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Bona Prime Amberseal –  
Colorare unică pe bază de apă
Grundul inovator pe bază de apă, Bona Prime Amberseal, oferă o colorare intensă, bogată şi 
caldă a podelelor din lemn. Cu o aderenţă excelentă, conţinut scăzut de VOC şi timp rapid de 
uscare, Bona Prime Amberseal este alternativa dumneavoastră naturală şi sigură pentru viitor.

Descoperiţi Bona Prime Amberseal, pentru o colorare profundă obţinută anterior doar prin 
formule pe bază de solvenţi.

Colorare  
profundă şi naturală
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editorial Răzvan Dobre

A devenit aproape un lucru co-
mun să auzim istorisiri din gama 
„mintea clientului cea de pe urmă”. 
Scenariul e deja clasic: cineva își 
dorește o pardoseală de calitate, 
fară să-și bată capul prea mult ce 
poate însemna asta. Uneori se în-
tâmplă să cumpere și materiale 
(„Am cumpărat parchet bun, de ste-
jar, la un preț extraordinar – ghici cât 
am dat pe el?”). Își imaginează deja 
cât de frumos va arăta pardoseala 
respectivă, răsfoind reviste. Studi-
ază oferte de preț ale firmelor de 
montaj specializate, care i se par 
piperate, apoi se tocmește aprig 
cu meseriașul independent care, 
în mod uimitor, lasă la preț. De aici 
visul devine coșmar: meseriașul își 
ia acontul și nu se mai grăbește să 
vină la lucru, sau vine și avansează 
în ritmul propriu, care de obicei 
este asezonat cu frecvente între-
ruperi („a răcit ăla micu’ ”). În cazul 
fericit al recepției, lucrarea nu prea 
arată ca în revistă. De cele mai mul-
te ori, colaborările de genul acesta 
se încheie prematur sau, dacă sunt 
duse până la capăt, cu regrete de 
partea beneficiarului.

Dar cum scenariul de față îl 
are în prim-plan pe clientul exi-
gent (ceilalți ne interesează mai 
puțin), acesta ajunge în final la 
profesioniști, oricare ar fi dome-

niul – pardoseli casnice, industriale 
etc. Păcat că nu o face mereu de 
prima dată și că se supune singur 
unor suplicii care înseamnă timp 
și bani pierduți. Profesionalism în-
seamnă calitate, ritm de lucru fără 
sincope, materiale de montaj ve-
rificate, garanție și multe, multe 
altele. Revista Pardoseli Magazin 
s-a înscris pe făgașul promovării 
calității și, în continuare, a mizat pe 
comunicarea dintre specialiști, pe 
de o parte, și categoria celor mai 
puțin familiarizați cu rigorile acestei 
meserii: arhitecți, designeri, benefi-
ciari. Pentru a reuși acest lucru, și-a 
păstrat și rolul inițial, de a transmite 
mesaje în interiorul breslei, de a fi 
prezentă la evenimentele majore 
ale domeniului. Mai mult, revis-
ta poate propaga un mesaj unitar 

al breslei, pentru că valorile sunt 
comune iar aici cei care contează 
cu adevărat sunt cei pasionați. O 
întâlnire între pardosiști este tot-
deauna vie, plină de conținut, cu 
efecte vizibile pe piață. Se prezintă 
produse și tehnologii noi, se dis-
cută lucrări de referință din punct 
de vedere estetic sau cu un grad 
ridicat de dificultate. De aceea, do-
meniul se dezvoltă rapid și tot mai 
mulți beneficiari sunt convertiți 
la valorile profesioniștilor. Despre 
meseriașii care își imaginează că se 
pot sustrage acestui curs firesc al 
îmbunătățirii calității... se adaptea-
ză sau se lasă de meserie.

Încercăm ca pasiunea noastră să 
fie accesibilă prin cuvânt și imagine 
cât mai multora. Un nume de fir-
mă, un tip de adeziv sau o tehnică 
nouă prezentată aici poate însem-
na ceva important pentru orice 
cititor al acestei reviste. Încurajările 
pe care revista le primește din par-
tea profesioniștilor sunt importan-
te și confirmă speranțele cu care 
s-a pornit la drum. Sunt premize 
pentru dezvoltarea de noi proiecte 
media, care să răspundă profesio-
nist interesului cât mai multor ac-
tori implicați, poate chiar începând 
de anul următor. Depinde doar de 
dumneavoastră, de consistența 
feedback-ului pe care îl primim.

Cuvânt către beneficiari

Răzvan Dobre  
Președintele Asociației Montatorilor  
de Pardoseli din România
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6 O lucrare postrevoluționară: Muzeul Naţional de Artă  
 Contemporană din Palatul Parlamentului

În cei peste 25 de ani de când s-a pus piatra de temelie a aces-
tei construcţii, Palatul Parlamentului a trezit în mod constant 
sentimente puternice, într-o gamă variată, de la furia care 
aclama ştergerea sa de pe faţa pământului, până la mândria 
naţională că avem o clădire în Cartea Recordurilor. Subiectul 
rămâne pasionant şi pentru domeniul pardoselilor, motiv 
pentru care vă supunem atenţiei câteva aspecte particulare ale 
acestei lucrări impresionante.

14 Tehnologie: Controlul punctului de rouă
Primul lucru pe care montatorul trebuie să îl facă înainte de 
a contracta o lucrare rezidă în verificarea situației de la faţa 
locului şi măsurarea temperaturii punctului de rouă. Abia apoi 
poate evalua amploarea lucrării, sau dacă, înainte de a începe 
el, sunt necesare operaţiuni suplimentare.

