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Fără să ne lăudăm, putem afirma că traversăm unul dintre 
cei mai buni ani de când activăm în această industrie.  

De aceea, mulţumim clienţilor noştri informaţi şi dispuşi  
să aleagă calitatea lemnului natural. Le suntem în 

continuare alături cu produse calitative la preţuri accesibile. 

Balustrade

Scãri interioare 
din lemn de fag, stejar, 

frasin, nuc, salcâm, 
cireş, paltin

Parchet, podele

Montaj cu produse 
profesionale

Garanţie pentru 
materiale şi montaj
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editorial Răzvan Dobre

Aveți ocazia să citiți în această 
ediție a revistei noastre, mai mult 
ca de obicei, despre pardoselile din 
lemn, cu tot ceea ce presupun ca 
informație adiacentă – materiale 
de montaj, unelte, întreținere etc. 
Momentul nu este ales întâmplă-
tor, întrucât 2010 a fost unul pri-
vilegiat din perspectiva acestui 
material – specialiștii ne anunță că 
ploile din sezonul cald au avut ca 
efect o creștere a pădurilor autoh-
tone cu mult peste media anuală. 
Informațiile din domeniu ne confir-
mă, de asemenea, că firmele speci-
alizate în montajul pardoselilor din 
lemn au avut un an bun, datorită 
faptului că românii, deși nu au mai 
investit prea mult în construcții 
noi, au continuat să acorde atenție 
finisajelor. Scăderea prețurilor i-a 
încurajat să se orienteze către cali-
tate, către produse din gamele pre-
mium și super-premium, conștienți 
că este poate cel mai bun moment 
să facă acest pas.

Tendința generală a fost una de 
selecție (putem spune naturală) a 
firmelor de bună credință, care au 
cerut prețul corect pentru o lucra-
re; este o etapă firească, pe care 
alte țări au parcurs-o cu mulți ani 
înainte. Dar, să nu ne entuziasmăm 
mai mult decât este cazul! Proce-
sul acesta de „epurare” este încă în 
derulare și va mai dura până când 
toate firmele își vor stabili prețul în 
funcție de calitate și (atenție!) de 
costurile reale.

Ar trebui să ne oprim aici asupra 
unui aspect pe care clientul nu-l 
ia în calcul decât atunci când îl 
afectează în mod direct, respectiv 
când calitatea are de suferit. Este 
vorba despre resursa umană, cea 

care dă viață unui proiect, în speță 
meseriașul care lucrează sub rigorile 
atât ale clientului, cât și ale angaja-
torului. Blocajul produs pe piața lo-
curilor de muncă a avut multe efec-
te toxice pentru acest sector care 
trebuie să fie unul al profesionalis-
mului și al unei eva luări riguroase 
a gradului de specializare. Clientul 
nu prea întreabă dacă meseriașul 
are cursuri de calificare, atâta vre-
me cât lucrarea arată bine  – acti-
văm într-un domeniu în care viciile 
se ascund sub aparențe, dar ies la 
iveală de cele mai multe ori... Clien-
tul chiar nu trebuie să-și bată capul 
dacă meseriașul are carte de mun-
că, dacă plătește impozite la stat, 
dacă va primi vreodată pensie. Nu 
în ultimul rând, clientul nu trebuie 
să-și facă griji dacă meseriașul are 
noțiuni de protecția muncii, sau 
ce se întâmplă cu el în cazul unui 
accident de muncă. Clientul nu tre-
buie să-și facă probleme de genul 
acesta. Noi, în schimb, ne facem, 

și nu doar pentru că este vorba de 
concurență neloială, ci și pentru 
protejarea clientului. Avalanșa de 
oferte și discounturi care a invadat 
piața începând cu primele luni de 
criză a avut uneori în spate practici 
de genul acesta, astfel că selecția 
nu s-a făcut totdeauna pe principii 
sănătoase. Prețul scăzut a însem-
nat câteodată angajarea unui tâ-
năr necalificat, al cărui copil poate 
nu a beneficiat de toate avantajele 
cuvenite atunci când a fost bolnav. 
Acel tânăr, când a avut un accident 
de muncă, n-a fost primit în spital 
sau, dacă a fost concediat, nu a 
avut ajutor de șomaj. Dar... poate că 
și el are partea lui de vină, pentru că 
a acceptat. 

Inițiativa AMPR de a organi-
za ediția 2010 a Concursului 
Național al Montatorilor de Par-
doseli (9-11 septembrie, la Romex-
po, în cadrul BIFE) nu s-a îndepărtat 
de problema arătată mai sus. Echi-
pele participante la concurs sunt 
formate doar din angajați cu carte 
de muncă, fiecare component al 
echipei având o vârstă maximă ad-
misă. Bineînțeles, s-a urmărit și rolul 
formator al concursului, dar nu se 
poate ascunde îngrijorarea mem-
brilor AMPR pentru un fenomen 
care a afectat sănătatea mediului 
de afaceri și calitatea inegală a lu-
crărilor, la același preț.

Dar să încheiem într-o notă op-
timistă! Revista noastră a ajuns la 
ediția a treia, ceea ce demonstrea-
ză că este dorită și necesară. Iar, cu 
ajutorul dumneavoastră, al celor 
care ne-ați dat un feedback, devi-
ne tot mai variată și mai actuală. 
Vă mulțumim și vă dorim o lectură 
profitabilă!

Cartea de muncă și prețul corect

Răzvan Dobre  
Președintele Asociației Montatorilor  
de Pardoseli din România
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6 Pardoseli istorice: Palatul Cotroceni
Actualmente sediu al Preşedinţiei României, Palatul Cotroceni 
s-a aflat dintotdeauna în prim-planul vieţii politice, un lung şir de 
personalităţi remarcabile luând decizii şi conducând România de aici. 
Istoria sa a fost însă destul de încercată, fapt dovedit şi prin lucrările 
de restaurare efectuate de-a lungul timpului.

16 Lucrarea ediției: Covoare PVC
În ultimul timp, covoarele PVC au înlocuit aproape complet placările 
ceramice din spitale. Printre cauze putem enumera normele 
europene aplicabile în domeniu, cerinţele prevăzute de legislaţia 
naţională dar în primul rând proprietăţile specifice acestui tip de 
acoperire pentru pardoseli. 

20 Must have: Scule profesionale
Deschidem prin articolul de faţă un serial dedicat sculelor profesio-
nale indispensabile montatorilor de pardoseli. Iar dacă în domeniul 
montajului de lemn ori laminat lucrurile sunt mai clare, aplicarea 
materialelor termoplastice (PVC, PE, linoleum, PUR) reclamă o serie de 
cunoştinţe de specialitate şi mai cu seamă utilizarea echipamentelor 
profesionale de ultimă generaţie. 

26 Reportaj: Drumul parchetului către casă
Înainte să ajungă în casele noastre, parchetul parcurge un drum 
lung şi plin de secrete tehnologice. Vă propunem în articolul de faţă 
să-l urmăm chiar de la sursă, alături de un producător de parchet, 
dușumea, scări de lemn, balustrade, lambriuri, chiar case de lemn, 
peleți și brichete pentru centrale termice. 

30 Parchetul – seismograf fidel al schimbărilor climatice
Multă lume consideră că parchetul masiv implică costuri semnifica-
tive la achiziţionare şi o grijă constantă la întreţinerea ulterioară. În 
fapt, respectarea condiţiilor minimale de temperatură şi umiditate pe 
care le reclamă parchetul masiv are implicaţii mult mai profunde şi se 
traduce prin grija pentru sănătatea ocupanţilor respectivului spaţiu.

32 Linoleum 100% natural
Puţini ştiu că linoleumul e un material natural, a cărui materie primă 
e inul. Iar celor pe care îi interesează cu adevărat sănătatea, confortul 
şi eleganţa căminului lor le spunem că au la dispoziţie o variantă de 
linoleum 100% natural, singurul producător care se poate lăuda cu 
o atare reuşită fiind liderul mondial al domeniului, Forbo Flooring 
Systems.

34 Laminatul de la A la Z: De la producție la întreținere
Ajuns la episodul 2, serialul dedicat acestui material vă supune 
atenţiei modul de decorare al suprafeţei şi sistemele de prindere de 
tip click.

40 Tehnologii de top: Parchetul&climatizarea prin pardoseală
Numeroasele tipuri de încălzire instalate sub parchet au înrădăcinat 
convingerea că este perfect posibil să asociem aceste elemente. Cum 
se împacă însă lemnul cu o climatizare prin pardoseală, fiind ştiut că 
răcirea are o cu totul altă influenţă asupra umidităţii pardoselii, iar 
când vine vorba de umiditate şi lemn devenim brusc atenţi?

46 Exterior: Deck-ul – un lux devenit cotidian
În esenţă, deck-ul nu e altceva decât o pardoseală adecvată pentru 
expunerea la intemperii, care beneficiază de un sistem de prindere 
complex. Pe o piaţă la fel de extinsă ca a construcţiilor în general, 
furnizorii de terase din lemn continuă să perfecţioneze sisteme de 
fixare perfect invizibile şi să extindă numărul de sortimente de lemn 
pentru exterior, înglobând şi produse compozite. 

52 Siguranță pentru parchetari de la Bauwerk
Deteriorarea parchetului constituie adesea motivul multor negocieri 
cu privire la răspunderea pentru daune, fiind ştiut că mai ales siste-
mele de încălzire prin pardoseală şi climatul inadecvat din încăpere 
pot genera atare consecinţe fatale şi costisitoare. Până în prezent 
nu a existat o metodă necontestată şi mutual acceptată ca probă 
în soluţionarea diferendelor între beneficiari şi pardosişti. Fidbox a 
apărut pentru a umple acest gol.
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Actualmente sediu al Preşedinţiei României, 
Palatul Cotroceni s-a aflat dintotdeauna în 
prim-planul vieţii politice, un lung şir de perso-
nalităţi remarcabile luând decizii şi conducând 
România de aici. Istoria sa a fost însă destul  
de încercată, fapt dovedit şi prin lucrările de 
restaurare efectuate de-a lungul timpului.

Actualmente sediu al Preşedinţiei României, 
Palatul Cotroceni s-a aflat dintotdeauna în 
prim-planul vieţii politice, un lung şir de perso-
nalităţi remarcabile luând decizii şi conducând 
România de aici. Istoria sa a fost însă destul  
de încercată, fapt dovedit şi prin lucrările de 
restaurare efectuate de-a lungul timpului.



Palatul
Cotroceni
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I
storia palatului consemnează că în anul 1679, dom-
nitorul Țării Românești Ştefan Cantacuzino a ridi-
cat pe dealul Cotrocenilor un ansamblu mânăstiresc 
compus din biserică, chilii, case egumenești și case 
domnești, acestea din urmă fiind locuite de Con-

stantin Brâncoveanu și renovate amplu de Alexandru 
Ipsilanti. În 1862, Alexandru Ioan Cuza decide trans-
formarea și refacerea caselor domnești pentru a cores-
punde cerinţelor unei reședinţe princiare moderne, dar 
epoca de glorie a Palatului Cotroceni începe abia în 1866, 
când proaspătul domnitor Carol I își stabilește aici re-
ședinţa de vară. Carol a reamenajat palatul în stil clasic 
veneţian, cu ajutorul arhitectului preferat Paul Gotte-
reau la sfârșitul secolului al XIX-lea, în cinstea nepotului 
său, viitorul rege Ferdinand, care urma să locuiască aici. 
Deși construcţia efectivă a Palatului a durat doar doi ani, 
amenajarea lui, decorarea interioarelor și transformările 
succesive s-au întins pe parcursul mai multor decenii, 
între 1893 și 1938, iniţiatoarea și inspiratoarea acestor 

ample lucrări fiind Regina Maria – așa cum s-a întâm-
plat și la Balcic, Pelişor sau Bran.  

După cel de-al Doilea Război Mondial, asemeni mul-
tor edificii regale, și Palatul Cotroceni a căzut într-un con 
de umbră, funcţionând ca Palat al Pionierilor între 1950 
și 1976, abia după cutremurul din 1977 Nicolae Ceau-
şescu demarând ample lucrări de restaurare în vederea 
amenajării aici a unei reședinţe de protocol.

În fine, din 12 iulie 1991 în aripa veche a Palatului Co-
troceni s-a organizat Muzeul Naţional Cotroceni, aflat în 
subordinea Ministerului Culturii, edificiu deschis publi-
cului larg. 

pardoseli istorice

Perioada Regală
Spre deosebire de Castelul Peleş, unde lemnul marche-

tat predomină în decorarea interioarelor, la Cotroceni 
arhitectul Paul Gottereau a respectat dorinţa prinţesei 
Maria ca fiecare interior să aibă un stil aparte (eclectic, 
Art Nouveau, neobaroc, neorenascentist). 



Lemnul nu trebuie prelucrat 
pentru a fi frumos, este deja 
frumos de la natură.

Parchetul Karelia și-a început 
viața cu decenii în urmă, dintr-o 
mică sămânță din solul pădurilor 
finlandeze. Parchetul Karelia 
respectă ciclul natural al lemnului.

Fiecare produs realizat de Karelia 
este supus unui control riguros 
în timpul procesului de fabricație, 
pe întreaga durată a călătoriei 
sale din pădure până în casa 
dumneavoastră.

Structura robustă și flexibilă a 
plăcii oferă garanția ca parchetul 
Karelia va arăta ca nou și peste 
câteva decenii.

SHOW ROOM Karelia Upofloor S.R.L. România 
Str. Observatorului nr.105 (vis a vis de Peco MOL), Cluj Napoca
Tel./fax: +40 (0) 264-438 008, E-mail: office.cj@kareliaupofloor.ro, www.karelia.ro

Reprezentanţi zonali

Marius Hotima – Transilvania 
Tel: +40 (0) 748-888781
marius.hotima@kareliaupofloor.ro

Dragoș Gheorghe – Bucureşti şi S-SE României 
Tel: +40 (0) 751-190180
dragos.gheorghe@kareliaupofloor.ro

Bogdan Fage – N-NV României 
Tel: +40 (0) 748-888784
bogdan.fage@kareliaupofloor.ro

parchet finlandez cu
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Reginei, marea ducesă de Hessa. În plus, toate obiecte-
le din interior erau lucrate în aur, argint și fildeș, cu ex-
cepţia unui singur lampadar sculptat în bronz. În toată 
această varietate de stiluri, doar sufrageria, cabinetul 
de lucru și dormitorul regelui Ferdinand au rămas ne-
schimbate, evidenţiindu-se printr-o simplitate spartană. 
O amprentă specială au lăsat asupra palatului amenajă-
rile în stil neoromânesc realizate de unul dintre creatorii 
acestuia, arhitectul Grigore Cerchez. Cât privește intere-
sul manifestat de locatarii regali ai acestui spaţiu pentru 
reușita execuţiei, merită să amintim relatarea lui Eugen 
Buchman, pe atunci șef al Cancelariei Palatului: într-o zi, 
venind să verifice lucrările de construcţii, a găsit-o aco-
lo pe Regină, în mijlocul șantierului, iar aceasta i-a spus 
„Dacă o fi vreodată să mă gonească din această ţară 
care-mi este atât de dragă, vreau să rămână câte ceva 
frumos de pe urma mea”.

Prea mult entuziasm pionieresc
Din păcate, cea mai mare parte a vechilor pardoseli 

din Palatul Cotroceni nu s-au păstrat, și nici prea multe 

Adeptă a stilului Art Nouveau, Regina a intervenit di-
rect în amenajarea salonului de aur, a salonului verde, 
a dormitorului argintiu, a salonului norvegian, trans-
formările fiind atât de radicale încât anumite spaţii au 
fost cu greu recunoscute chiar de către familia regală sau 
angajaţii palatului. De pildă, dormitorul Reginei a fost 
refăcut în stil bizantin combinat cu elemente celtice, fi-
ind decorat cu o mare pictură în ulei realizată de sora 

pardoseli istorice
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informaţii despre acestea nu sunt disponibile. Muzeo-
grafii vorbesc, evident cu părere de rău, despre podeaua 
albastră cu încrustaţii de argint din dormitorul Reginei 
Maria, realizată pe la 1925, când au fost introduse în clă-
dire elementele Art Nouveau. În locul vechii pardoseli 
argintate, putem vedea acum o ceramică porţelanată, 
destul de recentă (după 1990).

Adevărul este că palatul a trebuit să suporte două cu-
tremure majore, cel din 1940 și cel din 1977. Deloc sur-
prinzător, cel mai bine s-au păstrat după aceste cataclis-
me încăperile realizate cu mult lemn, precum biblioteca 
de la 1893, în stil francez (este cunoscută flexibilitatea 
lemnului). Deosebit de dăunător pentru pardoselile pe 
care au călcat regii Carol I și Ferdinand a fost însă en-
tuziasmul pionieresc (nevinovat, în fond, fiind vorba 
totuși de niște copii) înregistrat între 1950 și 1976. În 
perioada cât aici și-a avut sediul Palatul Pionierilor, edi-
ficiul a fost utilizat la maximum, iar pardoselile au fost 
cele mai solicitate – camerele monarhilor erau folosite 
pentru cluburi de aeromodelism, dans și gimnastică. 
Salonul norvegian, respectiv budoarul reginei, deveni-

se... sala de povești a pionierilor.  Câteva fotografii ale 
epocii comuniste imortalizează creativitatea pionierilor 
români care nu au găsit alt suport direct pentru desene 
decât pardoselile respective. 

Oarecum salvatoare a fost decizia din 1977 a lui Ni-
colae Ceaușescu de a transforma palatul în reședinţă 
de protocol. Destinaţia aceasta nu a mai fost respecta-
tă până la urmă, dar lucrările de restaurare (ce au durat 
aproximativ 10 ani și au fost coordonate de arhitectul 
Nicolae Vlădescu) au fost duse la bun sfârșit. A fost refă-
cut și etajul al doilea, serios afectat, au fost reamenajate 
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o serie de camere, într-un stil mai mult sau mai puţin 
conform cu situaţia iniţială. De pildă, apartamentul lui 
Ferdinand, distrus de cutremur în 1977, a fost refăcut, 
la sugestia lui Ceaușescu, în stil Ludovic al XV-lea și al 
XVI-lea (dormitorul).

lucrări ample de restaurare
Așa cum spuneam, exploatarea intensă a impus înlo-

cuirea treptată a pardoselilor, chiar și suprafaţa de călca-
re a impunătoarei scări din holul de onoare. Executată 
din marmură italiană, în stilul Operei Garnier din Paris, 
scara datează de pe la 1893, din prima perioadă de re-
construcţie. Zonele de tranzit au fost refăcute, la nivelul 
podelei, în cele mai multe cazuri, cu marmură autohtonă. 
Încăperile (apartamentele, saloanele cu diverse destina-
ţii), au parchet, din mai multe esenţe (stejar, cireș, nuc), 
în diverse combinaţii cu modele geometrice sau florale.

Peste parchet, în majoritatea încăperilor sunt așezate 
covoare, bineînţeles din epoca recentă (singurul covor 
original este un covor de Buhara, de secol XIX). Chiar și 
așa, covoarele de Cisnădie din seria 1977, lucrate manu-
al și de dimensiuni care uneori impresionează (zeci de 
metri pătraţi), au fost concepute special pentru fiecare 
încăpere în parte. Ideea de bază a modelelor imprimate 
acestor covoare a fost să reprezinte în oglindă modelele 
tavanelor, ceea ce nu a fost un lucru simplu, cu siguranţă 
(a se vedea Salonul Florilor, ca exemplu edificator). 

