibilitatea înlocuirii pardoselilor și a tâmplăriei
exterioare, însă în privința acoperișului sunt permise doar
lucrări de reparații. 

Ce se întâmplă atunci când pentru a fi reparat este de fapt
necesară înlocuirea acoperișului? Mai ales că imobilele din
zonele protejate sunt imobile vechi, cu evidente nevoi de
înlocuire a unor elemente care și-au pierdut complet
funcționalitatea și nu mai suportă, din punct de vedere tehnic
doar reparații? Rămânem aici prizonieri ai situației, din cauza
refuzului vecinilor de a-și da acordul pentru obținerea
autorizației de construire?    

Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare

n lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții
existente, care nu afectează volumul, forma clădirii
și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi,
demolări sau modificări structurale: 
n lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu

condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura
finisajului; 
n reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu

condiția să se păstreze materialul, forma, dimen -
siunile golurilor și tamplăriei; 
n lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli,

vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tamplărie
interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor; 
n lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli; 
n reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare; 
n reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor

de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile
și materialele acestora; 
n reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau

terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces,
atunci când nu se schimbă forma acestora și mate -
rialele din care sunt executate.  
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Anuala de Arhitectură 
București 2021 - avanpremieră

Anuala de Arhitectură organizată de OAr București a fost una dintre puținele manifestări de
anvergură din domeniul construcțiilor desfășurate în această perioadă a pandemiei, străduindu-se
să semnaleze și să dezbată temele importante ale momentului – când era nevoie mai mult de
comunicare decât acum, când ne-am confruntat cu o provocare absolut specială, cu consecințe
importante pentru societate, economie, pentru modul de a utliza spațiul construit? Ediția 2020 a
avut loc în plină pandemie, cu adaptarea necesară (parțial online), iar ediția de anul acesta a început
deja printr-o serie de manifestări, pentru ca în toamnă, în octombrie, să fie momentul culminant,
gala de premiere. revista noastră este și anul acesta prezentă la evenimentele Anualei de
Arhitectură București, în calitate de partener media, așa cum o face de aproape un deceniu. 

Anuala nu înseamnă doar concursul
de proiecte și gala premiilor, ci și o serie
de manifestări conexe care pun în
discuție temele importante ale mo -
mentului; sunt promovate, de asemenea,
acele evenimente independente care

prezintă interes pentru branșa arhit ec -
ților și organizația lor. în iulie, sunt
prevăzute două workshop-uri care
reflectă preocupările acestora: actua li -
zarea Legii 184/2001 privind
or ga nizarea și exercitarea profesiei de

B u C u r e Ș t i 2 0 2 1

arhitect, respectiv colaborarea dintre
arhitecți și specialiștii pentru respectarea
standardului nZEB, care a intrat în vigoare
complet la începutul acestui an.

Worksop-ul privind actualizarea
legii 184/2001 se va desfășura pe 14 iulie
2021 ora 16.00, cu participarea grupului
de lucru din cadru OAr București, fiind
transmis live pe pagina de Facebook a
organizației, iar înre gis trarea postată
ulterior pe contul Youtube al Anualei.
Moderator va fi domnul Emil ivănescu,
Președintele OAr București, iar
evenimentul va urmări legislația similară
din alte țări, modificările pe care le-a suferit
această lege românească și cele care vor
interveni în 2021, deficiențele existente și
direcțiile care trebuie urmărite. 

Workshop-ul „cum gândim o casă
nZeB” va avea loc pe 16 iulie 2021,
orele 10.00 – 14.00 la Building
Knowledge Hub romania din cadrul
inCD urBAn-inCErC și va dezbate
elementele principale ale legislației
respective: definirea conceptului nZEB
pentru clădiri de locuit (pe elemente de
anvelopă și pe ansamblul clădirii), inter -
pretarea indicatorilor de performanță,
elemente de bilanț termic, principii pentru
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calculul necesarului de energie, evaluarea
indicatorilor de performanță ener getică,
utilizarea resurselor re ge nerabile pentru
acoperirea necesarului de energie, cerințe
pentru elaborarea raportului tehnic,
factori de conversie a energiei, detalii de
proiectare și execuție nZEB.

anuala de arhitectură este un
eveniment complex dedicat arhitecților
din românia, fiind o ocazie pentru
aceștia, dar și pentru toți cei implicați în
sectorul construcțiilor, să colaboreze
pentru a crește calitatea în acest
domeniu sub toate aspectele. Mani -
festarea de anul acesta este una jubiliară,
deoarece în această vară se împlinesc 20
de ani de la înființarea Ordinului
arh  itec ților din România. 