18 Lucrarea Ediţiei: Eleganţa sobră a pietrei naturale
A venit  momentul să abordăm la această secţiune tematica 
pietrei naturale, finisaj la care se recurge din ce în ce mai des în 
locuinţele şi ansamblurile exclusiviste. De pildă, vila din Ploieşti 
pe care o puteţi admira dacă citiţi articolul nostru.

24 Alegerea răşinilor utilizate la montajul parchetului 
Uneori, calitatea punerii în operă a şapei şi caracteristicile 
mecanice de rezistenţă la compresiune şi smulgere lasă de 
dorit sau şapa e improprie pentru lipirea parchetului. Reme-
dierea deficienţelor mecanice se corectează prin utilizarea unor 
produse chimice, denumite generic răşini. Acestea sunt de mai 
multe tipuri şi pot fi utilizate în mai multe feluri!

28 Eveniment: Concursul Naţional al Montatorilor  
 de Pardoseli 2010

Reunind cei mai buni lucrători profesionişti din domeniu, con-
cursul a cuprins două categorii distincte de lucrări de montaj, 
pardoseli elastice şi pardoseli din lemn, măiestria tinerilor 
competitori fiind admirată de mulţi dintre cei peste 18.000 
de vizitatori înregistraţi ai târgului BIFE de la Romexpo, gazda 
evenimentului. 

40 Laminatul de la A la Z: Știți să alegeți laminatul?
Preferate de foarte mulţi utilizatori finali graţie preţului redus 
şi întreţinerii facile, pardoselile laminate trebuie alese în 
cunoştinţă de cauză. La achiziţionarea lor e bine să citiţi atent  
eticheta şi marcajele specifice ale producătorului, pe care noi vi 
le prezentăm în acest articol.  

52 Interviu: Plantare de puieţi la Măgura-Bacău 
Se spune că pentru a fi împlinit, un om trebuie să facă o casă, 
un copil şi să planteze un pom. Dacă primele două condiţii 
sunt în general îndeplinite, mulţi tindem să o ignorăm pe 
ultima. Domnul Neculai Moghior, patronul Romskan, ne-a 
dat şansa să înţelegem cât de important este să fim alături de 
natură.

46 Special: Între obligatoriu şi opţional: pardoselile  
 din hoteluri 

O  structură de primire turistică este o construcţie complexă, 
care necesită o abordare specială din partea montatorilor de 
pardoseli. Varietatea tipurilor de finisaje este condiţionată atât 
de nevoile efective ale operatorilor acestor locaţii, cât şi de 
normele metodologice de clasificare ce nu pot fi ocolite.
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S
-a numit inițial Casa Republicii (Casa Popo-
rului, în folclor), și a fost realizată în cea mai 
mare parte între 1983 și 1989. Totuși, acum 
două decenii, erau finalizate doar câteva în-
căperi și exteriorul, iar lucrările au fost conti-

nuate ulterior, astfel încât din 1994 a fost găzduită aici 
Camera Deputaților, iar din 2004 Senatul României.

Greu de estimat
Provocarea a fost imensă, doar costul materialelor 

fiind estimat la circa 1 miliard de dolari. În privința 
valorii totale a investiției, nimeni nu poate spune 
exact o cifră: cum pot fi evaluate eforturile unei țări 
întregi practic, a cărei economie a fost supusă reali-
zării acestui proiect numit pe bună dreptate „farao-
nic”. S-a vorbit despre 1,75 miliarde de dolari în 1989 
și de 3 miliarde de euro în 2006. Totuși, terenul de 

o lucrare postrevoluționară

În cei peste 25 de ani de când s-a pus piatra de temelie a acestei construcții, Palatul 
Parlamentului din București a trezit în mod constant sentimente puternice, într-o gamă variată, 
de la furia care aclama ștergerea sa de pe fața pământului, până la mândria națională că avem 
o clădire aflată în Cartea Recordurilor la diverse capitole (cea mai mare clădire administrativă 
pentru uz civil din lume, locul al doilea ca suprafață, al treilea ca volum etc). Subiectul rămâne 
pasionant și pentru domeniul care ne interesează, respectiv cel al pardoselilor, motiv pentru care 
vă supunem atenției câteva aspecte particulare ale acestei lucrări impresionante.

Muzeul Național 
de Artă Contemporană 
din Palatul Parlamentului
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sub Casa Republicii și zona înconjurătoare care in-
tra în planul de sistematizare a Bucureștiului a fost 
obținut prin demolarea a peste 7 kilometri pătrați de 
case și clădiri, printre care Mănăstirea Văcărești, Spi-
talul Brâncovenesc sau Arhivele Naționale. 40.000 de 
oameni au fost strămutați, iar în locul caselor lor au 
apărut nu mai puțin controversatele construcții ale 
Ministerului Apărării Naționale sau Casei Academiei 
Române, Bulevardul Unirii (Victoria Socialismului) 
sau actualul hotel Marriott, care a necesitat investiții 
serioase pentru reconversie. Toate sunt concepu-
te conform unui eclectism (la interior pot fi regăsite 
chiar elemente specifice Palatului de la Versailles) care 
nu a scăpat totuși de sursa inițială de inspirație a cu-
plului Ceaușescu: capitala Coreei de Nord, Phenianul. 
Proiecte pentru reconfigurarea zonei se fac în conti-
nuare și controversele sunt încă vii, dată fiind valoarea 
excepțională a zonei. Însuși terenul aferent Palatului 
Parlamentului a rămas neamenajat în totalitate.