Din loc în loc, pe câteva holuri și prin unghere, se mai 
văd bucăţi de marmură din vechile pardoseli, care au 
putut fi păstrate. Din fericire, și balustradele scărilor au 
rezistat și sunt de-a dreptul spectaculoase, cu dantelări-
ile lor în metal aurit. De asemenea, lambriurile au avut 
o soartă blândă, astfel că, recondiţionate excelent, reu-
șesc să atragă privirile către partea de jos a încăperilor. 
Mobilierul, original în cea mai mare parte, este tratat 
periodic și protejat prin întreţinerea unui climat propi-
ce: nu este acceptat aerul condiţionat și, pentru menţi-
nerea unei umidităţi corespunzătoare a aerului, din loc 
în loc sunt amplasate umidificatoare. Acest detaliu are 
un efect propice și asupra parchetului care, în afară de 
cîteva rosturi apărute cel mai probabil după montaj, are 
o stabilitate destul de bună, reușind să reziste sutelor de 
vizitatori care vin aici zilnic. Suprafeţele acoperite sunt 
destul de ample și muzeografii nu ne-au ascuns faptul că 
trosniturile parchetului și ale celorlalte piese din lemn 
sunt uneori destul de puternice. Cert este că parchetul, 
tratat unitar în majoritatea încăperilor, dă o anumită 
continuitate spaţiilor și reușește să se „adapteze” fiecărui 
stil existent în palat – iar varietatea, din acest punct de 
vedere, este foarte largă. n

pardoseli istorice
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Sistemele de soluţii ArtelitTM Professional sunt destinate pentru execuţia și montajul:
- sistemelor de pardoseli din mochetă, PVC, linoleum și cauciuc
- pardoselilor speciale sportive (interior/exterior) sau montajul tapetului din PVC sau alte materiale speciale.

Sisteme de Soluţii pentru montajul pardoselilor    realizate cu mochetă, PVC, linoleum şi cauciuc 

Selena România a lansat sistemul de soluţii ArtelitTM Professional pentru pregătirea suporturilor pentru pardoseli. 
Produsele de bază în cadrul sistemului sunt șapele autonivelante ArtelitTM pentru toate tipurile de pardoseli.

Şapă autonivelantă ArtelitTM LC-710: 
Şapă 2-10 mm pentru toate tipurile de pardoseli
Şapă autonivelantă folosită la interior în strat subţire, cu întărire rapidă, 
recomandată pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, înaintea montării 
materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC plăci, panouri laminate, parchet, 
mochetă, plăci de plută, plăci ceramice, cauciuc. 
Consum: aprox.1,5 kg/m2 /mm. Ambalare: sac 25 kg.

Tipul substratului: Beton, ciment, anhidrit, suprafaţă pe bază de magneziu, mastic 
asfaltic (grosime max. 3 – 5mm). 
Avantaje: pompabilă, contracţie scăzută - potrivită sub mobilier cu rotile la grosimi 
≥ 2 mm, potrivită pentru pardoseli cu sistem de încălzire, conţine fibre. 
Parametrii: Rezistenţă la compresiune > 25 N/mm2, Rezistenţă la încovoiere>7 N/mm2 
Gata pentru trafic: aprox. 3 ore

Şapă autonivelantă ArtelitTM LC-735: 
Şapă 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli
Şapă autonivelantă cu întărire rapidă între 5mm şi 35 mm, pentru uz interior. 
Poate fi folosită pentru pardoseli cu sistem electric de încălzire, caz în care 
grosimea trebuie să fie de minim 25 mm. Este un strat suport excelent pentru 
pardoseli turnate în strat subţire, placări cu piatră sau ceramică, parchet 
tradiţional, mozaic. Poate fi aplicată în zone supuse unei umidităţi temporare 
(băi, bucătării, pivniţe, garaje). 
Consum: aprox.1,7 kg/m2 /mm. Ambalare: sac 25 kg.

Tipul substratului: Beton, pardoseală din ciment cu sistem de încălzire. 
Avantaje: pompabilă, contracţie scăzută, întărire prin polimeri, potrivită pentru 
pardoseli cu sistem de încălzire. 
Parametrii: Rezistenţă la compresiune > 25 N/mm2, Rezistenţă la încovoiere > 6 N/mm2 
Gata pentru trafic: aprox. 6 ore

Primer pentru suprafeţe absorbante ArtelitTM WB-290: 
Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbţiei şi îmbunătăţirea 
aderenței pe staturile suport pe bază de ciment; de asemenea protejează 
împotriva umidităţii straturile pe bază de gips. Aditiv pentru laptele de ciment. 
Pentru aplicaţii la interior şi exterior. 
Consum 40-100 g/m2. Ambalare: bidon plastic 10 kg.

Tipul substratului: beton,  ciment, gips, gips în strat de finisare, suprafeţe cu 
reziduri de adeziv rezistent la apă, suprafețe absorbante, ciment cu întărire rapidă, 
lemn, mastic asfaltic. 

Primer pentru suprafeţe neabsorbante ArtelitTM WB-280: 
Primer Special pentru suprafeţe fine, dense şi neabsorbante, utilizat la interior 
(nu este potrivit pentru suprafeţe în contact permanent cu apa – de exemplu, 
pentru piscine).
Se aplică nediluat.
Consum: 100 – 130 g/m2. Ambalare: găleata plastic 5 kg. 

Tipul substratului (neted şi dens): mozaic, placări ceramice, plăci de clinker 
zmălţuite, piatră naturală, mastic asfaltic neşlefuit, suprafeţe netede, dense, 
aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafeţe metalice, suprafeţe acoperite 
cu materiale elastice şlefuite, aspirate şi stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale 
de acoperire quarţ-vinil stabile, potrivit pentru suprafeţe din lemn (bine pregătit în 
prealabil). 

NOU! NOU!

I. Sisteme pentru pregătirea suportului ArtelitTM Professional:
Pregătirea suportului este esenţială pentru o lucrare durabilă, de cea mai 
înaltă calitate. Din acest motiv sistemul ArtelitTM Professional cuprinde: 
l RC-001 produs pentru repararea locală a fisurilor plăcilor suport din beton 
l LC-700 compus pentru repararea plăcilor suport şi pardoselilor înainte de 

turnarea şapelor autonivelante
l Primeri pentru şape autonivelante (epoxidic 2K EB-270, suprafeţe absorban-

te WB-290 şi ne-absorbante - WB-280)
l Şape autonivelante LC-710 (până la 10 mm) şi LC-735 (5 - 35 mm) pentru 

toate tipurile de pardoseli.  

noutăți de la producători

Şapă 2-10 mm 
grosime pentru toate 
tipurile de pardoseli

Şapă 5-35 mm 
grosime pentru toate 

tipurile de pardoseli 

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-710 ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-735 
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II. Sisteme de Soluţii pentru montajul pardoselilor
din mochetă, PVC, linoleum şi cauciuc:

Sisteme de Soluţii pentru montajul pardoselilor    realizate cu mochetă, PVC, linoleum şi cauciuc 

Adeziv dispersie pentru PVC WB-975
Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC şi CV, a materialelor 
textile cu suport din spumă şi spumă de latex, latex şi spumă poliuretanică, pe suprafeţe interioare 
adecvate. Are o foarte bună aderenţă la suprafeţele absorbante obişnuite de construcţii, precum 
beton, straturi din ciment, anhidrit, şape auto-nivelante. Pentru rezultate optime utilizaţi primerul 
universal Artelit WB-220
Productivitate: 0,25 – 0,30 kg/m2. Ambalare: 20 kg.

Avantaje:
• EC1: emisie foarte redusă
• potrivit la pardoselile cu sistem de încălzire şi la utilizarea 

mobilierului pe role (DIN EN 12529)
• consum redus 
• aderenţă iniţială crescută pe toate şapele
• timp redus de aşteptare 
• potrivit pentru aderenţa la suprafeţe umede

Adeziv dispersie pentru linoleum WB-976
Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului în plăci mari şi a plutei, pe suprafeţe interioare 
adecvate. Are o foarte bună aderenţă la majoritatea suprafeţelor de construcţii absorbante, 
precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, şape auto-nivelante. Pentru rezultate optime utilizaţi 
Primerul universal dispersie Artelit WB-220.
Productivitate: cca. 0,40 kg/ m2. Ambalare: 20 kg.

Avantaje:
• potrivit la pardoseli cu sistem de încălzire şi la utilizarea 

mobilierului pe rotile (DIN EN 12529)
• consum redus
• EC1: emisie foarte redusă
• timp redus de aşteptare 
• uşor de aplicat 

Adeziv dispersie fixator WB-984 FIX ADEZIV
Adeziv cu fixare iniţială puternică şi consum redus pentru materiale textile de pardoseli şi pereţi 
in dale. WB-984 se curăţă cu uşurinţă şi aplică cu rola pentru fixarea specială a materialelor textile 
pentru pardoseli (intrados din spumă neted sau ştanţat şi iută) cu diferite straturi suport (în special 
pâslă sau sintetic), a materialelor din clorură de vinil, pe suprafeţe interioare adecvate. Este ideal 
pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafeţă din spaţii interioare.
Productivitate: 0,1–0,2 kg/m2 (rola). Ambalare: 12 kg.

Avantaje:
• lipirea dalelor antialunecare
• uşor de curăţat
• uşor de aplicat cu rola
• timp de lucru îndelungat
• aderenţă de lungă durată
• potrivit la pardoseli cu sistem de încălzire
• lipirea acoperirilor din CV (clorură de vinil) pentru toate 

suprafeţele suport absorbante.

Adeziv poliuretanic bi-component PB-985
Adeziv fără apă sau solvenţi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru 
pardoseli, în special cele care se aplică pe suprafeţe mari din PVC şi cauciuc pe suprafeţe absorbante 
şi neabsorbante (covoare de iarbă sintetică, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive 
pe beton, lemn, metal, ceramică etc.). 
Productivitate: 0,70 – 1,20 kg/m2. Ambalare: 7,05 kg.

Avantaje:
• fixare foarte puternică
• aderenţă iniţială crescută pe toate suprafeţele 
• potrivit în utilizarea mobilierului pe rotile (DIN EN 12529)
• potrivit la pardoseli cu sistem de încălzire
• fără miros 
• timp deschis îndeungat 
• nu se contractă la aplicare în straturi groase  

Adeziv de contact (solvent) SB-11 TYTANTM 
Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicaţii in construcţii şi renovarea/repararea 
locuinţelor. Are o adeziune foarte bună pe majporitatea materialelor absorbante şi neabsorbante, 
cum sunt: cauciuc, PVC/VC, ţesături/ textile, pâslă, plută, piele naturală sau artificială, tencuială, 
cărămidă, vată minerală şi de sticlă, beton, plăci din gips-carton/derivate, lemn, metal, imitaţie 
din piele.
Productivitate : 0,20 – 0,30 litri/m2. Ambalare: 5, 10, 20 litri.

Avantaje:
• aderenţă excelentă la o majoritatea suprafeţelor îmbinare 

permanent flexibilă
• rezistenţă la acţiunea apei şi la îmbătrânire
• folosit la aplicaţii interioare şi exterioare
Este folosit la lipirea şi fixarea:
• cauciuc, PVC/VC, ţesături/ textile, pâslă,  plută 
• piele naturală sau artificială
• lipirea anumitor plăci ceramice
• lipiri pentru diverse materiale din lemn

Pentru informatii suplimentare despre produsele Artelit, vizitaţi website-ul www.tytan.ro sau contactaţi-ne la tel: 021 467 03 30, fax: 021 467 03 40 sau 
pe office.selena@tytan.ro. Puteţi comanda sau solicita informaţii detaliate despre produsele selena, de la punctele de lucru ale Selena România SRL: 

l Selena – Depozit Central: Şos. Libertăţii nr. 156, Com. Glina – Jud.Ilfov, tel: 021 467 03 30, fax: 021 467 03 40, office.selena@tytan.ro.
l Selena - Cluj-Napoca: Str. Oaşului nr. 346, tel./fax:+40 37 / 270 56 20; clujoffice.selena@tytan.ro.

informaţii despre Grupul Selena pe www.selenafm.com © Selena Romania SRL, 2010
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E
vident că orice amenajare realizată într-o in-
stituţie medicală trebuie să respecte cele mai 
stricte deziderate de igienă. Pe lângă aceasta 
însă, există o listă lungă de cerinţe aplicabile 
acoperirilor de pardoseli utilizate în spitale, 

prevăzute deopotrivă în normativele naţionale și euro-
pene. Să le trecem succint în revistă: montarea pardose-
lilor la acelaşi nivel pe tot etajul, preluând eventualele 
denivelări prin pante de max. 8%; nedeformarea lor 
sub acțiunea greutăților sau şocurilor mecanice; evi-
tarea producerii de scântei la lovire şi a potențialului 
de încărcare electrostatică în încăperile unde pot apă-
rea amestecuri explozibile în aer (laboratoare); rezis-

Covoare PVC

lucrarea ediției

În ultimul timp, covoarele PVC au înlocuit aproape complet placările ceramice din 
spitale. Printre cauze putem enumera normele europene aplicabile în domeniu, 
cerinţele prevăzute de legislaţia naţională dar în primul rând proprietăţile specifice 
acestui tip de acoperire pentru pardoseli. Un exemplu de succes în acest sens rezidă 
în executarea pardoselilor la clinica Renamed Farma din Râmnicu Vâlcea, lucrare 
realizată de firma Karina R cu covor PVC marca Tarkett. 

tenţă la acțiunile chimice ale substanțelor utilizate în 
spital (dezinfectanți, reactivi, medicamente, substan-
ţe de laborator); existenţa pantelor de scurgere şi si-
foanelor în încăperile unde se poate acumula apă pe 
pardoseli; un coeficient de conductibilitate termică şi 
electrică scăzut; impermeabilitate la lichide. 

Totuși, se impun câteva precizări. O instituţie medi-
cală conţine numeroase spaţii cu destinaţii și cerinţe 
diferite în ceea ce privește comportamentul antistatic, 
rezistenţa la substanţe chimice, conductibilitatea elec-
trică, gradul de confort, estetică ori izolare fonică.  În 
tabelul de mai sus am încercat să le sumarizăm pe toate 
în funcţie de destinaţia spaţiilor respective.
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Cerinţe Laborator

Puncte 
alimentare 

cu apă/
Spaţii 

umede

Cabinet 
medical

Sala de 
aşteptare 

Sala 
operaţii

Salon 
pacienţi Birouri Coridor

/scări Cantină

Igienă

Rezistenţă la 
substanţe chimice

Conductibilitate 
electrică

Întreţinere uşoară

Caracteristici 
antiderapante

Rezisienţă la 
coroziune

Rezisienţă la 
abraziune
 
Estetică 

Izolare fonică

Căldură

Confort

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Analizând tabelul, observăm că întreţinerea uşoară 
se regăsește aproape la toate spaţiile dintr-un spital. În 
cazul covoarelor PVC, acest deziderat e ușor de atins 
dat fiind că montajul se realizează prin lipire, nemai-
existând spații libere în spatele materialului, iar con-
tinuitatea este asigurată prin sudură. Un aspect iarăși 
extrem de important rezidă în ridicarea la perete a 
materialului folosit pentru pardoseli, în vederea asi-
gurării concavităţii între cele două planuri; pereţi și 
pardoseli. Iar dacă adăugăm faptul că și pereţii pot fi 
acoperiţi la rândul lor tot cu PVC, realizându-se o su-
prafaţă continuă atât sub aspect optic cât și antimicro-
bian, devine aproape evident de ce acest tip de acope-
riri este preferat în spitale. 

Montarea covorului PVC
Primul lucru care se impune a fi realizat rezidă în 

verificarea condiţiilor prealabile montajului. Ast-
fel, echipa de montaj trebuie să testeze stratul suport 
sub aspectul umidităţii, planeităţii și durităţii (pre-
levând probe din șapa grosieră) și neomiţând să mă-
soare exact umiditatea relativă a aerului. Dacă aceste 
condiţii prealabile nu sunt corespunzătoare, montajul 
nu se poate realiza până la corectarea lor. Astfel, dacă 
în cazul unei umidităţi prea mari a stratului suport 
există posibilitatea aplicării unei bariere de vapori, 
pentru rezolvarea problemelor din sfera umidităţii re-
lative a aerului singurul remediu este răbdarea... până 
aceasta se reglează natural. După aplicarea barierei 
de vapori în două straturi, în vederea închiderii po-
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lucrarea ediției

rilor, pe suprafaţă se presară din abundenţă nisip de 
cuarţ (plajă). Covorul PVC face parte din gama par-
doselilor ce se montează exclusiv pe şapă autonive-
lantă deoarece, fiind un material maleabil și lucios, 
preia toate eventualele denivelări ale stratului suport. 
Totoda tă, în cazul unei lucrări executate într-o zona de 
trafic intens precum o instituţie medicală, șapa trebu-
ie să aibă o rezistenţă la impact de minimum 25 N.  
După 48 de ore de la turnare, șapa autonivelantă se 
poate șlefui în vederea amorsării suprafeţei și aplicării 
adezivului. În cazul de faţă, executantul a optat pentru 
un adeziv acrilic, covorul PVC fiind aplicat în acesta. 

Înainte de aplicare, PVC-ul trebuie lăsat să se acli-
matizeze în mediul unde va fi montat. Cât privește 

montajul propriu-zis, acesta se face prin suprapunerea 
a două fâşii pe 1 cm, apoi se taie PVC-ul folosind un 
linocut (aparat special care urmăreşte fâşia de jos şi o 
taie pe cea de sus după prima). Urmează şanfrenarea 
îmbinării fie automat, folosind freza electrică, fie 
manual, cu un cuţit. În final, covorul PVC se 
termosudează la îmbinări cu aparate de sudură spe-
ciale ce folosesc aer cald. Curăţarea cordonului de 
sudură de surplus reclamă foarte mare atenţie deoa-
rece orice rosturi rămase în textura lui sau a materia-
lului devin în timp adevărate rezervoare de bacterii şi 
murdărie.   

Am amintit deja că în spitale este obligatorie monta-
rea pardoselilor cu ridicare pe perete. Această operaţi-
une presupune mai întâi determinarea pe perete a înăl-
ţimii până la care se montează PVC-ul (în cazul nostru 
10 cm), apoi montarea unui profil de terminaţie, lipirea 
unui profil de scafă folosind adeziv de contact iar în final, 
lipirea cu același tip de adeziv a PVC-ului.  n
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noutăți

TARKeTT  TRADe
Str. Alexandru Constantinescu 34, Sector 1, București
Tel.: +4.021.224.01.24; Fax: +4.021.224.01.34

Fondată în 1886, Tarkett este lider mondial în industria 
pardoselilor. Furnizăm soluţii integrate pentru pardoseli 
şi suprafeţe sportive arhitecţilor, constructorilor,  
distribuitorilor, montatorilor şi beneficiarilor finali.