Cu două decenii în urmă, la teatrul
național din București circa 900 de
arhitecți din întreaga țară participau la

Conferința națională de constituire a
OAr, iar pe 8 octombrie același an, în
Sala Frescelor din cadrul uAuiM, se
puneau bazele filialei Teritoriale Bu -
curești a ordinului. în cadrul or ga nizației
bucureștene se desfășoară mai multe
programe dedicate arhitecților, pe teme
dintre cele mai diverse, de la antre pre -
noriat, stagiatură și lucrul în ad ministrație,
la concursuri, mediere sau comunicare.
Anuala de Arhitectură 2021 și-a propus,
printre altele, orga nizarea unei serii de
evenimente de dicate împlinirii celor 20
de ani ai OAr și lansarea unui ghid de
arhitectură de tip hartă digitală pentru
Capitală. 

Revista noastră este partener tra dițio nal al evenimentelor organizate în
cadrul Anualei de Arhitectură Bu cu rești, la care particianții primesc gratuit
ultima ediție a publicației.

Pentru a fi la curent cu noutățile 
și următoarele evenimente, 
puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura
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Vi se pare un subiect derizoriu sau mergeți pe ideea că „văd eu cum fac atunci”? Mare greșeală în ambele situații!
Sunt țări în care accidentele produse din cauza unei pardoseli alunecoase sau neîntreținute, ori a unei scări prost
concepute, pot însemna pentru proprietar plata unor daune considerabile, dacă se demonstrează că acesta a dovedit
neglijență sau nu a respectat reglementările în domeniul respectiv. Unele case de avocatură au întocmit chiar
„mercuriale” pentru diferite tipuri de afecțiuni, consecințe ale unor pardoseli neconforme – de exemplu, în Marea
Britanie, o leziune ușoară la spate, cu recuperare completă în maxim 3 luni se compensează cu 2.300 GBP, dar dacă
sunt leziuni grave, cu efecte asupra coloanei și nervilor, disconfort și dizabilități pe termen lung, suma poate ajunge
la 150.000 GBP. O leziune la mână se poate compensa cu sume între 3.000 și 56.000 GBP, iar una la cap între 2.000
și... 380.000 GBP! Iar regulile se aplică nu doar pentru clienții care se împiedică sau alunecă într-un magazin sau
hotel, ci și pentru angajați. Să vedem așadar mai în detaliu ce putem face pentru a evita asemenea situații mai mult
decât neplăcute, atunci când suntem proprietarii sau operatorii unui spațiu care poate cauza accidente.

Mai scump este, de fapt, mai ieftin
Investiția într-o pardoseală sigură, cu cheltuielile

suplimentare necesare, poate însemna de fapt o economie,
pentru că este de preferat acordării de compensații în urma
accidentelor, sau de diverse facilități pentru angajați – de
exemplu, echipamente și încălțăminte antiderapantă. Pot

apărea, de asemenea, amenzi din partea organismelor de
control, întreruperea activității pentru reamenajarea spațiilor,
procese în justiție, probleme cu resursele umane, distrugerea
unor aparate  ș.a.m.d. Prin urmare, cel mai bine este ca
lucrurile să fie bine făcute de la început.

Conform statisticilor, cele mai frecvente leziuni reclamate
sunt echimozele în diferite părți ale corpului, lovituri la cap
(care pot duce eventual la comoție cerebrală), deteriorarea
ligamentelor și tendoanelor, sau a țesuturilor moi, fracturi și
fisuri ale oaselor, tăieturi, arsuri și ulcerații provenite în
contextul căderii. Căderile legate de instabilitatea sau lipsa
de aderență a pardoselilor, scărilor și a elementelor siguranță
asociate sunt în general la același nivel, dar există și căderi
de la înălțime, care sunt deosebit de grave. Căderile din
alunecare sau împiedicare reprezintă 12% din totalul
accidentelor; nu sunt cele mai frecvente cauze de deces, dar
presupun cele mai multe zile de concediu medical acordate
victimelor și cele mai multe cereri de acordare a com pen -
sațiilor, iar pentru categoria de vârstă peste 55 de ani este
principala cauză de accident profesional, cu atât mai mult
cu cât se avansează spre 70 – 80 de ani.  

fără accidente pe 
pardoseli și scări! (i)
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Pericol de alunecare!
Testarea pardoselilor din perspectiva aderenței se face

de regulă în laboratoarele producătorilor de pardoseli (PVC,
linoleum, ceramice, piatră, lemn lăcuit, rășini etc.), dar poate
fi făcută și in situ, după instalare, la cererea expresă a
proprietarului. Aparatul de măsură pentru laborator poate
fi tribometrul, care studiază forța de frecare pe plan înclinat,
dar este una dintre metodele învechite; mai există testul cu
pendulul, care studiază fricțiunea (și aceasta o metodă
relativ veche), dar în ultimii ani se folosește tribometrul
digital, care măsoară fricțiunea dinamică asupra unei bucăți
de cauciuc, în diverse condiții de umiditate. În Europa se mai
folosește testerul de alunecare pe plan înclinat, care aduce
date suplimentare la alunecarea pe rampă.