o lucrare postrevoluționară

Recorduri în serie
Iată câteva cifre sugestive: peste 350.000 mp 

suprafață desfășurată (217.000 suprafață utilă), pe 12 
nivele supraterane și 8 subterane, peste 1.000 de încă-
peri (dintre care 440 de birouri, peste 30 de săli și sa-
loane, restaurante, biblioteci, parcări subterane, o sală 
de concerte etc). Un inventar sumar referitor la ma-
terialele de construcție a făcut următoarele estimări: 
5.500 tone de ciment, 7.000 tone oțel, 20.000 tone de 
nisip, 200.000 mc de sticlă. Pentru finisaje, inclusiv 
pardoseli, au fost aduse: un milion mc de marmură, 
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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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1.000 de tone de bazalt, 900.000 mc lemn, 220.000 mp 
de covoare, 3.500 mp de piele. Toate acestea au fost 
solicitate și puse în practică de 200 de arhitecți și peste 
20.000 de muncitori.

Materiale autohtone
Gusturile epocii și, mai ales, ale inițiatorilor pro-

iectului (soții Ceaușescu) au impus pardoseli și scări 
din marmură în cele mai multe cazuri și, de asemenea 
covoare. Pentru valorificarea potențialului economic 
autohton au fost preferate marmura de Rușchița și 
covoarele de Cisnădie. Acestea din urmă au fost exe-
cutate din lână, în piese mici, iar apoi asamblate la 
fața locului, dar există și covoare imense care au fost 
realizate dintr-o singură bucată, cu utilaje speciale 
(se lucra la 3 războaie de țesut simultan). Procesul de 
producție era complicat din cauza greutății acestora: 
8kg/mp. În Sala Unirii este expus uneori, cu condiția 
să nu fie călcat în picioare la evenimente cu trafic in-
tens, faimosul covor de 1.100 mp, cu o greutate de cir-
ca 3 tone, de asemenea o piesă demnă de Cartea Re-

cordurilor. A fost montat și parchet din stejar sau fag, 
de pildă în Sala Drepturilor Omului, unde modelul 
format de lamelele de lemn a fost asortat cu covorul și 
imensul candelabru din cristal de Mediaș. Unele săli 
au jocuri de culori obținute din marmură albă, bej, 
roz sau neagră.

Intrarea 13 Septembrie are coloane sculptate, din 
marmură, iar deasupra scărilor inspirate de Palatul de 
Iarnă de la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg se 
poate observa o cupolă alcătuită din sticlă albastră și 
un candelabru. Holul de aici are modele identice la 
nivelul plafonului și al pardoselii – un mozaic asemă-
nător celui descoperit la Histria.

Scări monumentale mai sunt și în Galeria de Onoa-
re. Această parte a clădirii a fost refăcută de mai mult 
de cinci ori, datorită dorinței lui Ceaușescu de a ve-
dea machetele lucrărilor executate în mărime natura-
lă. Scările au o înălțime a treptelor de doar 14-16 cm, 
comandate special pentru a nu obosi la urcare (este 
cunoscută și înălțimea redusă a celor care au coman-
dat lucrarea).

o lucrare postrevoluționară
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Draperiile din mătase, de mare efect în sala denumi-
tă acum Nicolae Bălcescu, au fost țesute la Sighișoara 
în tehnica brocartului. Importurile de materiale au 
fost puține, pot fi numite excepții: două esențe de 
lemn din India și Zair (cadou de la dictatorul Mobutu 
Sese Seko) și un tip de marmură verde, care a fost uti-
lizată după 1990 pentru finisarea Sălii de Plen.

 
Pentru iubitorii de artă contemporană

O etapă importantă post-decembristă a fost con-
struirea unei anexe din sticlă prin care se face intra-
rea către Muzeul Național de Artă Contemporană 
(MNAC), deschis în 2004, după o reamenajare în 
aripa vestică a palatului. Toată această zonă rămasă 
neamenajată până de curând a putut fi adaptată mult 
mai ușor la exigențele estetice ale momentului, încer-
cându-se chiar o abordare modernă.

Muzeul este dispus pe 4 nivele, dintre care parterul 
este sala de intrare, iar ultimul este amenajat ca bar, 
deschis publicului. Expozițiile propriu-zise sunt deci 
pe două nivele, fiecare destinat câte unui domeniu: 
artă contemporană și arhitectură. Aici sunt găzduite 
lucrările unor creatori sau cercetători români și stră-
ini, în cadrul unor programe speciale.

Pardoselile din aceste spații, pe care le puteți vedea 
în imaginile de aici, au făcut deci obiectul unei lucrări 
recente, după anul 2000, fiind executate integral din 
parchet de stejar, inclusiv la nivelul scărilor și al zo-
nelor de mezanin. Un plafon luminat, din sticlă, pune 
în evidență calitățile estetice ale lemnului și îi conferă 
strălucire. La distanțe egale, se pot observa rosturile 
de dilatare care traversează sălile, mascate sub baghe-
te metalice. Pentru mai multă flexibilitate în folosirea 
spațiului și pentru a evita cabluri inestetice, din loc în 
loc au fost concepute prize îngropate în pardoseală, 

eurocol - the strong connection

Das Forbo Anmisch-Paket

Sommer-Aktion 2009Forbo 522
Eurosafe star tack

Adeziv de fixare unilateral
pentru pardoseli, pereti si

tavan 

Forbo Erfurt GmbH  August-Röbling-Str. 2  D-99091 Erfurt  
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ceea ce permite amplasarea de aparatură electroni-
că specifică (echipamente audio/video) în orice colț 
al locației, acolo unde se desfășoară un eveniment. 
Parchetul este extins inclusiv până la ușa liftului pa-
noramic, creând o alăturare surprinzătoare cumva în-
tre căldura lemnului și construcția din metal și sticlă 
a ascensorului. La ultimul nivel, unde este amenajat 
un bar pentru vizitatorii muzeului, există și o terasă 
deschisă, cu o largă perspectivă asupra Dealului Arse-
nalului. Pardoseala terasei a fost acoperită cu lemn tra-
tat pentru exterior, asamblat flotant pentru a permite 
scurgerea apei din precipitații.