În domeniul medical, soluţiile pentru 
pardoseli trebuie să respecte multe 

condiţii. Sănătatea și igiena sunt o pri-
oritate, iar pardoseala trebuie să ofere 
caracteristicile tehnice adecvate unui 
mediu în care pacienţii să se poată vin-
deca, iar personalul să lucreze în condiţii 
de confort și siguranţă.

Vinilul – soluţia  
pentru orice spaţiu

Vinilul nu înseamnă un singur produs. 
Vinilul eterogen şi omogen oferă o 
întreagă gamă de pardoseli cu diferite 
funcţionalităţi, răspunzând multor apli-
caţii: soluţii compacte și acustice pentru 
zone de trafic intens în spitale și școli; 
plăci aplicate liber, răspunsul perfect 
pentru birouri; vinilul de lux pentru ma-
gazine și spaţii comerciale; pardoseli sigu-
re și antiderapante; sisteme hidroetanșe 
pentru zone umede respectiv pardoseli 
controlate static pentru camera serverelor. 

Conceptul iQ 
Gama Tarkett iQ se ridică la înălţimea 

denumirii sale – „Calitate Inteligentă”. 
Graţie durabilităţii extraordinare, curăţării 
și întreţinerii facile și a costurilor optime 
de exploatare, iQ depășește orice pro-
dus de pe piaţă, fiind alegerea perfectă 
pentru o gamă largă de utilizatori, de la 
educaţie și sănătate la birouri și clădiri 
publice. Tehnologia inovativă Tarkett 
produce o suprafaţă cu duritatea sticlei 
ce reclamă doar o ștergere uscată pen-
tru a reveni la aspectul iniţial, fără a ne-
cesita tratamente cu ceară ori lustruire.

Controlul static 
Descărcările electrostatice sunt o pro-

blemă serioasă în medii sensibile, pre-
cum camera serverelor ori unele ramuri 
industriale ca electronica. Alegerea par-
doselii e o parte importantă a controlă-
rii lor eficiente. Soluţiile Tarkett pentru 
pardoseli combină standarde tehnice 
ridicate cu ușurinţa instalării, durabilita-
tea extraordinară și întreţinerea facilă.

Pardoseli sigure 
Pardoselile antiderapante Tarkett 

reprezintă o alternativă modernă și de 
înaltă performanţă la pardoselile traditi-
onale rezistente la alunecare. Ele repre-
zintă soluţia ideală pentru orice zonă ce 
prezintă un risc de alunecare ori cădere, 
în instituţii medicale, retail, divertisment,  
industrie ori comerţ

sistemul tarkett  
pentru spaţii umede

Iată soluţia ideală pentru mediile ume-
de din instituţii medicale, universităţi ori 
centre sportive. E vorba de un sistem 
complet, cuprinzând acoperiri pentru 
pardoseli și pereţi și o gamă completă 
de accesorii inclusiv scurgeri, praguri etc. 
Acoperirile pentru pardoseli și pereţi sunt 
sudate la cald în vederea obţinerii unui 
finisaj durabil şi complet etanş la apă.

linoleum natural 
Tarkett fabrică pardoseli din lino-

leum natural de peste 100 de ani. 
Procesul a rămas în mare parte la fel, dar 
linoleumul de azi e proapăt, dinamic și 
interesant. Datorită calităţilor sale tehni-
ce, devine alegerea perfectă pentru o 
gamă largă de utilizatori oriunde e ne-
cesară o soluţie ce combină calitatea 
naturală cu rezistenţa la trafic intens, 
de exemplu în spaţii educaţionale și me-
dicale. Deopotrivă în versiunile compact 
și acustic, linoleumul modern poate sati-
sface cele mai ridicate cerinţe de aspect, 
funcţionalitate, cost și sustenabilitate.

PARDoSeLi oPTiMe 
pentru orice spațiu 
și orice aplicație

www.tarkett.com
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Deschidem prin articolul de faţă un serial dedicat 
sculelor profesionale indispensabile montatorilor 
de pardoseli. Iar dacă în domeniul montajului de 
lemn ori laminat lucrurile sunt mai clare, aplicarea 
materialelor termoplastice (PVC, PE, linoleum, PUR) 
reclamă o serie de cunoștinţe de specialitate și mai 
cu seamă utilizarea echipamentelor profesionale 
de ultimă generaţie. Pentru a vă informa dintr-o 
sursă într-adevăr autorizată, am apelat la cel mai 
mare producător mondial de echipamente pentru 
sudarea materialelor termoplastice, Leister, com-
panie elveţiană cu o experienţă de peste 50 de ani 
în domeniu, reprezentată în 90 de ţări, prezentă în 
România prin intermediul grupului Verder. 

must have

Scule profesionale

 echipament de termosudare cu aer cald 
 complet automat 

 Mașină de șanfrenare GROOVER 

UNIFLOOR E este maşina 
automată ideală pentru 
sudarea pardoselilor din 
PVC, PE, LINOLEUM cu vi-
teze de până la 7,5 m/min. 
Este fiabilă, perfectă din 
punct de vedere tehnic şi 
usor de utilizat. Afişarea di-
gitală a parametrilor setaţi 
de utilizator şi a celor reali 
asigură repetabilitatea 
rezultatelor sudării.

Pentru şanfrenarea 
acoperirilor de pardo-
seală dense din PVC-P, 
PE şi linoleum. Aparatul 
rulează pe 3 role şi taie 
materialul la o adâncime 
uniformă chiar şi la viteze 
mari. Capacitate de şan-
frenare a tuturor tipurilor 
de pardoseli, viteză mare 
de rotaţie a cuţitelor de 
tăiere, manevrare sigură 
şi uşoară.

Ştiinţa îmbinărilor rapide, perfecte
am văzut în articolul precedent care sunt etapele montă-

rii unei pardoseli din PVC, printre cele mai importante fiind 
şanfrenarea şi realizarea sudurii. să vedem însă acum cum 
se realizează propriu-zis acest tip de sudură şi ce aşteptări 
au de la el montatorii şi clienţii finali.

l Doar materielele termoplastice se pot suda
l Doar materialele de acelaşi tip se pot suda între ele (de exem-
plu, nu veţi reuşi să sudaţi o bucată de linoleum de una de PVC)
l Factorii determinanţi ai termosudării sunt temperatura, 
forţa de presare şi viteza de lucru
l În funcţie de materialul termoplastic montat, există diferite 
temperaturi de aplicare şi procesare



 Suflanta cu aer cald TRIAC S 

sub aspect tehnic, procesul se desfăşoară astfel: aparatul 
absoarbe aer rece din exterior pe care cu ajutorul unui mo-
tor îl împinge printr-o rezistenţă ceramică pentru a-l aduce la 
temperatura dorită, suflându-l apoi exact în zona de contact 
a electrodului de sudură cu marginile pieselor de pardoseală 
ce urmează a fi sudate. sub acţiunea aerului fierbinte, elec-
trodul de sudură (baghetă PVC sau lino) se topeşte, masa 
plastifiată astfel rezultată fiind aplicată în şanţul existent în-
tre elementele de pardoseală prin presiunea mecanică exer-
citată de montator (în cazul aparatelor manuale), respectiv 
prin greutatea dispozitivului (în cazul aparatelor automate).  

În fine, să spunem că o sudură bine realizată reclamă o 
durabilitate ridicată, lipsa oricăror neregularităţi în care să 
poată intra murdăria şi deloc în ultimul rând, o estetică a 
îmbinării cât mai apropiată de perfecţiune.

Swiss made
indiferent ce materiale termoplastice doriţi să aplicaţi, 

indiferent de suprafaţa lucrării, fie aceasta o simplă sufra-
gerie sau o hală de... 50.000 mp, Leister vă oferă instru-
mentele de lucru potrivite. În plus, furnizorul asigură pu-
nerea în funcţiune a oricărui echipament achiziţionat şi 
oferă service specializat cu piese originale pe toată durata 
de exploatare a acestuia. având însă în vedere că absolut 
toate aparatele şi piesele componente sunt fabricate în 
elveţia, nu credem că veţi avea motive să apelaţi la ser-
vice prea des. Mai curând vă poate fi de folos să ştiţi că 
tehnicienii de service Verder (companie ce deţine exclu-
sivitatea pentru produsele Leister în România),  vă stau la 
dispoziţie pentru sesiuni de training atât la achiziţionarea 
echipamentelor cât şi ulterior, ori de câte ori este nevo-
ie. să mai amintim doar că personalul specializat Verder 
este şcolarizat continuu la sediul firmei Leister din elve-
ţia, participând la cel puţin un seminar tehnic anual. 

TRIAC S este cel mai utilizat  
aparat de sudură manual LEIS-
TER cu aplicaţii în sudarea ma-
terialelor termoplastice de tip 
membrane pentru hidroizola-
ţii, pardoseli tip covor PVC, folii 
pentru prelate auto, mesh-uri, 
bannere, copertine, plăci etc. We know how.

Noul kit de 
sudura TRIAC BT 
Conceput pentru montajul
pardoselilor tip covor
PVC/linoleum

Leister în România prin: tel.: +40 21 335 45 92
Verder România SRL fax: +40 21 337 33 92
Str. Drumul Balta Doamnei nr. 57-61 office@verder.ro
Sector 3/București www.verder.ro
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Scule manuale şi automate
Pentru realizarea termosudurilor materialelor plasti-

ce, aveţi la dispoziţie deopotrivă scule manuale şi auto-
mate. ambele variante au avantajele lor, fiind de regulă 
destinate unor utilizări diferite. de pildă, pentru a lucra o 
suprafaţă de peste 1000 mp, ce implică linii foarte lungi 
de sudură, e absolut indicat să folosiţi un model complet 
automat, ce elimină orice posibilitate de eroare umană. 
un echipament profesional precum Leister UNIFLOOR E 
permite practic infinite ajustări ale tuturor parametrilor 
relevanţi (temperatura şi volumul aerului, viteza), graţie 
displayului modern având şi funcţia de repetabilitate a 
parametrilor setaţi. dispozitivul se remarcă prin viteza şi 
precizia de execuţie a sudurilor, fiind optimizat şi pentru 
a asigura o calitate deosebită la îmbinarea pardoselilor 
poliuretanice.

Când vine însă vorba de finisaje, lucrări executate pe su-
prafeţe mici ori de  realizarea ridicărilor la perete, factorul 

 Suflanta cu aer cald ELECTRON 

Echipament de termosudare 
a materialelor plastice special 
realizat pentru executarea 
ridicărilor la perete, plintelor, 
colţurilor, scărilor. Rezultate 
optime şi pentru uscarea rapi-
dă a adezivilor.

uman devine indispensabil. Veţi avea nevoie deci de un 
dispozitiv manual precum cele din gama TRIAC. acesta su-
flante cu aer cald au o istorie interesantă, despre care vom 
discuta în continuare.

TRIAC S este în sensul propriu al termenului o legendă  a 
domeniului – dacă acest echipament nu ar fi fost inventat şi 
produs la calitatea care l-a consacrat, termosudarea materi-
alelor plastice ar fi avut o dezvoltare mult încetinită. TRIAC 
S este cel mai utilizat aparat de sudură manual LeiSTeR cu 
aplicaţii în sudarea materialelor termoplastice de tip mem-
brane pentru hidroizolaţii, pardoseli tip covor PVC, folii pen-
tru prelate auto, mesh-uri, bannere, copertine, plăci etc.

TRIAC BT – gândit şi executat  
special pentru pardosişti

odată cu lansarea TRIAC BT, Leister şi-a consolidat op-
ţiunea de a fi o companie dedicată montatorului de par-
doseli. acest dispozitiv păstrează toate avantajele legen-
darului TRIAC S dar aduce în plus argumente economice 
şi de funcţionalitate. astfel, o firmă specializată exclusiv 
pe montarea pardoselilor va constata că preţul unui set 
complet TRIAC BT este mai accesibil celui presupus de 
achiziţionarea suflantei TRIAC S şi a duzelor speciale pen-
tru montarea pardoselilor. la achiziţionarea unui TRIAC BT, 
pe lângă suflanta propriu-zisă prevăzută din fabricaţie cu 
o duză cu cioc de 5 mm, veţi primi şi o rezistenţă ceramică 
de rezervă, o cutie ergonomică şi compactă pentru depo-
zitarea şi transportul în bune condiţiuni a echipamentului, 
două duze cu asamblare rapidă pentru electrod circular de 
Ǿ 4 respectiv Ǿ 5 mm, speciale pentru termosudarea par-
doselilor. dispozitivul se alimentează la o priză de 230 V, are 
un consum de 1600 W, cântăreşte 1 kg şi acoperă o plajă de 
temperaturi cuprinsă între 20 şi 600 grade Celsius. n

 50.000 mp de PVC sudaţi impecabil 
Pe cartea de vizită Leister se înscriu 
multe reuşite, dar una merită amintită în 
mod special. E vorba de montarea unei 
pardoseli gigantice din PVC, în Minh 
City, Vietnam, deservind cea mai mare 
uzină de producţie a INTEL. Fotografia 
alăturată vă poate reda mult mai clar 
decât o putem face noi dimensiunea şi 
complexitatea lucrării.

must have
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d in data de 24.06 2010, 
arhitecţii, designerii de 
interior și cei pasionaţi 

de calitate au la dispoziţie un 
showroom întins pe două nivele, 
situat pe DN1, în Otopeni, Ca-
lea Bucuresti nr. 91, inaugurat 
de IMOLA în colaborare cu S.C. 
Piastrelle S.R.L.  Ca o garanţie a 
calităţii și rafinamentului, între-
gul portofoliu de plăci ceramice 
expuse aparţine exclusiv bran-

durilor componente ale grupului 
IMOLA: IMOLA CERAMICA, 
LAFAENZA CERAMICA, CLIP-
TILE, LEONARDO CERAMICA, 
IMOLA TECNICA. 

Pe lângă numărul mare de invi-
taţi, reprezentanţi din top-mana-
gementul companiilor active pe 
piaţa construcţiilor și finisajelor 
din România, evenimentul a fost 
onorat de participarea Președin-
telui Cooperativei Ceramica 

D’Imola, domnul STEFANO BO-
LOGNESI, care în alocuţiunea de 
deschidere a declarat că aceasta 
este prima dintr-un șir de investi-
ţii menite să consolideze prezenţa 
companiei pe piaţa românească. 
Prezenţi la eveniment, reporterii 
Pardoseli Magazin au surprins 
câteva imagini sugestive cu pro-
dusele expuse, pe care le puteţi 
admira și dumneavoastră. Pe noi 
ne-au încântat!

eveniment

Lansare de succes
Cooperativa Ceramica D’imola, una 
dintre cele mai mari companii producă-
toare de plăci ceramice la nivel mondial, 
fondată în 1874, a revenit în România. 
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P iaţa de parchet se schimbă rapid: de aceea, pentru 
noi ca producători e o datorie să ţinem pasul cu 

cerinţele tot mai ridicate ale domeniului. Grupul Uzin 
Utz îndeplinește acest rol exemplar de peste 100 ani prin 
mărcile sale UZIN, Pallmann și Frank/WOLFF, com-
pletând într-un mod fericit competenţa în domeniu a 
firmei Pallmann cu know-how-ul dezvoltat de-a lungul 
anilor de UZIN și Frank/WOLFF. Astfel, consecinţa lo-
gică este pe de o parte că Pallmann a devenit o marcă 
unică în domeniu, iar pe de alta că montatorii de parchet 
pot găsi aici informaţii de interes relevante și integrate.

La capitolul sortimente noi se înscriu adezivii de par-
chet Pallmann și produsele UZIN pentru pregătirea 
stratului suport, care datorită modului de dezvoltare și 
fabricare în cadrul grupului UZIN îndeplinesc și cele 
mai ridicate cerinţe actuale. In plus, în gama de produse 
Pallmann  se regăsesc acum și mașinile de tratare a par-
chetului sub brandul Frank/WOLFF.

Ştim că viitorul aparţine sistemelor complete stabile 
și serioase, iar o pardoseală acoperită perfect cu parchet 

noutăți

reclamă această stabilitate încă de la substructură. Pregă-
tirea stratului suport reprezintă de aceea cel mai impor-
tant domeniu al sortimentului complet pentru parchet. 
Cât privește suprafaţa ideală, aceasta se obţine prin com-
pletarea ireproșabilă dintre adeziv și lac. 

Pe lângă produsele de top, vă oferim și know-how–ul 
tehnic. Profitaţi așadar de ele și folosiţi consilierea în do-
meniul șapelor pe care o efectuează experţii UZIN!

Graţie acestei competenţe, Pallmann devine unul din-
tre furnizorii de soluţii complete pentru montatorii de 
parchet. Si încă un avantaj: tot ce a avut Pallmann la su-
perlativ până acum se păstrează. De exemplu, vă invităm 
să notaţi obiectiv, cu (+) și (-) toate avantajele/neajunsu-
rile produselor noastre și să ne informaţi apoi.  

Salutăm și pe această cale colaborarea completă și de-
finită de încredere mutuală!

PALLMANN:
Totul pentru parchet

Nu doar la suprafață! Avem soluția completă!
Pallmann nu vă mai oferă exclusiv produse destinate 
tratării suprafeţei. Ne ocupăm acum şi de „valorile in-
terioare” ale pardoselii – prin programul Parkett kom-
plett. singurul sistem integrat absolut de încredere 
conţine tot ce aveţi nevoie la montarea parchetului!

Pallmann vă aşteaptă cu un sistem complet, unic şi 
credibil. unic, deoarece furnizăm direct toate produse-
le pentru parchet. Credibil, pentru că oferim consiliere 
în domeniul şapei prin experţii UZiN – totul pentru a 
garanta o pardoseală sigură sub picioare! 

Uwe Miess,
Director Vânzări
Divizia Uzin

Hagen Offterdinger,
Director Vânzări

Divizia Pallmann 

www.pallmann.net



TOTUL PENTRU PARCHET

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT

MAŞINI ŞI ACCESORII

LIPIRE

TRATAREA SUPRAFEŢEI

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE

CONSILIERE TEHNICĂ

SC GRISCO CONSTRUCT SRL
Str. Grigore Gafencu 78-84, Vila F2, București, Sector 1 
Telefon: (004) 031.710.8757, Fax: (004) 031.710.8759
www.grisco-construct.ro
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am considerat necesară o ra-
diografie a acestui proces din 
cel puțin două motive: pe de 

o parte, arhitecții și designerii trebu-
ie să cunoască realitățile obiective 
ale industriei, în contextul economic 
autohton; iar pe de alta, beneficiarii 
au nevoie de repere calitative, atât în 
procesul de producție, cât și în eta-
pa montării unei pardoseli. Deloc 
în ultimul rând, traseul lemnului 
de la buștean până la produsul finit 
e o poveste interesantă pentru toți 
adepţii pardoselilor din lemn.