Aderența este deci un criteriu important de evaluare, de
care țin cont toți producătorii consacrați de pardoseli ca
strat final, finisaje, produse pentru curățenie și întreținere.
Această proprietate este reflectată în general prin mărimea
R, care arată gradul de rezistență la alunecare, inclusiv în
condiții de umezeală, de prezență a unor substanțe uleioase,
a particulelor mici de nisip care pot provoca alunecarea. R
este urmat de o cifră care reflectă aderența, conform testelor
de laborator, în felul următor: 

nde la R1 la R8 nu se ia în considerare, ci doar de la R9 la R13;
n R9 arată faptul că pardoselile sunt relativ optime, dar

au un risc ridicat de alunecare atunci când devin umede sau
acoperite cu substanțe uleioase - prin urmare nu se
instalează la exterior și în spații unde pot interveni acci dental
sau constant lichide sau substanțe lubrifiante;
n R10 reflectă un risc moderat de alunecare la umezeală

și substanțe uleioase – pot fi montate, de exemplu, în băi
sau bucătării, garaje, dar cu oarecare rezervă;
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n R11, R12 și R13 nu au probleme cu alunecarea, dar la
limita superioară pot fi prea aderente, astfel încât să necesite
mai mult efort la mers și uneori să provoace împiedicarea;
sunt potrivite atât în interior, cât și pentru spații exterioare,
balcoane, garaje, terase, alei etc., unde există apă; pardoselile
cu R12 se pot folosi în laboratoare, spații de producție
alimentară, parcări auto, iar cele cu R13 în medii extrem de
alunecoase (sunt practic rugoase). 

Atunci când într-un spațiu de producție pardoseala nu
asigură aderența necesară (poate fi și pentru un interval de
timp limitat), este recomandabil ca angajații să primească
încălțăminte antiderapantă. De asemenea, pardoselile
trebuie întreținute astfel încât degradarea să nu ajungă la
acel punct în care să devină riscante fie prin alunecare, fie
prin desprinderi de materiale care să împiedice.

Specialiștii folosesc clasificarea de mai sus, dar au ceva
rezerve față de ea, întrucât în viața reală lucrurile pot fi
imprevizibile, iar alunecarea are anumite particularități
statice și dinamice. Conform unor institute din Europa și
SUA, riscul de alunecare se reduce atât prin creșterea
coeficientului de frecare, cât și prin crearea de suprafețe cu
anumită micro-rugozitate sau micro-profilare, care permit
mai bine contactul între două solide (talpă și pardoseală),
cu o influență mai mică din partea lichidelor contaminante.
Pentru că, în fond, umiditatea este cea care provoacă

alunecarea cel mai rapid - știm de la școală că se patinează
nu pe gheață, ci pe o peliculă foarte subțire de apă care se
formează între metalul patinei și gheață. Evacuarea apei de
pe pardoseală în spațiile cu umiditate mare se realizează mai
rapid, după cum știm, dacă suprafața este înclinată și,
eventual, profilată. 

O profilare discretă (cu efecte estetice deseori) nu va
elimina umiditatea, dar va facilitat contactul între solide, fără
apă, ceea ce pune în evidență forța de frecare reală dintre
aceste materiale, care este sensibil mai mare. 

Tratamentele antiderapante sunt o soluție pentru acele
pardoseli care aparțin unei clase anume de aderență și
trebuie optimizate; nu toate tipurile de pardoseli se pretează
unui asemenea tratament și nu există soluții universale,
pentru toate suprafețele. 

Cele mai frecvente tratamente sunt cele pentru
pardoselile reci sau exterioare (piatră, marmură, ceramică,
pavaje, compozite etc.), dar în ultimul timp au început să fie
accesate și cele speciale pentru pardoseli vinilice omogene,
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care se optimizează periodic prin șlefuire și se acoperă cu un
film antiderapant. Rășinile turnate lichid pot deveni
antiderapante prin aplicarea unui nou strat cu această
proprietate, eventual cu particule de cuarț sau alt material
care conferă rugozitate.

O problematică mai este și semnalizarea suprafețelor
alunecoase sau cu risc de accidentare, de exemplu o
pardoseală umedă, proaspăt spălată. Este bine ca elementul
de signalectică să fie mare, ușor de observat, eventual
fosforescent sau cu lumină autonomă, în caz că iluminarea
ambientală este insuficientă. 

Trebuie amplasat central, la loc vizibil, atâta timp cât
pericolul există, și se adresează atât vizitatorilor, cât și
angajaților unui spațiu.