Uzura este inevitabilă în această locație care 
primește zilnic cel puțin 80-100 de vizitatori, iar în 
cazuri speciale (grupuri de turiști și elevi, evenimente 
etc) numărul poate crește destul de mult. Transpor-

tul pieselor expuse și 
chiar greutatea acestora 
solicită, de asemenea, 
parchetul. Întreținerea 
este, prin urmare, vitală, 
iar administratorii sunt 
preocupați de tratarea 
periodică, în special cu 
ceară pentru parchet. 
Ca în orice muzeu, con-

trolul umidității este obligatoriu, prin urmare în anu-
mite zone sunt amplasate aparate de măsură pentru 
temperatură și umiditate.

O provocare continuă
Palatul Parlamentului rămâne în continuare o pro-

vocare pentru arhitecți și constructori, din trei mo-
tive importante: nenumăratele critici aduse arhitec-
turii și amenajărilor interioare, necesitatea continuă 
de reamenajare, în raport cu destinația în schimba-
re a spațiilor și, nu în ultimul rând, faptul că această 
construcție este încă nefinalizată, în special în zona 
subterană, unde degradările se pare că avansează în 
ritm alert. Iată tot atâtea motive să credem că Pala-
tul Parlamentului mai are multe de spus, dându-ne 
speranța că, într-o bună zi, el va deveni un simbol ac-
ceptat și de către specialiști. Pentru piața pardoselilor, 
reprezintă încă un potențial real, chiar dacă marmura 
de Rușchița nu se va toci prea curând... n

o lucrare postrevoluționară

Obiectiv: 
MNAC – Palatul Parlamentului
Anul execuȚiei: 
2004
AntreprenOr generAl şi mOntAj pArdOseli lemn: 
Aedificia Carpați
FurnizOr pArdOseli lemn: 
Forest, actualmente Barlinek
FurnizOr mAteriAle mOntAj:
Mapei (amorsă Primer G, şapă autonivelantă Ultraplan 
Eco, adeziv Lignobond)
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P rimul lucru pe care montato-
rul trebuie să îl facă înainte de 
a contracta o lucrare rezidă în 

verificarea situației de la fața locului 
și măsurarea temperaturii punctului 
de rouă. Abia apoi poate evalua am-
ploarea lucrării, sau dacă, înainte de 
a începe el, sunt necesare lucrări su-
plimentare.

  Apa ca risc extrem  
Un furnizor de servicii corect (din 

acest domeniu) este dator să-și pună 
în temă beneficiarul asupra riscuri-
lor pe care le presupune o scăpare de 
sub control a umidității incintei ce tre-
buie finisate și să propună lucrări de 
îmbunătățire. Este posibil ca respec-
tiva cameră să aibă suprafețe (pereți 
exteriori, punți termice, planșee 
peste spații reci etc) pe care umidi-
tatea din aer se condensează iarna, 
în condiții obișnuite de temperatură 
interioară – prin urmare, se va asigu-
ra că incinta este bine izolată termic. 
Este o realitate faptul că tot mai mulți 
beneficiari casnici își doresc pardo-

seli din lemn în baie, bucătărie sau 
alte spații umede; o realitate mai este 
faptul că umiditatea aerului atmosfe-
ric are un comportament diferit în ul-
tima perioadă, din cauza schimbări-
lor climatice, subiect pe care l-am mai 
dezbătut în paginile revistei. Altfel, 
riscurile încep încă din faza de mon-
taj și continuă ulterior în exploata-
re, iar pentru pardoseli, mai ales la 
cele din lemn, consecințele pot fi de-
zastruoase. Iată de ce montatorul tre-

buie, în primul rând, să vadă încăpe-
rea, pentru a evalua condițiile gene-
rale de temperatură și umiditate a ae-
rului și să depisteze acele zone unde 
condensul poate face ravagii. Adică 
va stabili temperatura punctului de 
rouă, folosind termometrul/higrome-
trul din dotare.

  Aerul și umiditatea lui  
Punctul de rouă apare în anumite 

condiții de temperatură și umiditate 
relativă a aerului. În cazul unui ames-
tec de gaz (aer) și vapori (apă), există o 
temperatură sub care umiditatea rela-
tivă a aerului ajunge la 100%, iar vapo-
rii se condensează. Aerul înglobează o 
cantitate de vapori mai mare pe mă-
sură ce temperatura lui crește, de ace-
ea se lucrează cu acest termen de umi-
ditate relativă. De exemplu, un metru 
cub de aer poate absorbi 20 g de va-
pori de apă la 21°C, pentru a atinge 
nivelul de saturație (umiditate relativă 
100%). La aceeași temperatură, o umi-
ditate relativă de 30% înseamnă că 
aerul a absorbit 6 g de apă. 