Un showroom  
absolut necesar

În showroom-ul aflat la intrarea 
în fabrică e expusă o parte impor-
tantă a produselor comercializate. 
O paletă coloristică foarte bogată a 
esențelor ne arată cât de generoasă 
a fost natura cu această zonă a țării: 
fag, stejar, paltin, salcâm, brad, nuc, 
cireș, anin, tei, frasin...  Regăsim 
esențele respective în principal sub 
formă de parchet, dușumea, lam-
briuri sau scări, dar nu am putut să 
nu remarcăm un produs cu totul 
special, amplasat chiar la intrarea în 
zona de expunere: o terasă acoperită 
amenajată în stil japonez. Lemnul 
este autohton, dar felul în care este 

prelucrat și finisat cu ulei ne duc cu 
gândul la podurile construite peste 
pârâurile Extremului Orient, cu ro-
tunjimi specifice conceptului Feng 
Shui și cu elemente de alamă lucind 
discret. „Este absolut necesar ca un 
producător să aibă un spațiu dedicat, 
unde să-şi poată prezenta produsele 
puse în operă, deoarece un site sau 
nişte simple fotografii nu sunt sufici-
ente pentru cei care vor să simtă tex-
tura lemnului“, arată proprietarul și 
managerul fabricii. 

Producția de scări a evoluat către 
variante care îmbină frumusețea 
naturală a lemnului cu înalta teh-
nologie: pe treaptă, sub un geam 
de sticlă securizată, sunt montate 
LED-uri care se aprind și se sting pe 
măsura parcurgerii scării, cu sen-
zori ascunși în perete care deschid 
și închid circuitele.

Porțiunile acoperite cu parchet 
expuse arată nu doar lucrarea fina-
lizată, ci și etapele punerii în operă, 
adezivii, rosturile de dilatare ne-
cesare, toate acele materiale și lu-
crări pe care clientul nu le vede, dar 
obligatorii pentru obținerea unei 
pardoseli rezistente, care să-și păs-
treze aspectul în timp. „La montaj, 
este foarte important şi ceea ce nu 
se vede, adică suportul, şapa, barie-

ra de vapori, adezivul. Mulți clienți 
nu consideră scump nici parchetul în 
sine, nici manopera, ci materialele de 
montaj, al căror rol noi suntem da-
tori să-l explicăm. Clientul trebuie 
să înțeleagă de ce este necesar rostul 
de dilatare umplut cu un silicon de 
culoarea lemnului, de ce folosim un 
adeziv elastic sau un chit de rosturi, 
de ce avem nevoie de o şapă de cali-
tate“, explică Viorel Ioniță. 

Direct din pădure
Lemnul prelucrat la Măldărești 

provine din Vâlcea, din păduri-
le bogate ale zonei, iar procesul de 
producție începe de la buștean. Mo-
mentul ideal pentru achiziționarea 
lemnului este 15 septembrie – 15 
martie, când copacul nu este în 
vegetație. După 15 martie, are mul-
tă sevă și nu este recomandat pen-
tru utilizare. Bușteanul se debitea-
ză în funcție de produsul care va fi 
obținut, urmărindu-se valorificarea 
maximă, practic în totalitate. La 
buștean, randamentul este de 50% 
pentru obținerea de produse din 
lemn, deșeurile fiind valorificate sub 
formă de brichete și peleți pentru 
centrale termice. 

Din buștean se ajunge la cheres-
tea, care se paletizează separat, pen-

parchet reportaj

Înainte să ajungă în casele noastre, parchetul parcurge un drum lung şi plin de 
secrete tehnologice. Vă propunem în articolul de faţă să-l urmăm chiar de la sursă, 
alături de un producător de parchet, dușumea, scări de lemn, balustrade, lam-
briuri, chiar case de lemn, peleți și brichete pentru centrale termice. La Măldăreşti, 
într-o zonă deosebit de pitorească din Vâlcea, am vizitat fabrica de produse din 
lemn a firmei SC IONITA COMPANY. 

Drumul parchetului
către casă
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tru scări sau pentru parchet, sub 
formă de frize (elementele de par-
chet brute, neuscate). Calitatea cea 
mai bună e obținută din trunchi, 
căci spre deosebire de partea de 
mijloc sau vârful copacului, în 
trunchi nu sunt prea multe noduri. 
Există o metodă de valorificare și 
dacă privim bușteanul în secțiune. 
Cu un diametru de 5-6 cm, zona 
medulară sau ”inima” este un lemn 
de compresie, foarte dur, care nu se 
valorifică pentru produse din lemn, 
ci se toacă devenind lemn de foc, 
pentru uscarea cherestelei în fabri-
că. La exteriorul bușteanului avem 
alburnul – lemn tânăr, de creș tere, 
mai moale, care, de asemenea, este 
evitat pentru producție. În schimb, 
zona intermediară, duramenul, este 
lemnul valoros, perfect pentru un 
parchet sau o dușumea de calitate.

Cheresteaua paletizată intră în 
uscător, unde stă timp de 21-28 de 
zile. Ioniță Company dispune de un 
uscător suedez; suedez este și know-
how-ul, deprins de patronul fabri-
cii în timpul unui curs de uscare a 
lemnului. „Era în 1999, când, intrat 
în această industrie, am avut nevoie 
de o metodă mai rapidă de uscare a 
lemnului. În acea perioadă, puțini 
din România puteau usca cherestea 

de stejar, la o grosime de 50 – 60 mm. 
Am apelat la Facultatea de Ingineria 
Lemnului de la Braşov, unde mi s-a 
spus să las cheresteaua la zvântat 
timp de 6 luni, ceea ce nu puteam 
să-mi permit, îmi blocam producția 
şi banii. Prin urmare, m-am adre-
sat unui mare producător de parchet 
din Suedia. Am stat la hotel, am plă-
tit şcolarizarea şi într-o săptămână 
eram as în domeniu. M-au învățat 
acolo ce se întâmplă de fapt în inte-
riorul lemnului. Acum pot băga în 
uscător un buştean tăiat de o oră“.

Ştiința uscării lemnului
Alți producători preferă să lase 

lemnul la zvântat 30-60 de zile, scă-
zându-i umiditatea în mod natural 
până la o anumită limită. Cheres-
teaua proaspăt tăiată are umiditatea 
de 70-80% și, după ciclul de uscare, 
ajunge la 7-9 %, ideal pentru par-
chet, în condițiile climaterice din 
România. Fabrica de la Măldărești 
livrează parchet cu umiditate de 
6-9 %, adaptându-se unei realități 
autohtone. „Cele mai multe case noi 
sunt izolate cu polistiren obişnuit, fără 
difuzie de vapori. Puțini sunt cei care 
au apelat la variante cu grafit, care 
e mai scump şi nu foarte cunoscut. 
O să vă dau un exemplu edificator 

despre cât de importantă este umidi-
tatea lemnului, strict legat de umidi-
tatea aerului din locuință, de faptul 
că se locuieşte în case etanşeizate. 
Am montat acum ceva vreme, într-
o instituție, un parchet care avea la 
montaj umiditatea de 8-9% şi, după 
un an, am fost chemat pentru că au 
apărut rosturi foarte mari. Făcând 
măsurătorile, lucrurile s-au clarifi-
cat: 12% umiditatea relativă a ae-
rului şi 4% umiditatea lemnului. Pe 
lângă motivul apariției rosturilor, cei 
de acolo au înțeles în sfârşit de ce se 
bea foarte multă apă, de ce oamenii 
se deshidratează şi au dureri de cap. 
Lemnul lucrează permanent şi, ca să 
limităm acest fenomen, suntem atenți 
la umiditatea relativă a aerului, evi-
tăm variațiile mari. Într-o atmosferă 
uscată parchetul se strânge, dar, ce 
este mai grav, sănătatea omului este 
afectată. Reciproc, într-o atmosferă 
prea umedă parchetul se poate umfla, 
pentru oameni apărând senzaţii de 
disconfort”, arată domnul Ioniță. 

În uscător se face trecerea de la 
condițiile din exterior, din atmosfe-
ră, la cele din interiorul unei case, 
cu o umiditate relativă a aerului 
de 12%, ca extremă. Diferența este 
că în incinta controlată din uscă-
tor există ventilatoare care usucă 
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lemnul în mod accelerat. În plus, 
lemnului ventilat i se dau spray-uri 
de apă astfel încât se obține o umi-
ditate controlată. Când se pornește 
ciclul de uscare a lemnului verde, 
umiditatea aerului din uscător este 
de 75%, necesară pentru a deschi-
de porii celulelor. În lemn, apa se 
găsește sub fomă liberă și legată (apa 
intracelulară). Prin uscarea inițială, 
controlată sau pur și simplu sub un 
șopron, se elimină apa sub formă 
liberă, până când lemnul ajunge la 
umiditatea de 20%. Abia sub acest 
procent se elimină apa intracelula-
ră, proces mult mai dificil, de aceea 
uscarea  trebuie forțată, pentru se 
ajunge la sub 10%. „În condiții at-
mosferice, poți aştepta şi 2 ani să se 
usuce până la 12-22% (depinde de 
grosimea cherestelei). Ei bine, într-
un uscător ciclul acesta este de 3 luni. 
Umiditatea relativă a aerului scade 
controlat, până la 12%, iar tempe-
ratura creşte, treptat, de la 25°C la 
60°C“, completează domnul Ioniță.

Prelucrare şi sortare
După uscare, lemnul se lasă 48 de 

ore pentru revenire și ”odihnă”, apoi 
intră în secția de prelucrare. Acolo 
este rîndeluit pe cele 4 laturi, rezul-
tând parchetul propriu-zis. Urmea-
ză trierea pe bandă sau la masa de 
sortare, unde se elimină lamelele cu 
defecte și se face sortarea pe calități. 
Selecția calității se face vizual, în spe-
cial după starea suprafeței de uzură. 
Calitatea I înseamnă fibră curată, 
fără putregai fibros, fără noduri, cu 
prelucrare perfectă, fără lipsă de ma-
terial sau ciobituri și, desigur, fără 
atac de insecte. La calitatea a II-a 
intră lamelele cu aceleași proprietăți, 
acceptându-se și unele mici noduri. 
Calitatea a III-a admite noduri mai 
mari, până la 5 mm pentru parchet  
și 30 mm pentru dușumele.

parchet reportaj

„Nodurile pot fi o problemă sau 
nu. În jurul lor sunt aglomerări de 
masă lemnoasă, lemn de compresie, 
cu o umiditate totdeauna mai mare. 
Dacă nodurile sunt exagerate, pot 
flamba chiar când se lasă cheresteaua 
la zvântat. Ca aspect, consider nodu-
rile interesante. Unii clienți se tem că 
vor sări, dar se întâmplă foarte rar, 
atunci când sunt însoțite de fisuri şi 
mai ales la conifere. Foioasele nu au 
probleme de acest gen, de aceea ac-
ceptăm nodurile sănătoase, sortate de 
asemenea vizual. Dacă unele noduri 
sunt suspecte, lamelele se pot scurta, 
fiind trecute la alt tip (alte dimensi-
uni) de duşumea sau parchet. Dar 
această sortare se face la final, după 
prelucrare, deoarece până atunci de-
fectele sunt practic imposibil de găsit“, 
specifică interlocutorul nostru.

În privința insectelor, lamelele 
atacate nu sunt acceptate nici la ca-
litatea a treia. Dacă se întâmplă ca 
acest atac să fie greu de observat, 
trebuie spus că insectele, inclu-
siv ouăle, sunt distruse complet la 
45°C, în uscător temperatura ajun-
gând până la 60°. „Mult mai frecvent 
este atacul după montare“, arată 
domnul Ioniță. „Sunt fluturi care 
intră în casă şi găsesc un loc propice 
în lemnul umed, de obicei cel tânăr, 
alburnul. Condițiile favorabile insec-
telor sunt aerul foarte umed (65-70% 
umiditatea aerului), sau eventualele 
inundații. De aceea, când se montea-
ză parchetul, e obligatoriu un grund 
de protecție. Sunt parchetari care nu 
se complică, dau cu mai mult lac şi 
evită acest grund care protejează 
împotriva carilor şi insectelor în ge-

neral. Mi se pare desigur o greşeală, 
deoarece întreținerea cu substanțe 
chimice pentru insecte nu are efect pe 
termen lung“, adaugă dumnealui. 

Lux şi ecologie
Produsele firmei se adresează unui 

public educat în formare. Se poate 
vorbi de un curent în Germania, și 
chiar în restul Europei, datorită că-
ruia se evită materialele artificiale, în 
special cele care etanșeizează excesiv 
locuințele. Se înlocuiește tocăria din 
PVC cu cea din lemn masiv și stra-
tificat, sunt evitate termoizolările 
cu polistiren, fără difuzie de vapori. 
Din Țările Scandinave se extinde o 
altă tendință, cea a caselor din lemn. 
„Totul trebuie să dea voie casei sa 
respire. În România, de 12-14 ani 
s-a mers mult pe PVC şi polistiren, 
iar beneficiarii au ajuns la concluzia 
că stau ca într-un glob de sticlă, fără 
transfer cu exteriorul, fără umidifi-
catoare. Oamenii se îmbolnăvesc şi 
nu ştiu de ce. Pe timpul iernii, cât se 
porneşte încălzirea şi nu se mai face 
ventilație, umiditatea aerului scade 
alarmant - cel mai des am întânit 
20-25%, dar am avut şi cazuri de 12-
16%. Pentru un mediu sănătos, este 
necesar 40 – 60%. La cealaltă extre-
mă, avem case construite într-un an 
de zile, locuite imediat, când pereții 
nu sunt uscați. Bineînțeles că toate 
acestea afectează pardoselile, scările, 
lambriurile şi toate celelalte elemente 
de construcție din lemn“, adaugă gaz-
da noastră. 

Cât privește opţiunile clienţilor, 
80% dintre ei preferă parchetul, iar 
20% dușumelele. Gazda noastră 

Drumul spre parchetul dvs de vis începe cu noi!
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merge totuși pe dușumele, pardo-
seală pe care și-a montat-o și acasă, 
din lemn de frasin roșu, cu o vena-
tură deosebită. „La duşumea poți ve-
dea fibra lemnului integral, de aceea 
probabil în țările nordice se preferă 
duşumele. Există puține diferențe în-
tre frasinul roşu şi măslin, deşi preţul 
e incomparabil, măslinul fiind mult 
mai scump. O esenţă cu totul şi cu to-
tul aparte e însă prunul românesc... 
nu se poate compara cu nimic“. 

Probleme şi  
recomandări

Unul dintre aspectele semnala-
te de interlocutorul nostru a fost 
relația cu arhitecții și designerii. 
„Arhitecții, când discută cu un client, 
nu sunt la curent cu anumite aspecte 

şi probleme ale producției şi uneori 
cer lucruri deosebite şi la montaj. 
Cineva mi-a cerut 5.000 mp de par-
chet de stejar, numai fibră dreap-
tă, numai la lungimea de 600 mm. 
Arhitectul respectiv nu realizează 
că procentul la acest parchet este de 
10% dintr-un lot şi este uimit de ni-
velul prețului, fără a se gândi dacă şi 
noi putem rămâne profitabili. Le mai 
sugerez arhitecților să țină cont în 
primul rând de suport la proiectarea 
pardoselii. Când clientul vrea par-
chet masiv, să ia în calcul un suport 
foarte dur, o şapă profesională, nu 
friabilă. Și nu de 10 cm grosime, cum 
se întâmplă, astfel încât ajunge la 8 
metri cubi de şapă pentru un apar-
tament cu 3 camere. Asta înseamnă 
o greutate de 12 tone! 3-4 cm de şapă 

specială pentru parchet masiv sunt 
suficienți“, arată Viorel Ioniță.

În fine, o altă problemă ridica-
tă de gazda noastră privește modul 
de accesare al fondurilor europene. 
„Înţeleg că în prezent o societate care 
are sediul la ţară poate primi un fond 
european dacă dispune de 30% fon-
duri proprii. Totuşi, dacă sediul este 
la oraş, cei 30% nu mai sunt necesari. 
Există vreo logică? Oricum, decât să 
dau 30% avans pentru utilaje, mai 
bine le cumpăr la mâna a doua mult 
mai ieftin. Nu cerem nimic, tot ce am 
realizat în 16 ani am făcut numai cu 
capital propriu, n-am beneficiat de ni-
ciun fond european sau autohton, iar 
toţi clienţii noştri au fost privaţi. Dar 
ar fi mai cinstit să plecăm de la regula 
şanselor egale pentru toată lumea“. n

Producător de parchet masiv și 
dușumele de fag, stejar, frasin, 

nuc, salcâm, cireș, paltin

S.c. iOniŢĂ cOMpanY S.r.l.
Str. principală nr. 88, com. Măldăreşti

tel:  0250861 877 / 0732405013 
fax: 0250861918

Preţuri de producător!

Drumul spre parchetul dvs de vis începe cu noi!

IONIȚĂ
COMPANY
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a nul acesta, parcă mai mult ca 
oricand, s-au înmulţit simţi-
tor problemele cauzate de 

umflarea parchetului. Nervi, repro-
şuri, cuvinte greu de reprodus, chiar 
renunţarea la acest material nobil 
pentru produse artificiale şi deper-
sonalizate. Vă propunem o analiză 
tehnică în urma căreia se poate des-
prinde o concluzie cel puţin surprin-
zătoare: lemnul ne semnalează prin 
comportamentul său specific exis-
tenţa unor condiţii de mediu nepriel-
nice sănătăţii. Dealtfel, acest element 
fundamental ne-a fost alături încă 
din preistorie, deopotrivă sub consi-
derente practice (oferindu-ne unelte 
de vânătoare, resurse pentru încălzi-
re şi adăpost) şi estetice (prin frumu-
seţea, blândeţea şi căldura sa).

date statistice
am pornit de la câteva date pur sta-

tistice, analizând o serie de grafice care 
cuprind evoluţia umidităţii relative şi 
a temperaturii mediului ambiant din 
municipiul iaşi, urmărind efectele aces-
tora asupra lemnului (sau a propriei 
noastre sănătăţi?). datele cuprind ana-
liza a 3 luni consecutive din 2009, re-
spectiv 2010. (Vezi graficele alăturate.)

analiza
la prima vedere, valorile nu înre-

gistrează diferenţe prea mari, dar 
se poate constata totuşi că în cursul 
anului 2009 acestea ating alterna-

Parchetul – seismograf fidel 
al schimbărilor climatice

parchetul

Multă lume consideră că parchetul masiv implică costuri semnificative la achiziţionare și o grijă constantă 
la întreţinerea ulterioară. În fapt, respectarea condiţiilor minimale de temperatură și umiditate pe care le 
reclamă parchetul masiv are implicaţii mult mai profunde și se traduce prin grija pentru sănătatea ocupan-
ţilor respectivului spaţiu.

În primul grafic 
avem valorile 

umidităţii relative 
pentru luna mai 

2009, iar în cel de-
al doilea pentru 

mai 2010. Putem 
observa că în mai 

2009 valoarea 
medie a umidităţii 

relative este de 
aproximativ 55%, 
aceasta crescând 
în numai un an la 

aproximativ 70%.

În fine, în iulie 
2009 umiditatea 

relativă este în 
jurul valorii de 

60%, crescând la 
circa 70% în luna 

iulie 2010.

În iunie 2009 
valoarea medie a 

umidităţii relative 
este în jur de 58% 
pentru ca în iunie 

2010 să atingă 
68%, deci cu mult 

peste pragul de 
confort de 55%.