Despre scări și rampe
Scările și rampele sunt un capitol special în acest

domeniu, riscurile de rănire gravă fiind mai mari. Scările se
construiesc după anumite normative și reguli profesionale
din motive de confort, dar mai ales de siguranță – estetica
este benefică, dar niciodată nu trebuie să pună în pericol
sănătatea oamenilor! Se iau în calcul aspecte precum: 
n Panta optimă este de 30 - 35º (acceptabil între 15 și 45º

pentru traficul convențional, nu către poduri sau spații tehnice);

n Relația dintre treaptă și contratreaptă este 2h+l=62 –
64, numită și „formula lui Blondel”;
n Pentru ca scara să fie optimă și pentru persoanele care

se deplasează cu dificultate, dimensiunile potrivite sunt de
15 x 32 cm sau 16 x 30 cm (contratreaptă x treaptă);
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n Lățimea scării este prevăzută în funcție de destinația
clădirii – de pildă, clădirile rezidențiale trebuie să aibă scări
principale cu lățimi minime diferite, după numărul de etaje
(0,95 m pentru o casă cu P+E, 1,05 m dacă are de la 3 la 5
niveluri, 1,20 m dacă are 6-8 niveluri și 1,25 m la peste 9
niveluri). Există dimensiuni standard și pentru construcții
industriale, școli, spitale ș.am.d., și pentru scări secundare, la
fiecare dintre tipurile de clădiri. Miza este siguranța tranzitului,
mai ales în caz de evacuare, când se pot întâmpla accidente;
n Treptele unei rampe trebuie să fie minimum 3, altfel

există riscul să nu poată fi observate!
n Numărul maxim de trepte al unei rampe este și el

important, deoarece oboseala poate afecta capacitatea
utilizatorului de a continua ascensiunea: 18 trepte pentru
clădiri industriale, 16 trepte pentru cele civile (10 pentru
persoanele cu dizabilități);
n Muchia treptei poate fi dreaptă, cu ciubuc, fără

contratreaptă, cu o formă inovativă... important este să nu
împiedice, pentru că riscurile sunt mari;

nMaterialele din care sunt făcute scările trebuie să aibă,
de asemenea, aderența potrivită, dar, întrucât posibilitatea
de alunecare sau împiedicare este mai mare, se recomandă
aplicarea benzilor anti-alunecare sau a profilelor de protecție
a muchiilor de treaptă, cu rol aderent (de preferat cu rizuri). 
n Un alt element de siguranță este balustrada, cu mâna

curentă corespunzătoare pe balustradă sau fixată în perete,
în funcție de sistemul constructiv ales; atenție: balustrada se
continuă și dacă există ferestre la nivel în casa scării, pentru
a preveni căderea în gol la alunecare! 
n Dacă scara este distanțată mai mult de 6 cm de la

perete, se iau măsuri suplimentare de siguranță, astfel încât
să se evite alunecarea în gol a piciorului sau a bastonului.

Rampele sunt acele zone de trafic destinate, pe de o
parte, persoanelor cu dizabilități, iar pe de altă parte în spații
de producție, comerciale etc. pentru accesul mijloacelor de
transport cu roți, cu pante de maximum 15º (aproximativ
33%). Și acestea au o sumă de elemente de siguranță absolut
necesare: aderență, mână curentă, balustrade, spațiu de
manevră necesar.

Siguranța este mai mare când acordăm atenție nu doar
zonei de trafic, ci și pereților, mobilierului sau altor elemente
de amenajare aferente, deoarece la cădere multe accidente
se petrec prin lovirea de acestea. Prin normative, este stabilit
că pereții nu trebuie să prezinte proeminențe ascuțite,
muchii tăioase sau alte surse de rănire ori lovire, iar ușile și
ferestrele trebuie rezolvate astfel încât să reducă la minim
posibilitatea de rănire la accident (se evită spațiile strâmte,
cu vizibilitate redusă); bineînțeles, pragurile de jos ale ușilor,
dacă sunt proeminente, prezintă un oarecare risc, care
trebuie redus la maximum.

Va urma
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ucrete – pardoseli pentru medii 
agresive în industria alimentară, 
a băuturilor, chimică şi farmaceutică



LOBA 2K Invisible Protect AT

n Lac invizibil, extrem de rezistent la
zgârieturi datorită utilizării materiilor
prime de înaltă calitate
n Păstrează aspectul natural al

lemnului netratat

Wakol PU 280 şi WAKOL MS 260
SiStEm raPid Şi SiGur
n amorsă poliuretanică pentru bariera

umiditate de până la 6 %.
n uscare rapidă 
n nu conține solvenți
n adeziv silanic pentru lipirea oricăror

dimensiuni de parchet masiv sau stratificat
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