Controlul 
punCtului de rouă
Controlul 
punCtului de rouă

Diferențele dintre montatorii de pardoseli autentici 
și cei care lucrează după ureche sunt multe, iar două 
dintre ele constau în bagajul de cunoștinte disponibil 
și aparatura de măsurare pe care o utilizează. 
Beneficiarii neavizați trebuie să știe că un montator 
care nu are proprietatea termenului „punct de rouă”, 
sau termometru/higrometru, este susceptibil să 
dea greș în execuția unei pardoseli și, mai târziu, 
beneficiarii să sufere din cauza superficialității lucrării.

tehnologie
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Același fenomen de condensare 
poate apărea atunci când, în aceleași 
condiții de temperatură a aerului, 
umiditatea relativă crește – de aceea 
se aburește oglinda din baie când fa-
cem un duș, fără a solicita caloriferului 
mai multă căldură. La o altă scară și în 
alte condiții, lucrurile se petrec simi-
lar în orice încăpere. Întrucât, în foarte 
multe cazuri, temperaturile sunt mai 
mici pe anumite suprafețe ale unei 
camere (pereți, pardoseli, plafoane) 
și în zonele imediat apropiate, acolo 
se va atinge punctul de rouă și con-
densul va apărea, singura soluție fiind 
încălzirea suprafețelor prin ridicarea 
temperaturii interioare în mod exa-
gerat, ceea ce nu este de dorit.

  Zone sensibile  
Cu ajutorul aparatului care măsoa-

ră temperatura și umiditatea relativă 
a aerului se poate determina punctul 
de rouă. Noile variante de aparate di-
gitale se pot conecta la computer și 
pot afișa diagrame ale condițiilor din 
încăperi. Iată un exemplu clasic de ci-

tire: la o temperatură a aerului de 20 
°C, cu o umiditate relativă de 50%, 
temperatura punctului de rouă este 
de 9,3 °C. Ceea ce înseamnă că, în 
condiții relativ normale de umiditate 
într-o locuință, orice suprafață rece, 
cu temperatura sub 9,3 °C, va fi afec-
tată de condens; în zona respectivă, 
în sezonul rece, stratul suport (șapa 
de obicei) nu va putea fi adus la umi-
ditatea corespunzătoare unei mon-
tări corecte, iar pardoselile din lemn 
vor avea de suferit ulterior. În 
spațiile umede, tempera-
tura punctului de rouă va 
fi frecvent mai ridicată, 
prin urmare trebuie cre-
ate condițiile necesare. 
Montatorul trebuie să știe 
mereu care este destinația 
spațiului respectiv, care este ni-
velul la care se poate ridica umidita-
tea, experiența fiind aici deosebit de 
importantă pentru acuratețea esti-
mărilor (care va fi nivelul umiditații 
provenite din respirația oamenilor, 
din transpirația plantelor, gătit etc). 

TemperaTura puncTului de rouă (°c)
umiditate relativă

Temperatură
(°C) 30% 35% 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

30 1 0 , 5 1 2 , 9 1 4 , 9 1 8 , 4 2 0 , 0 2 1 , 4 2 2 , 7 2 3 , 9 2 5 , 1 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 , 1
29 9 , 7 1 2 , 0 1 4 , 0 1 7 , 5 1 9 , 0 2 0 , 4 2 1 , 7 2 3 , 0 2 4 , 1 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 , 1
28 8 , 8 1 1 , 1 1 3 , 1 1 6 , 6 1 8 , 1 1 9 , 5 2 0 , 8 2 2 , 0 2 3 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 1
27 8 , 0 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 , 7 1 7 , 2 1 8 , 6 1 9 , 9 2 1 , 1 2 2 , 2 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , 2 2 6 , 1
26 7 , 1 9 , 4 1 1 , 4 1 4 , 8 1 6 , 3 1 7 , 6 1 8 , 9 2 0 , 1 2 1 , 2 2 2 , 3 2 3 , 3 2 4 , 2 2 5 , 1
25 6 , 2 8 , 5 1 0 , 5 1 3 , 9 1 5 , 3 1 6 , 7 1 8 , 0 1 9 , 1 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 2 2 4 , 1
24 5 , 4 7 , 6 9 , 6 1 2 , 9 1 4 , 4 1 5 , 8 1 7 , 0 1 8 , 2 1 9 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 1
23 4 , 5 6 , 7 8 , 7 1 2 , 0 1 3 , 5 1 4 , 8 1 6 , 1 1 7 , 2 1 8 , 3 1 9 , 4 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 , 2
22 3 , 6 5 , 9 7 , 8 1 1 , 1 1 2 , 5 1 3 , 9 1 5 , 1 1 6 , 3 1 7 , 4 1 8 , 4 1 9 , 4 2 0 , 3 2 1 , 1
21 2 , 8 5 , 0 6 , 9 1 0 , 2 1 1 , 6 1 2 , 9 1 4 , 2 1 5 , 3 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 1 9 , 3 2 0 , 2
20 1 , 9 4 , 1 6 , 0 9 , 3 1 0 , 7 1 2 , 0 1 3 , 2 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 , 3 1 9 , 2
19 1 , 0 3 , 2 5 , 1 8 , 3 9 , 8 1 1 , 1 1 2 , 3 1 3 , 4 1 4 , 5 1 5 , 5 1 6 , 4 1 7 , 3 1 8 , 2
18 0 , 2 2 , 3 4 , 2 7 , 4 8 , 8 1 0 , 1 1 1 , 3 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 4 1 6 , 3 1 7 , 2
17 - 0 , 6 1 , 4 3 , 3 6 , 5 7 , 9 9 , 2 1 0 , 4 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 3 1 6 , 2
16 - 1 , 4 0 , 5 2 , 4 5 , 6 7 , 0 8 , 2 9 , 4 1 0 , 5 1 1 , 6 1 2 , 6 1 3 , 5 1 4 , 4 1 5 , 2
15 - 2 , 2 - 0 , 3 1 , 5 4 , 7 6 , 1 7 , 3 8 , 5 9 , 6 1 0 , 6 1 1 , 6 1 2 , 5 1 3 , 4 1 4 , 2
14 - 2 , 9 - 1 , 0 0 , 6 3 , 7 5 , 1 6 , 4 7 , 5 8 , 6 9 , 6 1 0 , 6 1 1 , 5 1 2 , 4 1 3 , 2
13 - 3 , 7 - 1 , 9 - 0 , 1 2 , 8 4 , 2 5 , 5 6 , 6 7 , 7 8 , 7 9 , 6 1 0 , 5 1 1 , 4 1 2 , 2
12 - 4 , 5 - 2 , 6 - 1 , 0 1 , 9 3 , 2 4 , 5 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 6 1 0 , 4 1 1 , 2
11 - 5 , 2 - 3 , 4 - 1 , 8 1 , 0 2 , 3 3 , 5 4 , 7 5 , 8 6 , 7 7 , 7 8 , 6 9 , 4 1 0 , 2
10 - 6 , 0 - 4 , 2 - 2 , 6 0 , 1 1 , 4 2 , 6 3 , 7 4 , 8 5 , 8 6 , 7 7 , 6 8 , 4 9 , 2