Studiu realizat de Moghior Neculai
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tiv zone de vârf şi minim, în timp ce 
valorile corespondente anului 2010 
sunt constant peste pragul de 55%.

toţi cei implicaţi în domeniul pro-
ducţiei sau montajului produselor 
finite din lemn (pardoseli, tâmplărie 
sau mobilier) recomandă ventilarea 
spaţiilor astfel încât umiditatea relati-
vă să nu depăşească 55% pentru peri-
oade mai mari de 4 – 5 zile. analizând 
graficele aferente anului 2009 obser-
văm că acest lucru aproape că este 
atins, dar în 2010 ventilarea spaţiilor 
nu mai e suficientă deoarece umidi-
tatea din interior este superioară sau 
cel puţin egală celei din exterior.

dacă avem constant o umiditate 
mai mare de 60% o perioadă de 15 
zile vom observa o creştere a umi-
dităţii lemnului cu 2–3%, iar dacă 
expunerea la o atare umiditate 
creşte, se modifică în mod analog 
şi umiditatea lemnului, în funcţie 
de esenţă aceasta atingând valori 
de 5–6 %. de asemenea, la un par-
chet cu grosimea de 20mm se poa-
te observa o diferenţă de umiditate 
de 2 -3 % între partea superioară şi 
spatele lamelelor, fapt ce confirmă 
sursa umidităţii. deloc în ultimul 
rând, trebuie spus că umiditatea 
lemnului e determinată semnifica-
tiv de umiditatea relativă a aerului 
şi de diferitele valori de temperatu-
ră. astfel, la o umiditate relativă de 
60-80%, umiditatea lemnului fluc-
tuează în intervalul de 2-6%, dar la 
valori care depăşesc pragul de 14% 
deja dilatarea lemnului va induce 
deformarea suprafeţelor de parchet. 
in acest interval de umiditate, creş-
terea dimensională este în medie 
de 0,8 – 1,5%, în funcţie de esenţă 
şi densitate. devine deci foarte clar 
că expunerea îndelungată la o umi-
ditate relativă a aerului situată peste 
pragul de 55% conduce la dilatarea 
elementelor parchetului.

soluţiile 
dacă în trecut, în condiţiile în care 

ne ajutau şi factorii climatici, con-
strucţia şi pregătirea stratului suport 
îndeplineau un rol major, de acum 
înainte se va impune probabil pro-
iectarea construcţiilor în aşa fel încât 
să inducă un efect de seră cât mai re-
dus. totodată, calitatea execuţiei se 
impune a fi crescută, stratul suport 
trebuind executat în aşa fel încât să 
compenseze forțele pe care le dez-
voltă lemnul în interior. deloc în ulti-
mul rând, calitatea adezivului devine 
capitală, ca şi respectarea strictă a 
condiţiilor de montaj (temperatură, 
umiditatea relativă a aerului, umidi-
tatea lemnului, observarea zonelor 
cu efect de seră).

Cât priveşte beneficiarii, aceştia îşi 
pot aduce aportul la păstrarea în bune 
condiţii a parchetului lor într-un mod 
foarte simplu: folosind aparate pentru 
dezumidificarea aerului vara (cu o ca-
pacitate recomandată de aproximativ 
30 de litri/24 ore), respectiv de umidi-
ficare a aerului pe timpul iernii, când 
umiditatea relativă scade sub limita 
de 45%. desigur, aceste dotări presu-
pun o investiţie cumulată de câteva 
sute de euro, dar care, raportată la 
costul unei lucrări de recondiţionare, 
devine insignifiantă. o altă modalitate 
de a ţine lucrurile sub control rezidă în 
folosirea unui termometru cu higro-
metru, aparat care poate avertiza şi 
sonor asupra schimbării parametrilor, 
înregistrând toate aceste date pentru 
o perioadă îndelungată.

Vor fi fiind desigur şi mulţi clienţi de 
părere că a avea parchet în locuinţă 
presupune multe sacrificii. le spu-
nem doar că nu trebuie să facă nimic 
pentru parchet, ci exclusiv pentru ca 
ocupanţii acelui spaţiu să beneficieze 
de condiţii optime pentru sănătatea 
şi confortul lor. iar acestea, vorba unei 
reclame celebre, sunt nepreţuite. n

Organizare 
programe turistice 

şi călătorii de afaceri 
pentru partenerii 

dumneavoastră externi 

Documentaţii tehnice, 
proiecte arhitectură, 

PAC & detalii execuţie, 
contracte specializate, 

traduceri medicale 
de specialitate, acte 

legalizate notarial 

Interpretariat simultan 
& consecutiv la întâlniri 

de afaceri, târguri, 
expoziţii şi conferinţe 

Telefon: 0723.641.488
Telefon/Fax: 021.317.05.33
www.traduceritehnice.com
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Linoleum 100% natural
Puţini ştiu că linoleumul e un material natural, a cărui materie primă e inul.  
Iar celor pe care îi interesează cu adevărat sănătatea, confortul şi eleganţa căminului 
lor le spunem că au la dispoziţie o variantă de linoleum 100% natural,  
singurul producător care se poate lăuda cu o atare reuşită fiind liderul mondial  
al domeniului,   Flooring SyStemS.

C
ând vine vorba despre linoleum, ma-
joritatea românilor au în faţa ochilor 
materialul sintetic care, din motive fi-
nanciare, a înlocuit parchetul din blocu-
rile ultimilor ani ai comunismului glo-

rios. Situaţia nu e cu nimic mai fericită azi, când sub 
această titulatură comercianţii oferă cumpărătorilor 
o gamă variată de muşamale, viniluri ori alţi compuşi 
sintetici, fără a-i pune nicicum în temă asupra a ceea 
ce cumpără de fapt. 

O pardoseală de calitate se remarcă prin două aspecte 
importante: rezistenţa la trafic intens şi capacitatea de 
a-şi păstra cât mai mult timp aspectul proaspăt, fără a 
implica însă folosirea unor substanţe agresive pentru 
curăţare şi întreţinere.

Dezvoltat special pentru linoleum, topshield® este 
un finisaj pentru suprafaţă în două straturi, pe bază de 
apă, care protejează pardoselile păstrându-le aspectul 
iniţial şi facilitând menţinerea lor optimă de-a lungul 
anilor. În plus, are meritul de a fi singurul finisaj natu-
ral din lume, fapt ce subliniază o dată în plus impor-
tanţa acordată de companie dezideratelor ecologice.

Gama linoleum global 3® încorporează cele 3 bran-
duri de linoleum , fiecare fiind identificată în-
tr-un mod specific. De la aspectul marmorat până la 
culorile simple și robuste ori modele contemporane 
șocante, fiecare colecţie oferă o schemă cromatică 
completă, ce face linoleumul opţiunea ideală pentru 
orice mediu. 

1. marmoleum®, cel mai cunoscut brand mondial 
de linoleum, reproduce structura clasică a marmurii 
într-o textură mai accentuală sau mai pală și e dispo-
nibil în trei modele diferite (Vivace®, Real®, Fressco®) 
și nu mai puţin de 88 de culori. 

Ingredientele  
linoleumului natural

n Ulei de seminţe de in 
Materia primă pentru producerea linole-
umului, uleiul de in, e obţinut prin presa-
rea seminţelor plantei. 

n Rășină 
Răşina e un agent de legătură care, îm-
preună cu uleiul de in, conferă linoleu-
mului rezistenţă şi flexibilitate. oxidarea 
uleiului de in, în amestec cu răşina, cre-
ează o masă groasă şi elastică, numită şi 
ciment, ce stă la baza linoleumului.

n Făină de lemn 
Făina de lemn provenită din păduri 
controlate e folosită pentru legarea pig-
menţilor, asigurarea stabilităţii cromatice 
şi optimizarea netezimii suprafeţei. aici 
rezidă dealtfel secretul culorilor intense 
şi vibrante ce caracterizează linoleumul 
Forbo pe toată durata de viaţă a acestuia.

n Calcar 
Calcarul, pisat foarte fin, e folosit pentru ob-
ţinerea densităţii specifice a linoleumului.

n Pigmenţi 
Culorile cele mai frumoase sunt create 
folosind pigmenţi ecologici. Pigmenţii 
Forbo nu conţin prin urmare metale 
grele precum plumb şi cadmiu. odată 
adăugați se obtin granule de linoleum.

n iută 
iuta naturală se foloseşte ca strat suport 
pe care se aplică cimentul de linoleum.

linoleum
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2. Gama walton® are la bază culori clare, fiind cre-
ată în special pentru interioare, cărora le conferă un 
aspect simplu și marcant. Disponibilă în două struc-
turi diferite ale suprafeţei plus o versiune suplimen-
tară ce imită textura pielii de crocodil (Cirrus®, Uni®, 
Crocodile®), e numită după inventatorul linoleumu-
lui, Fredrick Walton. 

3. artoleum® e o colecţie unică ce se remarcă prin cu-
loare, textură, exuberanţă, contraste și combinaţii neaș-
teptate, toate disponibile într-o gamă bogată de culori și 
modele. (Striato®, Piano®, Graphic®, Scala®) 

unde le putem folosi?
Deşi fiecare colecţie de linoleum  e diferită 

de celelelte, toate sunt adecvate pentru utilizarea în 
numeroase spaţii şi medii, incluzând deopotrivă zone 
cu trafic mai redus şi intens. Totul depinde pur şi 
simplu de propriile dumneavoastră dorinţe funcţionale 
şi estetice. Indiferent de natura spaţiului pe care îl aveţi 
de amenajat, linoleumul  va arăta bine şi îşi va 
păstra calităţile estetice mulţi ani de aici încolo: săli 
de conferinţe, clase, birouri, vestiare, clădiri publice, 
coridoare, bucătării, scări, zone destinate recepţiei, 
spitale ori alte spaţii cu trafic intens.

Flexibilitate garantată
O dată instalat, linoleumul  nu mai necesită 

decât o întreţinere regulată obişnuită pentru a-şi păstra 
aspectul plăcut şi funcţionalitatea. Totuşi, uneori se 
doreşte o pardoseală capabilă de adaptări periodice, 
probabil în vederea unor extinderi ale clădirii respectiv 
unor dezafectări ori relocări a echipamentului.

Venind în întâmpinarea acestor deziderate,  oferă 
o selecţie de culori garantate pentru 8 ani: dacă montaţi 
astăzi, nu mai aveţi nicio grijă până în 2018 chiar dacă 
aveţi în vedere o serie de instalări şi re-instalări. Colecţia 
authentic® are o grosime de 2,5 mm şi constă dintr-o 
paletă cromatică bine echilibrată, ce însumează 24 nuanţe, 
provenită din variantele marmoleum real®şi fresco®.

soluţii complete
Gama linoleum global 3® 

 îndeplinește toate ce-
rinţele estetice și funcţionale: pe lângă versiunile stan-
dard, vă oferă și o serie de pardoseli proiectate pentru 
solicitări tehnice și de confort speciale. 

GAMA linoleum GLObaL 3®:
l corkment® – reducerea sunetului de impact cu 

minimum 14 dB (cf. ISO 717-2).
l marmoleum decibel® – confort superior şi 

reducere a sunetelor de impact cu 17 dB, respec-
tiv 14 dB în varianta acoustic®.

l marmoleum ohmex® – îmbunătăţirea con-
ductivităţii electrice până la < 1-10⁸ Ω (EN1081), 
asigurând deopotrivă siguranţa utilizatorilor şi a 
echipamentelor sensibile la electricitatea statică. 

De la stratul suport până la finisaj, fiecare sistem 
 e menit reducerii efortului şi timpului şi 

asigurării calităţii, consistenţei şi responsabilităţii 
definitorii pentru un furnizor de încredere. n

topshield®

Un scut foarte eficient îm-
potriva murdăriei şi uzurii
n Menţine proprietăţile estetice deosebite ale linoleu-

mului .
n sistem ecologic, pe bază de apă.
n Rezistenţă la pete şi chimicale.
n Permite renovarea totală şi eliminarea petelor, mă-

rind durata de exploatare a pardoselii.
n soluţie simplă şi eficientă de curăţare, întreţinere şi 

renovare a linoleumului , în combinaţie cu sis-
temul  FloorCare.

n asigură proprietăţile bacteriostatice ale linoleumului 
, chiar şi împotriva MRsa (stafilococul auriu).

n aspectul semi-lucios asigură o senzaţie de prospeţi-
me şi curăţenie pardoselii.

n Nu necesită tratare iniţială cu polimeri – după insta-
lare se curăţă normal.

n Mai puţine operaţiuni de curăţare şi întreţinere în-
semnă reducerea costurilor de exploatare.

n disponibil pentru toate variantele din gama mar-
moleum

®, walton
® și  artoleum

®.
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Decorarea suprafeţei
Prin structurarea şi accentuarea suprafeţei aparente se 

potenţează efectul ei autentic. Fie că pardoseala laminată 
ne aminteşte de structura reliefată a unei dale respectiv de 
plăcile prelucrate manual, în funcţie de procesul de pro-
ducţie utilizat, aspectul dorit se obţine cu ajutorul preselor 
profilate (hPl, dPl), foliilor (ePl), aplicaţiilor structurate re-
spectiv a accentuării stratului de acoperire din lac (Pdl). În 
acelaşi fel se reglează de asemenea gradul de luciu al par-
doselii. structurile cele mai adânci şi mai accentuate sunt 
realizabile în cazul pardoselilor laminate de tip dPl. toto-
dată, pentru moment, în cazul laminatului de tip Pdl ori cu 
folie de finisare nu sunt posibile decât modele decorative 
cu adâncime redusă. În fine, să notăm că suprafeţele cu 
grad ridicat de strălucire reprezintă domeniul variantelor 
hPl şi ePl, dar cu cheltuieli semnificative se poate atinge 
un grad ridicat de strălucire al suprafeţei şi în cazul lamina-
tului de tip dPl.

 Imprimare sincron 
În cazul procedurii de imprimare sincron, pe suprafaţa 

aparentă se realizează o structură ce corespunde exact de-
corului dorit. Nervurile, crăpăturile datorate uscării ori alte 
caracteristici tipice lemnului natural devin astfel identifica-
bile tactil.

Tipuri de rosturi
 Rosturi în V 

sub titulatura de rosturi în V înţelegem teşitura practi-
cată de-a lungul cantului. În cazul pardoselilor laminate cu 
aspect de lemn, aceasta aminteşte de aspectul unei lamele 
de parchet masiv. există modele cu atare rosturi dispuse 
perimetral ori practicate numai pe latura mare a lamelei.

 Rost optic 
un rost optic presupune sugerarea unuia în V respectiv a 

unui rost tipic placărilor ceramice cu ajutorul efectului tridi-
mensional al decoraţiunii.

De la producție la întreținere

laminatul de la a la z

Ce sunt pardoselile laminate? Din ce anume constau? Cum sunt realizate? Ce trebuie avut în ve-
dere la prelucrarea lor? Cum se întreţine și se curăţă laminatul? Ajuns la episodul 2, serialul dedicat 
acestui material vă supune atenţiei modul de decorare al suprafeţei și sistemele de prindere de tip click. 

Decor
tipul decorului este responsabil într-o măsură covârşi-

toare de aspectul unei pardoseli laminate. gama include 
modele cu aspect de lemn dar şi variante mai interesante 
ce imită piatra şi ceramica. În plus, tehnologiile moderne de 
imprimare fac posibilă obţinerea unui aspect optic tot mai 
apropiat de cel oferit de materialele naturale, observatorul 
trebuind adesea să se aplece şi să pipăie pardoseala pentru 
a fi convins că are în faţă doar o reproducere. 

Suport
Baza oricărei pardoseli laminate este suportul. În acest 

scop se utilizează în primul rând plăcile hdF, mai rar cele 
MdF ori plăcile aglomerate. există de asemenea şi con-
strucţii mai speciale, realizate din alte materiale precum 
PVC ori fibră de sticlă. desigur, calitatea suportului influen-
ţează semnificativ calitatea produsului finit.

PRiNTRe SPeCiFiCAţiiLe ReLeVANTe 
De CALiTATe Se NUMăRă:
l Grosimea minimă peste 6,0 mm, preferabil peste 

7,0 mm necesară pentru dobândirea unei capaci-
tăţi portante optime 

l Abaterea maximă de 0,1 mm între două elemente
l O densitate înaltă şi rezistenţă optimă, mai cu 

seamă în zona marginilor

 MDF 
Plăcile aglomerate de medie densitate (Medium density 

Fibreboard) au o densitate de peste 450 kg/m3. Înlocuite 
între timp de hdF, MdF-ul a fost frecvent utilizat în trecut ca 
suport al pardoselilor laminate.

 HDF 
Plăcile aglomerate de înaltă densitate (high density Fi-

breboard) constau din fibre lemnoase încleiate şi presate 
apoi în condiţii de presiune şi căldură. hdF-ul are o densi-
tate de peste 800 kg/m3, fiind de aceea capabil de o încăr-
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care statică superioară respectiv de o mai mare rezistenţă la 
umiditate faţă de MdF.

Plăcile hdF pentru pardoseli laminate sunt disponibile 
în grosimi cuprinse între 6-12 mm. ele prezintă o suprafa-
ţă aparentă netedă, etanşă şi omogenă. structura specială 
fibroasă le asigură rezistenţa la umezeală, pe care folosirea 
unui clei rezistent la umiditate o poate doar potenţa şi mai 
mult. În principiu, o pardoseală laminată finisată e sensibilă 
la umiditate doar pe margini. impregnarea acestora (între 
altele cu ceară) reduce riscurile apariţiei deteriorărilor cau-
zate de umezeală. 

Umflarea
Calităţile higroscopice ale lemnului şi materielelor lem-

noase pot conduce la modificări de formă. În aer uscat, 
lemnul elimină umiditatea, contractându-se. similar, lem-
nul preluând umiditatea din aerul umed, celulele sale 
se umplu cu umezeală şi se umflă. aceste fenomene de 
umflare şi contracţie se produc într-o măsură mai mare 
sau mai mică la toate tipurile de lemn. Prin utilizarea unui 
suport cu un comportament redus de umflare se reduce 
desigur şi riscul apariţiei unor deteriorări de durată gene-
rate de umezeală pe placa suport. Normativul european 
pentru parchet laminat eN 13329 permite o dilatare ma-
ximă de 20% pentru zonele locuibile, respectiv de 18% 
pentru cele industriale. Cât priveşte variantele mai calita-
tive şi mai scumpe de laminat, aici vorbim de un procent 
maxim de  12%.

 Stratul inferior 
stratul inferior are o importanţă remarcabilă pentru sta-

bilitatea pardoselii laminate. totodată, el protejează pardo-
seala de deasupra de umezeala reziduală. Pentru produsele 
dPl ori CMl, standardul reclamă o hârtie specială impreg-
nată cu răşini.  

 Fonoizolarea sunetelor produse la păşire 
elementul de fonoizolare al sunetului produs la păşire se 

aplică liber, lipit ori caşerat la faţa locului pe partea inferi-
oară a lamelei de laminat. Principala sa menire e să minimi-
zeze zgomotele produse la păşire. totuşi, poate îndeplini şi 
unele funcţii de termoizolare, respectiv de preluare şi egali-
zare a neuniformităţilor stratului suport.

 Sunet de păşire 
Prin sunet produs la păşire înţelegem toate zgomotele 

produse la păşirea pe o pardoseală şi audibile deopotrivă în 
respectiva încăpere şi în cele învecinate.