Unii montatori chiar lasă be-
neficiarului, după finalizarea lucră-
rii, aparate de măsurare a temperatu-
rii și umidității, pentru a putea supra-
veghea acești parametri cu influență 
asupra pardoselilor și, în definitiv, 
asupra sănătății omului. n
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P ardoselile din lemn sunt unice, 
subliniind personalitatea în-

căperilor, iar atunci când sunt pli-
ne de viaţă, ele conferă o notă de 
autentică eleganţă. Tratamentele 
pentru pardoseli din lemn bazate 
pe formule cu solvenţi reprezintă 
metoda tradiţională de intensifi-
care a culorii parchetului.

Bona Prime Amberseal este 
alegerea ideală pentru a conferi 
eleganţă suprafeţelor din lemn, 
mai ales dacă vă număraţi printre 
cei ce apreciază intensitatea unică 
a culorii pardoselilor din lemn. 
Bona Prime Amberseal redă 
intensitatea culorii tradiţionale, 

Bona Prime Amberseal 

noutăți

Colorare profundă şi naturală 
...pe bază de apă

Bona prezintă un grund unic pe bază de 
apă, Bona Prime Amberseal. Noul Bona 
Prime Amberseal conferă o colorare 
intensă, bogată şi caldă podelelor din 
lemn, obţinută anterior doar prin formule 
tradiţionale, pe bază de solvenţi.

Este Timpul unui Nou Capitol 
în lipirea pardoselilor din lemn 
Bona Optispread – instalare eficientă  
şi ergonomică

Metodele tradiţionale de lipire a 
parchetului presupun o poziţie de 

lucru incomodă, în genunchi şi mâini. La 
terminarea zilei de lucru, atât mâinile cât 
şi uneltele pot să fie murdare de adeziv şi 
numeroase recipiente goale trebuiesc de-
pozitate. Adânciturile din şapă pot fi dificil 
de acoperit cu adeziv şi pot conduce la 
sunete neplăcute atunci când se va circula 
pe podeaua instalată.

De aceea a fost lansat Bona Opti
spread – o soluţie inovatoare ce permite 
montatorului să rămână în poziţie de lucru 
verticală confortabilă, obţinând rezultate 
mai bune şi mai rapide. Împreună cu ade-
zivul pe bază de silan Bona R850T şi Bona 
Hand&Tool Cleaner, instalarea pardoseli-
lor din lemn devine o muncă curată, rapi-
dă şi plăcută.

Aplicatorul Bona Optispread este o 
unealtă versatilă ce conferă o poziţie de 

lucru ergonomică, perfect potrivită utili-
zatorului, iar în acelaşi timp lipirea parche-
tului devine de cinci ori mai rapidă. Este 
uşor de transportat şi de pregătit pentru 
întrebuinţare, capul aplicator are dimen-
siunea optimă, potrivindu-se pe lăţimea 
majorităţii tipurilor de pardoseli din lemn.

Bona Optispread este rezultatul efor-
turilor continue depuse de Bona pen-
tru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, 
a timpului şi a rezultatului instalării 
pardoselilor din lemn. Atenţia acordată 
elementelor de ergonomie şi sustenabi-
litate s-a concretizat printr-o soluţie de 
lucru în poziţie verticală şi utilizare uşoa-
ră împreună cu gama adezivilor Bona pe 
bază de silan. Aplicatorul, construit din 
aluminiu şi polipropilenă reciclată, este 
conceput pentru aplicarea adezivului 
cu un grad foarte ridicat de vâscozitate, 
într-o manieră ergonomică, cu rezultate 

excelente şi un timp de lucru mai scurt. 
Pe baza adezivului Bona R850, cel mai 

vândut adeziv pe bază de silan, a fost creat 
Bona R850T, special pentru utilizarea îm-
preună cu Bona Optispread. Noul adeziv 
este certificat Emicode şi se potriveşte 
perfect cu noul aplicator, subliniind anga-
jamentul Bona de a înceta producţia ade-
zivilor pe bază de solvenţi în cursul anului 
2010. Adiţional, Bona Hand&Tool Cleaner 
este un recipient ce conţine şerveţele spe-
cial create pentru a curăţa foarte uşor ade-
zivul de pe mâini, unelte sau pardoseală.

De aproape 100 de ani, Bona este un 
nume de încredere pentru tratarea pardo-
selilor interioare din lemn. Profesioniştii 
din 50 de ţări au încredere în produsele 
Bona pentru afacerea lor.

Această siguranţă şi inovaţie continuă 
este probată încă o dată şi prin Bona Op
tispread. 

Bona lansează un dispozitiv inovator 
destinat lipirii pardoselilor din lemn,  
ce permite utilizatorului să rămână 
într-o confortabilă poziţie de lucru 
verticală.  
În plus, cu Bona optispread, timpul 
de lucru este de cinci ori mai rapid.
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folosind o formulă ecologică, pe 
bază de apă.

Cu o excelentă aderenţă, un 
conţinut scăzut de VOC şi un 
timp rapid de uscare, Bona îşi de-
monstrează din nou angajamentul 
şi spiritul de lider în dezvoltarea 
sigură şi funcţională a industriei 
pardoselilor din lemn. Colorarea 
intensă obţinută cu un grund cu 
un conţinut scăzut de VOC este 
o combinaţie unică, disponibilă 
doar la Bona.

„Cu Bona Prime Amberseal vă 
oferim un grund care conferă o 
colorare caldă şi bogată, fără pe-
ricolele formulelor tradiţionale 

n Culori intense şi calde
n Evidenţiază fibra lemnului
n Pe bază de apă
n Timp de deschidere lung
n Aderenţă excelentă
n Colorare uniformă
n Conţinut scăzut de VOC
n Uscare rapidă

bazate pe solvenţi. Datorită aces-
tui finisaj, puteţi obţine exact ce 
căutaţi: un sentiment intens de 
căldură, într-o formulă sigură,  
cu un conţinut scăzut de VOC.  
Acesta este un avantaj revoluţi-
onar” – afirmă Daniel Peptea, 
Director de Marketig la Bona Ro-
mânia.

Bona Prime Amberseal este 
un produs uşor de folosit. Are un 
timp de deschidere lung, permi-
ţând o aplicare uşoară şi posibili-
tatea de a lucra pe suprafeţe mai 
mari. Este monocomponent şi 
ideal pentru utilizarea cu toate fi-
nisajele pe bază de apă de la Bona.

Bona
Prime 
Amberseal, 
dintr-o privire:
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lucrarea ediției
În cadrul secţiunii de faţă v-am pre-
zentat în numerele precedente o serie 
de lucrări speciale de montaj parchet 
masiv, respectiv pardoseală din PVC 
pentru spaţii sanitare. A venit acum 
momentul să vorbim şi despre piatră 
naturală, finisaj la care se recurge din 
ce în ce mai des în locuinţele şi an-
samblurile exclusiviste.

Eleganţa sobră 
a pietrei naturale

V
ila pe care am ales să v-o prezentăm, în-
sumând demisol, parter, etaj şi mansar-
dă locuibilă, aparţine neîndoielnic unui 
pasionat de marmură şi piatră naturală. 
Aşa cum se vede din fotografii, acest tip 

de finisaj nu se limitează la pardoselile spaţiilor ume-
de (zone destinate natural unor atare acoperiri), ci 
îmbracă şi livingul, scările, holurile de acces... chiar 
şi faţada clădirii. Prin amabilitatea domnului Sorin 
Drăgan, managerul firmei Stone Interiors care a exe-
cutat integral lucrările de placare, ne-am deplasat 
într-o frumoasă zi de toamnă la Ploieşti, pentru a ve-
dea la faţa locului o reuşită deplină deopotrivă sub 
aspect estetic şi funcţional.

Secretele pardoselii din marmură
Designul interesant al pardoselilor aferente livin-

gului şi holului de acces în apartamentul de la parter 
a fost elaborat de executantul lucrărilor de placare 
pornind de la faptul că dimensiunile spaţiului în ca-
uză erau asimetrice. Astfel, după realizarea mai mul-
tor variante de execuţie, beneficiarul şi-a dat acceptul 
pentru una şi...abia a început greul! În esenţă, pe hol a 
fost realizat un design cu inserţii rectangulare, menit 
atenuării dimensiunilor asimetrice deja amintite ale 
încăperii, iar în restul spaţiului lastrele de marmură 
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au fost montate în aşa fel 
încât să dea privitorilor 
aspectul inimitabil de car-
te deschisă (modelul na-
tural al lastrei din stânga 
fiind reprodus aidoma pe 
cea din dreapta). În acest 
scop, a fost comandat de 
la furnizorul din Italia un 
bloc masiv de marmură cu 
dimensiunile de 2,5 x 2 m, 
acesta fiind feliat apoi la 
Braşov, în vederea obţine-
rii lastrelor de marmură la dimensiunile necesare. În 
fine, când a venit vremea montării propriu-zise, ele 
au fost dispuse alternativ, una pe faţă, cea învecinată 
pe dos, pentru a putea fi obţinut efectul descris de 
carte deschisă/fluture.