Sisteme de prindere
elementele independente de pardoseală se mon-

tează de regulă cu ajutorul unui profil lateral. există 
două sisteme: îmbinarea clasică în nut și feder întă-
rită cu clei respectiv sistemul de prindere tip click, 
în care legătura în nut și feder este strict mecanică. 
Majoritatea pardoselilor laminate disponibile azi 
pe piaţă au sistem de prindere tip click.

Îmbinare prin nut și feder
sistemul de îmbinare prin nut şi feder împiedică alu-

necarea elementelor alăturate. În plus, în cazul încărcă-
rilor statice, elementele învecinate pot prelua sarcina 
exercitată asupra unui element anume, asigurând o 
pardoseală stabilă. Panourile clasice îmbinate prin nut 
şi feder presupun încleierea şi necesită la montaj o serie 
de scule speciale.

Nut
Nutul reprezintă o adâncitură longitudinală practi-
cată în muchia lamelei şi menită preluării federului 
lamelei alăturate. 

Feder
Federul este unul dintre elementele indispen-

sabile ale sistemului de îmbinare în nut şi feder. 
el poate fi un element de legătură separat pentru 
fixarea lamelelor de pardoseală prevăzute cu nut, 
respectiv o portuberanţă practicată pe faţa longi-
tudinală şi/sau frontală a lamelei.

Îmbinarea tip click
Îmbinarea de tip click asigură un montaj rapid şi cu-

rat. În cazul sistemului de îmbinare fără încleiere, ele-
mentele se blochează între ele. În plus, pardoseala se 
poate utiliza imediat după terminarea montajului.
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influenţa sistemului de îmbinare tip click a început cu un 
profil de aluminiu, prezentat de compania suedeză Välinge 
la târgul domotex din 1996. Puţin mai târziu, sistemul de 
blocare a putut fi înglobat direct în materialul suport. Pa-
ternitatea acestei descoperiri, ce a dat undă verde îmbinării 
pardoselilor laminate fără încleiere e disputată de mai mul-
te firme, printre care şi unilin Flooring. următoarea inovaţie 
a presupus apariţia unui element suplimentar de legătură, 
fabricat din alt material. desigur, o uşurare evidentă a apli-
cării a constat în blocarea frontală printr-o construcţie de tip 
buton de acţionare (Parador) respectiv a unui feder special 
(Välinge, Classen). 

În istoria îmbinării de tip click, numeroşi producători şi–au 
adus propriile contribuţii, dezvoltând soluţii ce au generat 
ulterior numeroase conflicte cu privire la patente. totuşi, o 
dată cu înţelegerea dintre principalii competitori, unilin şi 
Välinge, disputele au contenit. 

 Sistemul uniclick Unilin 
sistemul uniclick oferă două modalităţi de fixare a ele-

mentelor de pardoseală. În primul caz, procedura presupu-
ne pur şi simplu îmbinarea panourilor. Cea de-a doua me-
todă implică îmbinarea orizontală cu ajutorul ciocanului şi 
facilizează montajul chiar şi în zone greu accesibile, precum 
sub tocul uşii respectiv sub calorifere. n

Apariţia şi dezvoltarea sistemului 
de îmbinare de tip click

Montarea panourilor printr-o mişcare de împingere

Îmbinarea orizontală: lamelele pot fi îmbinate şi când 
sunt amândouă aşezate

Clasificare/calităţi
Pardoselile trebuie să îndeplinească o serie de ce-

rinţe referitoare la durabilitate, rezistenţă la uzură, 
ușurinţă în întreţinere, igienă, calităţi de respingere 
a murdăriei și deloc în ultimul rând, ignifugare. În 
vederea asigurării calităţii acestora, au fost dezvol-
tate o serie de norme și clasificări. Printre criteriile 
calitative relevante se numără rezistenţa la expu-
nerea luminoasă, stabilitatea dimensională, adec-
varea pentru utilizarea scaunelor cu role (de birou), 
rezistenţa la presiune și lovire, capacitatea parche-
tului laminat de a fi montat peste un sistem de în-
călzire prin pardoseală, comportamentul la umflare 
a materialului lemnos. Abaterile de la valorile no-
minale de lungime, lăţime și grosime trebuie să se 
situeze exclusiv în cadrul toleranţelor dimensionale 
indicate.

Rosturi și diferenţe de nivel
Rosturile deschise şi diferenţele de nivel între diferi-

tele elemente componente ale pardoselii pot influenţa 
negativ aspectul final al suprafeţei. de aceea, în norma-
tivul eN 13329 sunt indicate toleranţele dimensionale 
maxime admisibile în ceea ce priveşte rosturile şi dife-
renţele de nivel.

Modificări dimensionale datorate umidităţii 
aerului

diferenţele de umiditate a aerului pot conduce la 
modificarea dimensională a lungimii şi lăţimii elemen-
telor pardoselii laminate. În normativele dedicate par-
chetului laminat se indică valorile maximale admise.

Rezistenţa la intesitate luminoasă
Rezistenţa la intesitate luminoasă indică rezistenţa 

pardoselii la efectul luminii naturale ori artificiale. scala 
valorică, cf diN  eN iso 105-B02 are 8 trepte, treapta 8 
însemnând o rezistenţă foarte ridicată, iar 1 una foarte 
scăzută. Cf. eN 13329, pardoselile laminate trebuie să se 
situeze cel puţin pe treapta 6.

Rezistenţa la smulgere
această valoare desemnează puterea îmbinării dintre 

suport şi stratul de acoperire şi se măsoară prin lipirea 
pe suprafaţa aparentă a unui pivot din oţel, care e apoi 
tras prin smulgere cu ajutorul unui dispozitiv de testare. 
Cf. eN 13329, pardoselile laminate trebuie să prezinte o 
rezistenţă la smulgere de cel puţin 100 N/mm2.

laminatul de la a la z



Dezvoltarea sistemului de 
îmbinare tip click Välinge

Tipul îmbinării: Sistem de 
îmbinare din aluminu integrat 
în lamelă

Avantaje: Economie de material, bune calităţi de aplicare, 
rezistenţă superioară la tracţiune a îmbinării
Domeniu de utilizare: pardoseli cu costuri ridicate, apli-
care pe suprafeţe mari, necesitatea unor costuri reduse de 
instalare, suport cu grosime mică

Tipul îmbinării: Sistem de 
îmbinare săpat direct în ma-
terialul suport

Avantaje: Fabricare uşoară, cu costuri investiţionale redu-
se
Domeniu de utilizare: Pardoseli pentru utilizatorii finali

Tipul îmbinării: Sistem de 
îmbinare din HDF, fabricat 
separat şi fixat în corpul 
lamelei într-o etapă de pro-
ducţie secundă

Avantaje: Economie de material, producţie rapidă şi efici-
entă, sistem independent de materialul suport, costuri de 
producţie reduse, rezistenţă ridicată a îmbinării
Domeniu de utilizare: Pardoseli cu costuri ridicate 

Tipul îmbinării: Sistem de 
îmbinare din aluminiu, fabri-
cat separat şi fixat în corpul 
lamelei într-o etapă de pro-
ducţie ulterioară

Avantaje: Producţie eficientă, calităţi optime de aplicare, 
îmbinare rezistentă
Domeniu de utilizare: Pardoseli cu costuri ridicate, aplica-
re pe suprafeţe mari, necesitatea unor costuri reduse de 
instalare

Tipul îmbinării: Feder flexibil 
separat pe latura frontală, 
ce se poate combina cu alt 
sistemn de îmbinare

Avantaje: Posibilă aplicarea într-o singură etapă de lucru
Domeniu de utilizare: Necesitatea unor costuri reduse de 
instalare

Kronostep 
Super Natural
Wide Body
• Continuity of decor 
 and structure from panel 
 to panel 

• Authentic Embossed
 surface gives your floor 
 a natural look and feel

• Brushed surface with
 glossy  contrasts in pores

•  Bevelled long edge of 
plank creates perfect 
wooden floorboard effect

• New wide body format   
 matches authentic real   
 wood panels

www.krono-original.com

Laminate fl ooring
High Quality - Made in Germany
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ISTORIE ŞI ARTĂ
În 1874, Giuseppe Bucci trece compania de fabri-

care a obiectelor ceramice pe numele angajaţilor săi, 
fondând astfel Cooperativa Ceramica d’IMOLA, 
pentru „progresul industriei şi îmbunătăţirii condiţiei 
economice a lucrătorilor”. 

Tot la sfârșitul secolului 19, în urma participării la 
Expoziţia de la Torino, IMOLA inaugurează Secţia 
Artistică și-și face intrarea pe piaţa internaţională, 
evidenţiindu-se prin calitatea materialelor și prospe-

Arta placărilor ceramice
Primul articol dedicat placărilor ceramice din revista profesioniștilor domeniului pardoselilor 
are în centru mitul iMoLA, cea mai veche Cooperativă de Producţie a Italiei, a cărei istorie 
începe în 1874. In materie de acoperiri ceramice pentru pereţi și pardoseli, nu trebuie să vă 
spunem noi că menţiunea „Made in Italy” echivalează cu „Hergstellt in Deutschland” pentru in-
dustria automobilelor și implică GARANŢIA CALITĂŢII.

gresie pentru o viață

ţimea culorilor și decoraţiunilor. Printre admiratorii 
Cooperativei și oaspeţii acesteia s-a numărat Regele 
Vittorio Emanuele III. În cadrul companiei fiinţează 
un muzeu cu exponate unicat realizate integral manu-
al, fotografii de epocă, certificate de participare la cele 
mai relevante expoziţii de profil, precum și o colecţie de 
creaţii ale unor artiști de talie mondială care, de-a lun-
gul vremii, au colaborat cu IMOLA în activitatea lor: 
Enrico Bay, Arnaldo Pomodoro, Emilio Tadini, Ugo La 
Pietra, Mitoraj, Joe Tilson, Hsiao-Cin și Remo Brindisi.
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TEHNOLOGIE DE TOP
Astăzi, Cooperativa Ceramica d’Imola e unanim 

percepută ca un reper mondial în privinţa calităţii și 
inovaţiei în domeniul placărilor ceramice, gama de 
produse realizate sub brandurile deţinute adresându-
se celor care pun reușita calitativă pe primul plan. 

Dintre tehnicile inovatoare aplicate de Cooperati-
vă continuu la realizarea produselor ceramice vom 
aminti doar două: matriţa digitală «Colour Definition 
System» și gresia porţelanată ultrasubţire, placa măsu-
rând numai 5 mm grosime, model preferat la multe 
categorii de lucrări. Vom avea desigur ocazia în nu-
merele viitoare ale revistei să aprofundăm multe din-
tre soluţiile oferite de IMOLA pieţei amenajărilor de 
calitate. Ne propunem de fapt să vă prezentăm cum se 
face un produs pentru a arăta ireproșabil și a funcţiona 
perfect. Pentru că în spatele aspectului și designului, se 
află mii de ore de cercetare și teste. Spre exemplu, cum 
vi s-ar părea să vă placaţi bucătăria ori livingul cu plă-
ci ceramice montate similar mochetei – adică fără 
adeziv. Aţi citit bine, fără murdărie, fără să mai turnaţi 
șape de egalizare, fără stresul inerent unei renovări. 

Merită amintită remarca unu-
ia dintre inginerii firmei care, 
întrebat despre garanţia ofe-
rită pentru o anumită placare 

ceramică, a răspuns repede: 
„37 de ani”. Rugat să-şi moti-

veze răspunsul, a argumentat 
că ultima placare realizată de 
IMOLA cu respectivul produs 

data de 37 de ani şi se prezen-
ta în continuare impecabil. 

CALITATE ECO
Orientarea către inovaţie, asociată know–how-ului 

acumulat în timp și susţinut de investiţii constante în 
cercetare au permis, de asemenea, lărgirea paletei de 
produse: plăci ceramice de dimensiuni mari, adecvate 
amenajărilor office, dar și soluţii pentru sectoarele re-
zidenţial, urban și industrial. 

În plus, întregul proces de producţie este orientat 
către deziderate ecologice. Câteva exemple: siste-
mele certificate de gestiune calitativă precum Cer-
tificarea de Mediu ISO 14001, înregistrarea Emas, 
marca Biogres (gresie porţelanată de calitate ecolo-
gică) și Proiectul Life (reducerea la zero a impactu-

lui ambiental al proceselor industriale). Producţia 
firmei se caracterizează astfel prin calitate ecolo-
gică, fără a renunţa la caracteristicile estetice și de 
design ale modelelor.  n

ImOlA în România prin:
Romeo minzaleanu, Sales Promoter România
Tel.: + 40 722.634.631, Fax: + 40 368.440.362
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O uniune inevitabilă
sunt multe motive pentru care în-

călzirea prin pardoseală este tot mai 
apreciată. Pe scurt, gradul de confort 
termic al unui sistem de încălzire prin 
pardoseală prezintă un raport calitate-
preţ ideal. În plus, garantează confort la 
o temperatură de exploatare inferioară 
faţă de cea a unui radiator, fapt ce se 
traduce pe de o parte în costuri reduse 
şi pe de alta într-un sistem ecologic, ce 
utilizează energia raţional. iată deja o 
perspectivă din care parchetul şi încăl-

zirea prin pardoseală sunt compatibile: 
lemnul e un produs natural şi o materie 
primă regenerabilă, două probleme ce 
suscită un interes major pentru arhi-
tecţi şi antreprenori. au apus şi ideile 
preconcepute conform cărora lemnul 
ar împiedica (sau diminua) funcţiona-
rea încălzirii prin pardoseală din cauza 
proprietăţilor sale izolante. Chiar dacă 
e adevărat că parchetul se încălzeşte 
mai greu, lemnul continuă să difuzeze 
căldura un timp mai îndelungat după 
oprirea încălzirii.

Încălzirea prin  
pardoseală

Reglarea climatului încăperii de jos 
are câteva avantaje relativ cunoscute, 
şi anume:
l asigurarea unui gradient minim de 

temperatură pe înălţimea spaţiului 
încălzit, diferenţa de temperatură de 
sub tavan și cea de la nivelul pardo-
selii fiind de 2-3 ori mai mică decât 
la un sistem tradiţional;

l senzaţia de frig e percepută în spe-
cial la nivelul picioarelor: de aici 
tendinţa de a mări temperatura de 
confort (citită de termostatele mon-
tate la 1.5 – 1.6 metri înălţime);

l diminuarea circulației aerului, deci 
și a particulelor antrenate de acesta, 
datorită diferenţelor mici de tempe-
ratură între straturile superioare și 
inferioare ale spaţiului încălzit. 

Iată câteva sisteme 
uzitate:
a) încălzire tradiţională prin par-

doseală: transferul termic se reali-
zează prin circulaţia apei printr-un 
sistem de ţevi înglobate într-o şapă 
subţire (3 – 5 cm peste partea supe-
rioară a ţevilor), încălzind astfel şapa 
şi pardoseala. 

b) încălzire electrică prin pardo-

Parchetul şi încălzirea prin pardoseală – iată o combinaţie tot mai întâlnită. Nimic 
surprinzător pentru cei avizaţi. Numeroasele tipuri de încălzire instalate sub par-
chet au înrădăcinat convingerea că este perfect posibil să asociem aceste ele-
mente. Cum se împacă însă lemnul cu o climatizare prin pardoseală, fiind ştiut că 
răcirea are o cu totul altă influenţă asupra umidităţii pardoselii, iar când vine vorba 
de umiditate şi lemn devenim brusc atenţi?

Parchetul & climatizarea 
prin pardoseală

tehnologii de top
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seală: variantele pe bază de elec-
tricitate nu utilizează ţevi cu apă 
caldă ci bucle (rezistenţe electrice) 
integrate în suport sau rogojini pe 
care buclele se fixează. 

Fiecare dintre aceste sisteme pre-
zintă avantaje și dezavantaje:

1Sistemele umede de încălzire 
prin pardoseală, fie ele prin cir-

culare de apă caldă fie electrice, re-
clamă turnarea unei şape de ciment 
de aproximativ 3–5 cm deasupra 
punctului superior al elementului de 
transfer termic. 

Dezavantaje:
n un timp de punere în operă superior 

dată fiind durata tehnologică de us-
care a şapei de beton, deşi s-au făcut 
progrese şi în acest sens, şapele se-
mi-uscate uscându-se în câteva zile 
(vezi toPCeM de la Mapei);

n Necesitatea efectuării unui ciclu de 
detensionare a şapei, astfel încât toa-
te problemele care pot apărea ulteri-
or (fisuri, crăpături etc.), afectând sau 
deteriorând pardoseala (parchet, ce-
ramică, mochetă) să poată fi tratate;

n grosime superioară, egală cu cea a 
elementelor de transfer termic plus 
şapa, ceea ce face dificilă adoptarea 

acestei soluţii la renovări.
Avantaje:

n Reversibilitatea sistemului prin circu-
laţia apei, acesta putând fi folosit atât 
pentru încălzirea spaţiului ambiental 
cât şi pentru răcire;

n evitarea problemelor ce pot apărea 
în timpul funcţionării normale prin 
efectuarea ciclului de detensionare a 
şapei şi astfel a tratării la timp a po-
tenţialelor probleme structurale;

n Realizarea unui transfer termic uni-
form, cu reducerea la minimum a con-
centrărilor de tensiuni în pardoseală;

n În cazul sistemelor cu circulare a apei, 
posibilitatea de detectare a funcţio-
nării incorecte a instalaţiei, prin sim-
pla constatare a pierderii de presiune 
de pe reţea.

2Sistemele uscate de încălzire 
prin pardoseală, exclusiv electri-

ce, nu necesită turnarea unei şape de 

o gamă completă de parchet, de la modern la rustic, 
compatibil cu încălzirea/răcirea prin pardoseală.

  
În funcţie de tipul  
aplicării, distingem 
DoUă SiSTeMe  
De ÎNCăLZiRe  
PRiN PARDoSeALă: 
l UMEDE, la montajul cărora e 

necesară turnarea unei şape 
de beton, deci mărirea grosi-
mii structurii (aceste sisteme 
pot fi atât pe bază de apă cal-
dă cât şi electrice);

l USCATE, montajul acestora 
necesitând doar turnarea 
unei şape autonivelante.
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ciment deasupra punctului superior 
al elementului de tranfer termic, ci 
doar, uneori, turnarea unei şape au-
tonivelante. 

Dezavantaje:
n lipsa informaţiilor referitoare la co-

recta funcţionare a sistemului în 
ansamblu (dacă o buclă sau o par-
te a reţelei nu funcţionează corect, 
singura informaţie pe care o avem e 
lipsa încălzirii unei părţi a pardoselii);

n Control şi modulare a temperaturii 
de încălzire mai dificile, mare parte a 
instalaţiilor electrice de încălzire prin 
pardoseală fiind de tip oN / oFF;

n Crearea unor tensiuni relativ impor-
tante în pardoseală în cazul buclelor 
montate cu distanţe relativ mari în-
tre rezistenţele electrice;

n dificultatea realizării unei legături 
solide între şapa de bază din beton 
şi pardoseală, montajul acesteia re-

alizându-se adesea în sistem flotant, 
ceea ce reduce randamentul instala-
ţiei, prin crearea unui strat de aer în-
tre sistemul de încălzire şi pardoseală 
(efect de termos);

n ireversibilitatea sistemului, acesta 
neputând fi folosit şi pentru răcire.
Avantaje:

n un timp de punere în operă inferior 
datorită intervalului foarte scurt de 
uscare a şapei autonivelante;

n grosime mică, ce face posibilă adop-
tarea soluţiei de încălzire prin pardo-
seală şi la renovări, fără a modifica 
major înălţimea încăperilor.

Răcire prin pardoseală 
în loc de aer condiţionat  

Comparativ cu aparatele de aer 
condiţionat, răcirea prin pardoseală 
prezintă numeroase avantaje, precum 
efectul de prospeţime. aerul condiţio-

nat clasic nu răceşte doar aerul, ci îl şi 
dezumidifică (prin pompa de căldură), 
stimulând transpiraţia. avantajul răcirii 
prin pardoseală este că nu modifică 
umiditatea aerului. temperatura aces-
tuia va scădea, crescând uşor umidita-
tea relativă, fără consecinţele nefaste 
pe care le implică aerul condiţionat 
clasic asupra căilor respiratorii (de ex 
sinusuri, gât, aparat respirator).

Cum funcţionează?
dacă putem încălzi pardoseala prin 

circularea apei calde, e logic să o pu-
tem şi răci. În perioadele calde putem 
să facem să treacă apă rece prin ţevile 
din pardoseală, răcind-o (citiţi neîncăl-
zind-o). Ca şi la  încălzire, sistemul func-
ţionează pe baza diferenţei de tempe-
ratură: pardoseala fiind mai rece decât 
camera, dă o senzaţie de prospeţine. 
o instalaţie destinată doar răcirii e rar 
întâlnită, de regulă sistemele sunt de 
încălzire-răcire.

Ca şi încălzirea, răcirea prin pardo-
seală e supusă unor reguli de tempera-
tură. astfel, temperatura pardoselii nu 
poate fi inferioară decât cu câteva gra-
de faţă de mediul ambiant din cauza 
riscului de condens. de aceea, apa tre-
buie să aibă o temperatură minimă de 
18°C. deoarece capacitatea de răcire a 
sistemului e astfel limitată, se recoman-
dă montarea ţevilor cât mai apropiate 
una de cealaltă. 

Condensul
la un sistem de încălzire/răcire pla-

sat sub o pardoseală de lemn se reco-
mandă supravegherea îndeaproape a 
variaţiilor de temperatură. o creştere 
a temperaturii generează pierdere de 
umiditate, o scădere a acesteia antre-
nează o absorbţie de umiditate. În ca-
zul răcirii prin pardoseală, temperatura 
la suprafața acesteia trebuie întotdeau-
na să fie superioară temperaturii apei 
reci pentru a evita condensul. o răcire 
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prea puternică va antrena umidificarea 
structurii pardoselii. este deci indispen-
sabil să se supravegheze condensul 
prin montarea unui captator în locul cel 
mai rece al instalaţiei. dacă se detectea-
ză condens acest captator va opri insta-
laţia. unele sisteme calculează punc-
tul de rouă (100% umiditate) şi opresc 
instalaţia înaintea atingerii acestuia.

Temperatura şi  
rezistenţa la căldură

aceste noţiuni sunt esenţiale când 
vorbim de încălzirea prin pardoseală, 
dat fiind că riscul major al încălzirii sau 
răcirii prin pardoseală rezidă în tempe-
ratură. temperatura maximă de supra-
faţă a unei şape de ciment e de 32°C, 
cea a lemnului de 27°C. Într-o cameră 
normală, fără încălzire prin pardoseală, 
unde în general avem 21°C, tempera-
tura de suprafaţă a parchetului e de cca 
15-17°C; în alta prevazută cu instalaţie 

de încălzire prin pardoseală, tempe-
ratura la suprafaţa pardoselii poate 
ajunge până la 26 – 27°C. Încălzind, 
pardoseala se dilată. dacă creşterea de 
temperatură e moderată, această dila-
tare e neglijabilă, dar o creştere puter-
nică riscă să fisureze pardoseala. unele 
instalaţii permit utilizatorilor să regleze 
temperatura ei înşişi. Riscuri există, dar 
de obicei sistemele sunt prevăzute 
cu senzori care împiedică funcţiona-
rea peste o anumită temperatură, iar 
montatorul de pardoseli poate plasa 
un „termometru spion” sub parchet 
pentru a putea delimita responsabilita-
tea deteriorarii eventuale a pardoselii. 
e vorba de un simplu autocolant care 
devine roşu când temperatura depă-
şeşte 28°C.

Esenţe potrivite
Încălzirea şi răcirea prin pardoseală 

influenţează atât aerul ambient cât şi 

umiditatea. esenţele potrivite unui ata-
re sistem trebuie să fie deci calitative, 
nu toate soiurile fiind adecvate siste-
melor de climatizare. Nici esenţele care 
lucrează mult, nici cele care presupun 
un timp pentru realizarea transferului 
termic nu sunt potrivite. Printre esen-
ţele de evitat sunt: eucaliptul, pinul, 
mesteacănul, răşinoasele şi foioasele 
moi. speciile ce pot fi asociate fără pro-
bleme cu climatizarea prin pardoseală 
sunt stejarul, merbau, afromosia, pan-
ga-panga, padouk, wenge, tek, bam-
bus, lapacho, cabreuva, morado, iroko, 
doussie etc. trebuie spus însă că în 
perioada de iarnă aparitia unor infime 
rosturi datorate pierderii de umiditate 
din parchet e inevitabilă, în condiţiile 
menţinerii unei umidităţi de 40-60%.

În privinţa montajului, cele mai po-
trivite pentru funcţionarea optimă a 
sistemului sunt pardoselile tradiţionale 
lipite direct. n
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P loaia, zăpada și soarele pot ca-
uza pagube ireparabile. Având 

în vedere că pardoseala deck repre-
zintă o investiţie însemnată, ea ne-
cesită o soluţie optimă de tratare și 
întreţinere pentru a se menţine de 
a lungul anilor, iar parchetarii tre-
buie să aibă la îndemână o soluţie 
eficientă de oferit beneficiarului.

Uleiul, acum disponibil în trei 
culori: natural, maro și negru, pe-
netrează lemnul în profunzime 
pentru a crea o barieră protectoare 
ce va respinge apa și praful înain-
te ca acestea să deterioreze deck-
ul. Deasemeni, uleiul conţine noi 
și îmbunătăţiţi agenti speciali de 

Noua gamă de uleiuri 
Bona Deck Oil oferă 
o protecţie sporită 
pardoselilor exterioare 
din lemn - deck. Graţie 
formulei îmbunătăţite ce 
conferă mult mai multă 
durabilitate, Bona Deck 
Oil menţine pardoseala 
deck ca nouă în tot 
timpul anului, fiind în 
plus disponibilă în două 
noi culori. De asemenea, 
noul Bona Deck Oil NU 
conţine aditivii dăunători 
pe care îi regăsim din 
păcate în alte uleiuri 
alternative.

filtrare UV, blocând dăunătoarele 
radiaţii solare UV ce deteriorează 
lemnul. Bona Deck Oil „hrănește” 
și intensifică deck-ul dumneavoas-
tră, conferindu-i un aspect foarte 
frumos. Este foarte ușor de aplicat 
și se usucă repede, oferindu-vă re-
zultate spectaculoase.

Noua familie 
Bona Deck Oil:
n Culori moderne şi stilate: Maro, 

Negru, Natural
n Protecţie uV îmbunătăţită
n Fără fungicizi
n Fără cobalt sau alte metale grele

PRoTeCție durabilă      
    pentru DeCK
în 3 nuanțe cromatice

noutăți

Bona Deck oil conferă pardoselilor exterioare deck o protecţie de durată, 
necesară acestora pentru a rezista la intemperii și a-și menţine condiţia 
optimă chiar dacă plouă, ninge sau este soare intens.

Iubeşte lemnul, apa, praful,  
zăpada şi soarele



S ănătatea și siguranţa celor dragi 
dumneavoastră este prioritară. 

Spre deosebire de majoritatea 
uleiurilor, Bona Deck Oil nu con-
ţine cobalt, un metal greu clasificat 
ca dăunator și cancerigen în cadrul 
UE.  Mai mult, Bona Deck Oil nu 
conţine nici un alt fungicid, astfel 
încât deck-ul dumneavoastră va ră-
mâne un spaţiu de joacă sigur pen-
tru copii și animale de companie.

Întreţinerea periodică
Capriciile vremii pot, eventual, 

să deterioreze suprafaţa deck-ului 
și din acest motiv este importan-
tă aplicarea periodică a unui nou 

strat de Bona Deck Oil, pentru a 
menţine porii lemnului saturaţi și 
rezistenţi. Prin aceasta, durata de 
viaţă a lemnului este prelungită 
și nu veţi depune un efort ridicat 
pentru întreţinere. În mod uzual, 
aplicarea înainte și după sezonul 
cald reprezintă un interval potrivit 
de întreţinere.

Întreţinerea regulată
Frumuseţea deck-ului dumnea-

voastră se poate menţine cu ușu-
rinţă prin spălarea/curăţarea în 
mod regulat utilizând Bona Soap 
și apă, evitând astfel acumularea 
prafului.

Fără toxine, fără fungicizi...
fără griji

Bona România
Bd. Preciziei nr. 1
Preciziei Business Center 
Tel./Fax: 031-4057593
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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Profil din aluminiu 
nestructural

Profil din aluminiu 
structural

Suport 
din lemn

Asamblare 
cu brida de colţ

maxim 60cm.

U
ltimii ani au fost cât se poate de produc-
tivi pentru piaţa teraselor din lemn. Pe 
de o parte, consumatorii au început să 
conștientizeze tot mai mult că valoarea 
unei proprietăţi e influenţată decisiv de 

spaţiul din jurul acesteia (o vilă somptuoasă fiind evi-
dent «trasă în jos» de starea neîngrijită a terasei) iar pe 
de alta lumea a învăţat să preţuiască la justa valoare re-
laxarea petrecută acasă, alături de cei dragi. Grădina și 
terasa sunt destinaţii predilecte în încercarea de a scăpa 
de stresul cotidian și de a ne bucura de natură într-un 
mediu confortabil. În plus, ultimii ani au confirmat și 

Deck-ul:  
un lux devenit cotidian
În esenţă, deck-ul nu e altceva decât o pardoseală adecvată pentru expunerea la 
intemperii, care beneficiază de un sistem de prindere complex. Pe o piaţă la fel 
de extinsă ca a construcţiilor în general, furnizorii de terase din lemn continuă să 
perfecţioneze sisteme de fixare perfect invizibile şi să extindă numărul de sortimente 
de lemn pentru exterior, înglobând şi produse compozite. Putem afirma fără teama de 
a greşi că beneficiarii nu au avut nicicând la dispoziţie o gamă mai variată de modele. 

exterior

Placa este 
inlocuibilă

Profilul fantei 
dintre plăci
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Vă oferim profile  Terrace și Terrace+ 
din compozit de lemn natural și PVC, pentru 
deck-uri și terase, pontoane, piscine și grădini.
nu crapă, au durabilitate și rezistență mare 
la umiditate, nu sunt atacate de insecte, au 
aderență și se spală ușor, montându-se rapid.

Dimensiunea profilelor principale:  
140 x 28 mm sau 160 x 32 mm, cu 

 lungime de 6 m. Se furnizează separat  
bride inox, rigle de structură și profile 
accesorii pentru finisarea marginilor  

în funcție de fiecare proiect.

CALITATE LA PREȚURI RESPONSABILE!

DECEUNINCK ROMANIA
Tel. 0213274952; 0721288035

e-mail: officedeceuninck.ro@deceuninck.com
www.twinson.com

creșterea cererii de piscine rezidenţiale, acest segment 
de piaţă fiind indisolubil legat de cel al deck-ului.

În ciuda faptului că mulţi specialiști în pardoseli 
consideră că montarea unui deck reclamă o calificare 
diferită, suntem de părere că deopotrivă din perspectiva 
tehnicii și produselor folosite, cele două operaţiuni 
sunt comparabile. Dealtfel, un sinonim al deckului 
este cel de pardoseală pentru exterior, iar dacă avem 
în vedere că în general suprafaţa unei terase se apropie 
de cea a sufrageriei, vom înţelege că montatorii au în 
acest domeniu multă pâine de mâncat.

Cât de pretenţioși sunt însă în actualele condiţii 
economice beneficiarii? Interesul pentru terasele de 
exterior acoperite cu lemn e în creștere, dar la fel și 
așteptările clienţilor. Dealtfel, e vorba de un fenomen 
general, clienţii nemaifiind dispuși să tolereze erori la 
niciun aspect ce ţine de finisaje. Relativ strict la terasele 
exterioare, montatorii sunt ajutaţi foarte mult de 
producători, aceștia dezvoltând numeroase soluţii de 
top: singurul lucru pe care trebuie să-l facă montatorul 
fiind acela de a urma exact instrucţiunile. Piaţa abundă 
acum de sortimente de lemn de mare calitate, îmbinate 
cu ajutorul unor sisteme de fixare complexe și complet 
invizibile. În ultimii ani s-a pus un accent deosebit pe 
aspectele tehnice ale sistemelor de fixare respectiv pe 
anticiparea mișcărilor naturale ale lemnului, rezultatul 
traducându-se în pardoseli de exterior perfect stabile și 
capabile de respingerea oricăror urme de apă reziduală 
de pe suprafaţa lemnului. 

lemn exotic
Lista soiurilor de lemn folosite la fabricarea deckului 

e și ea în continuă creștere, cele mai uzitate fiind 
esenţele provenite din pădurile tropicale, deci din 
Africa, America de Sud și Asia. Trebuie să menţionăm 
că trendul utilizării esenţelor tropicale la interior a 
început să decelereze, printre cauze numărându-se 
protestele organizaţiilor ecologiste și preţul. Totuși, 
deckingul își păstrează apetenţa pentru soiuri 
exotice atât din considerente estetice, cât și datorită 
proprietăţilor mecanice, cu deosebire a faptului că 
majoritatea esenţelor exotice de pe piaţă se pot lăuda 
cu o clasă de durabilitate superioară (1 sau 2). Ele 
rezistă excelent la intemperii, vânt și fluctuaţii de 
temperatură și umiditate fără a necesita un tratament 
special în acest scop. Dacă ar fi să facem un top al celor 
mai folosite esenţe tropicale pentru decking, acesta 
ar fi ipe, mas saranduba și teak, urmate de bangkirai, 



itauba, afrormosia și padouk. Cât privește stejarul, 
material folosit de când lumea pentru pardoselile de 
interior, cu o nobleţe și durabilitate incontestabile, 
acesta e încă „în probe” pentru utilizarea la exterior. 
Dacă unii producători îl folosesc deja în formă tratată 
termic, alţii declară deschis că e o esenţă prea sensibilă 
la umiditate pentru a risca o expunere la intemperii. 

lemnul modificat
Esenţele durabile de lemn din clasele 1 și 2 

nu se numără defel printre cele mai ieftine. Ipe, 
merbau, masaranduba, teakul sunt extraordinare, 
dar scumpe. De aceea, nu e deloc de mirare că se 
încearcă „adaptarea” unor esenţe locale de lemn, 
mai accesibile, pentru utilizarea în exterior. De fapt, 
provocarea constă în a face mai durabile niște soiuri 
de lemn mai puţin dotate la acest capitol. Din punct 
de vedere tehnic, acest fapt implică folosirea unor 
substanţe chimice, respectiv aplicarea unui tratament 
termic. Există patru metode de creștere a durabilităţii 
lemnului prin tratare termică, capabile chiar să ducă 
un lemn moale, precum pinul, la standardele clasei 1. 
Avantajul principal al tratării termice a lemnului este 
că proprietăţile astfel dobândite sunt durabile în timp, 
lemnul tratat putând fi utilizat apoi fie la exterior, fie 
pentru solicitări speciale de interior precum saune, 
piscine și, nu în ultimul rând, datorită aspectului 
exotic, pentru parchet. O altă calitate esenţială pe 
care lemnul o dobândește prin tratare termică vizează 
stabilitatea sa mai mare, potenţată și de faptul că după 
tratare nivelul de umiditate scade la jumătate.

Materiale compozite 
Astăzi e din ce în ce mai pregnantă interdependenţa 

diferitelor sectoare economice în ceea ce privește 
cercetarea. De exemplu, descoperirea materialelor 
compozite își are originea în lumea transporturilor 
aeriene, marcată de nevoia identificării unor materiale 
rezistente și foarte ușoare.  Compozitele din lemn 

îmbină a  vantajul durabilităţii esenţelor exotice 
de lemn cu un preţ mult mai accesibil. Istoria 
materialelor compozite din lemn pornește de 
la dezideratul reciclării pungilor de polietilenă, 
motiv pentru care acestui material i-au fost 
adăugate fibre de celuloză (provenite din deșeurile 
rămase la morile de hârtie ori colectate de la centrele 
de copiere). După aproape un deceniu de cercetări și 
adaptări tehnologice, s-a obţinut „reţeta” de fabricare 
a plăcilor compozite, alternativă ecologică la esenţele 
exotice de lemn dur. 

În esenţă, lemnul compozit constă din fibre 
lemnoase, polietilenă de înaltă densitate, stabi-
li zatori UV, coloranţi şi diferiţi aditivi meniţi 
îmbunătăţirii calităţilor mecanice. De cele mai multe 
ori, materialele componente provin din reciclări, fapt 
ce întărește ideea că avem de-a face cu un produs 
ecologic. Nu trebuie să omitem însă PVC-ul, material 
care, grație calităților sale, devine tot mai utilizat. 
Metoda de producţie presupune o formă de extrudare: 
ingredientele sunt amestecate și supuse unui proces 
de presare și extrudare la temperatură înaltă. Printre 
avantaje se numără realizarea unor măsurători foarte 
fidele, capacitatea de debitare a materialului în orice 
formă se dorește și obţinerea unui material comparabil 
ca durabilitate cu lemnul exotic din clasa 1. Totuși, 
având în vedere că producţia lemnului compozit a 
demarat abia în 1997, e încă devreme să ne pronunţăm 
asupra acestui aspect, dat fiind că durabilitatea din 
clasa 1 presupune un soi de lemn (sau compozit) 
capabil să reziste fără tratamente speciale la intemperii 
timp de 25 ani.

Bambusul
Şi în domeniul deck-ului, bambusul e pe val. Indiscutabil, 

acest soi de iarbă ce se numără printre cele mai vechi 
plante cunoscute (150 milioane ani) e un material extrem 
de dur și rezistent. De pildă, bambusul e de două ori 
mai dur decât stejarul şi mult mai stabil decât teakul – 

exterior
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A venit vremea adezivilor STP, 
pentru lipire parchet:

Legătura optimă a tehnologiei 
de lipire PUR şi Silan 
Noua tehnologie de lipire dezvoltată de UZIN MK 200, 
reuneşte ideal avantajele adezivilor monocomponenţi 
PUR şi Silan. Datorită capacităţii optime de aderenţă şi 
întărire în rosturi, deformările lemnului sunt reduse la 
minimum. Rezultatul se traduce prin suprafeţe  acoperite 
perfect din punct de vedere tehnic, cu un aspect  optic 
uniform şi elegant. În plus, resturile de adeziv de pe 
 suprafaţa parchetului pot fi  uşor îndepărtate.

SC GRISCO CONSTRUCT SRL
Str. Grigore Gafencu, nr. 78 – 84, Vila F2, 
Bucuresti, sector 1 
Telefon:  (004) 0317 108 757;

(004) 0317 108 758
Fax: (004) 0317 108 759
www.grisco-construct.ro
mailto: offi ce@grisco-construct.ro

CEL MAI BUN DIN 
DOUĂ LUMI!

suficiente motive ca producătorii să ofere chiar și 25 ani 
garanţie pentru o pardoseală din acest material.

În ultimii ani, bambusul a devenit una dintre 
opţiunile de bază pentru amenajarea pardoselilor de 
interior iar utilizarea sa la exterior este tot mai întâlnită. 

În fine, să notăm că din peste 1000 de varietăţi ale acestei 
plante, pentru fabricarea pardoselilor se folosește mai 
ales Phyllostachys Pubescens, un tip de plantă ce atinge 
ușor 30 me tri înălţime.

sistem invizibil de fixare 
Am văzut că producătorii depun eforturi serioase 

în direcţia optimizării speciilor de lemn folosite ori 
dezvoltării celor mai bune substitute pentru acestea. 
Totuși, poate cel mai notabil progres privește domeniul 
tehnologiilor de fixare, mai ales a așa numitor tehnnici 
invizibile de fixare. 

Principiul este pe atât de ingenios pe cât de simplu: 
plăcile de lemn (ori compozit) nu mai sunt prinse în 
șuruburi de grinzi, ci fixate într-un sistem de tip clips, 
atașat la rândul său de grinzi. Acest fapt înseamnă că 
șuruburile nu mai sunt vizibile de sus. 

Aceste sisteme invizibile de prindere sunt un pas 
înainte deopotrivă din punct de vedere al aspectului 
estetic și al performanţei tehnice. n



Flexibilitate, adaptare, inovație – 
de la idee la mochetă unicat 

Ne propunem să nu limităm cu nimic creativitatea şi inovaţia 
arhitecţilor şi designerilor de interior: orice spaţiu poate fi tratat 
ca o piesă unicat. Nu trebuie decât să ne prezentaţi ideea dum-
neavoastră, pe care o vom reda întocmai pe... mochetă şi tapet. 
Nu ne sperie nici termenele strânse: avem nevoie de maximum 
trei  săptămâni pentru a transpune în realitate ceea ce v-aţi 
imaginat. Poate tocmai de aceea soluţiile noastre l-au convins 
şi pe dl. Christian lacroix. Împreună cu echipa de designeri de 
la eGe, renumitul creator de modă a realizat un design unicat 
transpus apoi pe mochetă şi expus în prezent la muzeul de arte 
frumoase Réattu.  

Pardoseala ca şevalet
graţie tehnologiei avansate folosite în fabricaţie, la eGe limi-

tele de amenajare a spaţiilor sunt trasate doar de imaginaţie. 
asemeni unui artist care-şi pune pensula pe şevalet, designe-
rii au acum posibilitatea de a-şi exprima neîngrădit ideile de 

Decotex Design

noutățidesign

Când alegem pardoseala, arhitectul ne va întreba invariabil 
despre cum anume vrem să amenajăm pereţii şi tavanul. 
Avantajul major pe care vi-l oferă Decotex rezidă tocmai în 
serviciile integrate de amenajare personalizată: alegerea 
materialului, livrare, punere în operă, garanţie şi servicii de 
întreţinere ulterioară – deopotrivă pentru tapet şi mochetă. 
În plus, calitatea e garantată: materialele provin de la grupul 
eGe (www.egecarpet.com), producătorul scandinav de 
mochetă fiind unul dintre liderii mondiali în domeniu.

Musée Réattu, Arles – Franța
Design: Mr. Christian Lacroix

FNAC FranțaGlasshouse Hotel – irlanda



amenajare a pardoselii. Pentru că aceasta, ca niciun alt element 
constructiv, conferă spaţiilor stil, confort, calitate şi prezenţă, 
marcând decisiv experienţa vizitatorilor. imagini strălucitoare 
ori tip corporate se pot combina cu viziuni tradiţionale, dozând 
echilibrul perfect în orice clădire. 

Avantajele alegerii EGE 
n Design nelimitat de restricţii repetitive ale modelelor 
n Toate culorile curcubeului 
n Soluţii spaţiale unice, pentru orice dimensiuni şi formate
n Produse de cea mai bună calitate în 7 trepte de preţ (clasa tra-

fic intens 33, tratament antimurdărire, ignifugare, antistatic, 
compoziţie 100% poliamidă sau 80% lână – 20% poliamidă)
avantajele de mai sus nu sunt limitate la hoteluri, birouri ori alte 

spaţii de business. Și organizaţiile mai mici se pot bucura pe deplin 
de ele, în toată lumea putând fi găsite mochete eGe create special 
pentru şcoli, vase de coazieră, instituţii medicale, azile, magazine 
etc. Pentru noi, niciun spaţiu nu e prea mic ori prea mare!

Un mediu medical mai sănătos prin mocheta EGE
alegerea unei mochete eGe pentru sectorul medical prezintă 

numeroase avantaje. Pe lângă deja recunoscuta calitate a pro-
duselor noastre, criteriu absolut indispensabil când vine vorba 
de sectorul medical, gama de produse dedicată pe care o pu-
tem livra se distinge şi prin designul deosebit. amintim atât că 
produsele eGe au fost notate cu indicele BRe  a+, cât şi că pe 3 
iunie  2010 eGe a făcut pasul decisiv  spre acreditarea Achilles, 
pe care o obţin doar 20% dintre cei peste 850 de aplicanţi.  

Soluții integrate de tapet şi 
mochetă pentru orice spațiu

Bowlcenter, orgeval – Franța Bowlcenter, orgeval – Franța

Hotel Legoland – Danemarca

www.decotex.ro
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Imediat ce LoBA a lansat sistemul împotriva incendiilor LoBADUR WS SeALeR FR,   
cererea a crescut simţitor. LoBA este primul producător de lacuri care a realizat 
un sistem ignifug pentru parchet și pardoseli din lemn. Totodată, interesul crescut 
pentru lărgirea domeniilor de utilizare a acestui tip de produse ne-a determinat să 
abordăm problematica sistematic, deoarece soluţia este benefică deopotrivă pentru 
parchetari și beneficiarii finali.

P entru pardoselile lăcuite exis-
tă metoda sandvich cu două 
alternative – LOBADUR HS 

GlobaSeal pentru intensificarea 
culorii naturale sau LOBADUR 
WS EasyPrime pentru păstrarea 
culorii naturale – apoi lacul ignifug 
LOBADUR WS Sealer FR, urmat 
de lacul cu aplicaţii multiple  LO-
BADUR® WS 2K Duo. Ambele 
sisteme schimbă comportamentul 
parchetului în caz de incendiu, așa 
cum este de altfel certificat de către 
Institutul MPA de pe lângă Univer-
sitatea din Stuttgart. 

Pentru oricare dintre sisteme aţi 
opta, veţi obţine o suprafaţă greu 
inflamabilă (cf. DIN EN 13501-1, 
clasa CFL-S1, care întârzie sub-

stanţial evoluţia focului și produ-
cerea fumului, lucru care în cazul 
unui incendiu poate fi decisiv, de-
oarece permite pompierilor eva-
cuarea unei încăperi sau imobil în 
timp util. 

noutăți

Protecție împotriva incendiilor
în două variante

  
APLiCAReA SiSTeMeLoR iGNiFUGe LoBASoL

Curăţirea şi întreţinerea ulterioară se fac cu produsele LOBACARE® cores-
punzătoare

LOBADUR® WS 2K Duo 1 x
Variante: lucios,semimat,mat,extramat și anti-slip

LOBADUR® WS Sealer FR 1 x

LOBADUR® HS GlobalSeal 1 x 

Parchet

LOBADUR® WS 2K 1x
Variante: lucios, semimat, mat, extramat și anti-slip

LOBADUR® WS Sealer FR  2x

LOBADUR® WS EasyPrime 1 x 

Parchet

Primele utilizari practice, înche-
iate cu succes, au impresionat: la 
Camera de Comerţ din Frankfurt, 
la Universitatea din Maastricht sau 
la Berufsbildungswerk – Neckarge-
münd. 
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grunduire cu intensi-
ficarea culorii

Sistemul anti-incendiu a fost îm-
bogaţit printr-o variantă care per-
mite și accentuarea tonalităţii lem-
nului, folosind o grunduire pe bază 
de uleiuri modificate, superdense.

În plus, pe lângă sistemul anti-
incendiu cu folosirea grundului 

LOBADUR WS EasyPrime (utili-
zabil pentru aproape orice esen-
ţă de lemn tare) care păstrează 
culoarea naturală a parchetului, 
mai este disponibilă încă o vari-
antă de grunduire, ce oferă noi 
posibilităţi de amenajare optică a 
pardoselilor. Aceasta este gândită 
în special pentru lemnul exotic, 

evidenţiind deopotrivă căldura 
naturală și structura decorativă a 
acestui material din ce în ce mai 
la modă. Ca și în cazul sistemului 
ignifug clasic, și la această varian-
tă protecţia propriu-zisă la foc o 
asigură lacul special LOBADUR 
WS Sealer FR, care se aplică între 
grundul special LOBADUR HS 
GlobaSeal și stratul final de lac 
(foarte rezistent la uzură) LOBA-
DUR WS 2K Duo. Prin acest sis-
tem, proprietăţile lacului ignifug 
sunt protejate timp îndelungat 
contra uzurii mecanice. Desigur, 
și acest sistem este unul cu emisii 
volatile reduse.

Indiferent că este vorba despre 
păstrarea culorii naturale a lemnu-
lui sau intensificarea acestei tonali-
tăţi, LOBA pune la dispoziţie pen-
tru ambele variante un certificat 
emis de institutul MPA Stuttgart. n
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Producător Scule şi profile de finisare

Instalare PVC şi parchetCurăţarea şi pregătirea suporturilor

Raşchetă BS5®, Maşină de şlefuit, 
Discuri speciale, Indicator de umiditate, Role cu ţepi

Maşină de frezat TERA® şi Aparat de sudură, Maşină de frezat cu ghid PICO®, 

40 de 
ani de 

Calitate
Sisteme de plinte

Mai mult de 60 mochete tehnice disponibile, Fabricate la măsură

Rosturi de dilatare

Mochete holuri de acces

Reversible 12 sau 18 mm

ROMAT® 12 sau 17, sau 22 mm

Perie, cu sau fără logo

Glamour Floors

Conect Business Park - Conect 1
Bucharest, Romania

Ph : +40.215.280.246
Mob : +40.756.195.317
Marina NICOLAE
marina.nicolae@mocheta.com

www.romus.org

A aparut si primul service Romus
service@mocheta.com

Glamour Floors
Splaiul Unirii nr. 191, etaj 1
București, România

Tel.: +40.215.280.246
Fax: +40.215.280.249

www.mocheta.com
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g ama Tecsom este o moche-
tă în dale de 50x50 cm, cu 
fir buclat sau fir tăiat, cu su-

port de PVC, firul fiind vopsit 100% 
în masă. Produsul rezultat este rezis-
tent la trafic și foarte ușor de întreţi-
nut, având și avantajul unui aspect 
optic agreabil. Totodată, în cazul în 
care se produce o infiltrare a petelor 
în profunzime, dala afectată sau cele 
alăturate pot fi îndepărtate în vede-
rea curăţării sau chiar schimbate.

Gama Tapisom poate fi produsă 
deopotrivă în rolă sau dale, eviden-
ţiindu-se prin rezistenţă crescută la 
trafic intens, întreţinere și instalare 
ușoară. Nu în ultimul rând, moche-
ta din gama Tapisom oferă un ra-
port ideal calitate/preţ.

Mochetă pentru
segmentul 
rezidenţial & office
Producătorul francez Tecsom ne oferă două 
game de mochetă, destinată atât spaţiilor rezi-
denţiale, cât și segmentului office, unde traficul 
este intens: gama Tecsom și gama Tapisom.

TECSOM & TAPISOM
Birou de Reprezentanţă
Paris Invest SRL - Xavier PARIS
Bd. Nicolae Titulescu nr. 51-59
Bl. 11B, et 7, ap. 34 
Sector 1, Bucureşti 
Tel./Fax: +40 21 310 23 55
Mobil: +40 726 289 723
E-mail: parisinvest@clicknet.ro

noutăți de la producători
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M odulul de monitorizare Fidbox e prevăzut cu 
baterie long-life, măsoară doar 15 cm lun-
gime, 4.5 cm lăţime şi 6 mm grosime, fiind 

montat pur şi simplu în spatele unei lamele de parchet. 
dispozitivul e capabil să măsoare corect umiditatea 
lemnului, cea a suprafeţei şi a structurii pardoselii, de-
terminând totodată umiditatea relativă a aerului din în-
căpere. În funcţie de intervalul în care se realizează mă-
surătorile, aparatul poate continua acest proces vreme 
de 8 ani. astfel, în cazul eventualelor plângeri apărute, 
pot fi obţinute date corecte cu privire la condiţiile cli-
matice ale pardoselii în discuţie, gradul de certitudine 
crescând considerabil deopotrivă în folosul montatoru-
lui de pardoseli şi al beneficiarului. În plus, datele astfel 
măsurate pot fi accesate imediat prin unde radio, folo-
sind exclusiv receptorul ergonomic furnizat odată cu 
dispozitivul, deci fără a mai fi nevoie să schimbaţi nimic 
la pardoseala dumneavoastră.

Cum funcţionează?
Fidbox (Floor identification Box) este un dispozitiv 

electronic de măsurare a climatului capabil să redea 
temperaturile (în grade °C respectiv °F) şi umiditatea 
relativă a aerului (exprimată în %). totodată, el se con-
stituie într-un modul integrat de securitate, conţinând 
dispozitivul de măsurare, receptorul de date, serverul 
şi evaluarea certificată a datelor. În plus, kit-ul înglo-

Siguranță pentru parchetari
de la Bauwerk

tehnologii

Deteriorarea parchetului constituie adesea motivul multor negocieri cu privire la răspunderea pentru 
daune, fiind știut că mai ales sistemele de încălzire prin pardoseală și climatul inadecvat din încăpere pot 
genera atare consecinţe fatale și costisitoare. Până în prezent nu a existat o metodă necontestată și mutual 
acceptată ca probă în soluţionarea diferendelor între beneficiari și pardosiști. Fidbox a apărut pentru a 
umple acest gol.

1. Decuparea lamei de parchet 2. Montarea dispozitivului Fidbox 3. Citirea datelor

bează şi o unitate de memorie, pentru salvarea date-
lor măsurate.

Primul lucru care trebuie să-l faceţi este să instalaţi uni-
tatea Fidbox sub una dintre lamelele de parchet, urmând 
ca apoi să citiţi datele la intervalul dorit. În fine, după 
transferarea informaţiilor astfel obţinute prin internet, 
puteţi purcede la evaluarea lor individuală. 

În esenţă, după ce a fost instalat, dispozitivul măsoară 
parametrii climatici la fiecare 8 ore cu ajutorul senzori-
lor amplasaţi pe amândouă părţile: a şapei respectiv a 
suprafeţei materialului. Într-un proces neîntrerupt, apa-
ratul vă va semnala orice diferenţă apărută în privinţa 
temperaturii şi umidităţii relative a aerului din încăpere, 
precum şi despre efectele acestor parametri asupra umi-
dităţii lemnului. 

Cum citim datele
la apropierea receptorului de unitatea de măsurare se 

va percepe un semnal auditiv, indicând faptul că procesul 
de schimb al datelor poate începe. acesta se desfăşoară 
prin transmisie radio de tip RFiD, datele astfel obţinute 
putând fi stocate în dispozitivul de citire tip Pda. un avan-
taj major este că o dată înregistrate, datele nu mai pot fi 
manipulate ulterior. 

sistemul de identificare prin cod de bare utilizat până 
de curând a fost înlocuit cu tehnologia RFiD (identifica-
re prin Radiofrecvenţă). aceasta permite identificarea 
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automată şi localizarea obiectelor fără atingere, sim-
plificând decisiv citirea şi stocarea datelor. Fiind com-
pus dintr-o unitate de receptare fixată pe parchet, un 
dispozitiv de citire şi softul aferent procesării datelor, 
sistemul consumă foarte puţină energie electrică şi 
produce radiaţii nesemnificative. spre comparaţie, 
dacă un aparat deii radio are un voltaj de 0.5-0.8, iar 
aerul pe care-l respirăm de 1.0, Fidbox generează un 
voltaj de 1.6 Volt/Metru. Cât priveşte receptorul Fidbox 
care generează un voltaj de 8.0 Volt/Metru în momentul 
maxim de citire a datelor, valorile limită de voltaj în aer 
se situează în jur de 40 Volt/Metru iar un telefon mobil 
emite circa 70 Volt/Metru. În consecinţă, putem afirma 
că Fidbox este un dispozitiv semi-pasiv care generea-
ză o radiaţie nemăsurabilă.

Cum ne ajută
În primul rând trebuie să repetăm că e singurul dispozi-

tiv capabil să prezinte dovezi în vederea determinării res-
ponsabilităţii pentru deteriorarea parchetului. el permite 
totodată evaluarea pe termen lung a unui proiect, asigură 
imposibilitatea de falsificare a datelor şi mai ales indică 
precis cauzele eventualelor deteriorări. Nu trebuie omisă 
funcţia sa de prevenţie, ce permite remedierea imediată a 
situaţiei în cazul apariţiei unor valori excesive de umidita-
te ori temperatură. 

să presupunem situaţia unui hotel de 5 stele, unde s-a 
montat parchet masiv pe o suprafaţă de 4.000 m². desi-
gur, costurile acestei lucrări sunt semnificative, dar din 
păcate după numai câteva luni, parchetul începe să se 
deterioreze: apar crăpături, bule, unele zone sunt deterio-
rate complet. Cine e responsabil pentru daune? Montarea 
şi consultarea unui dispozitiv Fidbox va releva faptul că 
parametrii climatici obligatorii pentru păstrarea în bune 
condiții a parchetului nu au fost respectați. n

l Temperatură    
Temp 1 = suprafaţa materialului 26,02 ° C
Temp 2 = substratul 22,45 ° C
l Umiditate
Hum 1 = suprafaţa materialului 46,43 %
Hum 2 = substratul 40,12 %
l Data 11.07.2008
l Ora 06:00:00

Tel.: +40 728 929 652
www.forbo.com

sandra.stoian@forbo.com
Forbo Flooring Systems Romania

n linoleum natural: Marmoleum
n Pardoseli din PVC pentru uz comercial

n Sisteme de ștergătoare
n mochetă de tip flocked: Flotex
n mochetă în dale: Tessera și Westbond
n mochetă compactă de tip needle felt

creating better environments

Pardoseli 
de înaltă calitate 
pentru uz comercial 
și rezidențial

exeMPLU 
CoNCReT 
De AFișARe 
A DATeLoR:
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