Cât priveşte realizarea inserţiilor, un aspect important 
a constat în obţinerea unor linii perfect rectilinii, motiv 
pentru care debitarea s-a realizat cu un ferăstrău laser.
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Scări interioare placate cu marmură
Scara se întinde pe înălţimea întregii construcţii, 

însumând două etaje, mansardă şi demisol. Marmura 
folosită pentru placarea acesteia este de import Italia, 
mai exact Brescia Uniciatta. Relativ la montaj, proce-
durile puse în operă au presupus măsurarea fiecărei 
trepte şi apoi debitarea materialului la firma furnizoa-
re. Un punct demn de notat este odihna scării, element 
constructiv realizat din doar două bucăţi de marmură 
de 2 centimetri grosime, dispuse pe o suprafaţă de 3 
mp. Desigur, transportul acestora până la locaţie, cât 
mai cu seamă ridicarea la locul îngust de punere în 
operă nu au reprezentat defel operaţiuni dintre cele 
mai uşoare. Dealtfel, montarea podestelor a ridicat 
probleme şi din cauză că balustradele fiind montate în 
prealabil, a trebuit tăiată o porţiune a acestora pentru 
introducerea lastrei de marmură, ele fiind re-sudate pe 
poziţie ulterior. Lipirea plăcilor de marmură s-a reali-
zat cu mastic bicomponent ales într-o nuanţă cât mai 
apropiată de cea a lastrei. În fine, la capitolul avantaje 
trebuie notat modul în care a fost turnată scara din be-
ton, reuşita acestei execuţii uşurând realmente munca 
meseriaşilor deoarece nu a mai reclamat realizarea ul-
terioară a unei şape de egalizare, marmura fiind lipăită 
direct pe scara din beton.

Băile...
... se remarcă printr-un design unic, fluid, specific 

spaţiilor umede, placarea cu mozaic de sticlă multicolor 
potenţând caracterul personalizat al acestora: nu există 
două băi la fel, deşi toate poartă marca aceluiaşi stil. Ale-
gerea materialelor s-a făcut şi aici exclusiv pe conside-
rente estetice şi calitative: drept dovadă, pavelele ce pla-
chează baia de la parter au fost importate din Thassos, 
Grecia, prin firma Olimpic Construct. Având în vedere 
că e vorba de spaţii umede, şi adezivul utilizat a fost ales 
cu grijă, în funcţiile de cerinţele specifice fiecărui mate-
rial. Astfel, deoarece atunci când se lucrează cu mozaic 
e preferabilă utilizarea unui adeziv cu întărire rapidă, la 
lipirea elementelor de mozaic fixate pe plasă s-a optat 
pentru adezivul Granirapid (Mapei), evidenţiat prin-
tr-un timp de lucru de doar 40 de minute. Cât priveşte 
lipirea lastrelor de marmură masivă, aici s-a ales adezi-
vul Keraflex Maxi, de la acelaşi producător, în virturtea 
capacităţii sale de priză  (să amintim doar că în baia de 
la etaj lastrele de marmură au fost montate pe un perete 
separator din gips-carton). 

lucrarea ediției
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Amenajări exterioare 
Încă de la intrarea pe proprietate, vizitatorii remarcă 

soclul clădirii şi stâlpii ornamentali ce flanchează in-
trarea principală, ambele elemente constructive fiind 
placate cu acelaşi material, o ardezie cu conţinut ridi-
cat de metale, a cărei cromie neobişnuită atrage invari-
abil atenţia. Eventualii cititori interesaţi trebuie să ştie 
însă că aceasta nu este de provenienţă autohtonă, fiind 
importată la cererea beneficiarilor din Thassos, Gre-
cia, prin firma Olimpic Construct. Iată probabil unul 
din motivele care stau la baza armoniei între diverse-
le zone şi elemente constructive: Olimpic Construct a 
furnizat şi piatra de pavaj care compune aleile pietona-
le şi carosabile din curte, dar şi mozaicul special care 
acoperă piscina exterioară. 

Organizarea – garanţia succesului
Impresionaţi de complexitatea lucrării, am vrut 

să ştim cât timp reclamă o atare execuţie, respectiv 
frecvenţa cu care asemenea cereri apar. Am aflat că 
lucrările de o asemenea anvergură şi dificultate nu 
sunt foarte dese, poate 2-3 pe an, ele solicitând pre-

zenţa pe şantier a trei specialişti timp de 2-3 luni. 
La capitolul recomandări în vederea reuşitei lucrării, 

dl. Sorin Drăgan ne-a atras atenţia asupra importanţei 
realizării măsurătorilor de cei direct implicaţi, exem-
plificându-ne că el a comandat dimensiunile lastrelor 
de marmură abia după ce a măsurat exact zonele care 
urmau a fi placate şi a decis în prealabil şi unde anume 
se vor afla rosturile. Acest mod de lucru este benefic 
pentru toate părţile implicate: a) beneficiar, deoarece 
există pierderi minime de material b) executant, deoa-
rece se uşurează vizibil operaţiunile de punere în operă 
şi c) furnizor, deoarece şi acesta ştie exact ce materiale 
să livreze şi când. n

Montaj: Stone InterIorS
Mozaic, placare stâlpi, soclu, pavele exterioare: olIMpIc 
conStruct
Marmură: AgrIcIn
Adezivi, chituri: MApeI

Olimpic
Construct SRL

Tel./Fax: 021-3524957, 0744-610480
0723-628449, 0788-373540

olimpicconstruct@yahoo.com
www.olimpicshop.ro
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J umătate din nervii, praful, 
zgomotul şi manopera unei 
lucrări de placare ceramică 

constă în îndepărtarea pardoselii 
existente. Casa devine nelocuibilă, 
hotelul se închide, la uşa cabinetului 
medical se adună pacienţi furioşi, 
magazinul e „în renovare” şi clien
ții merg visàvis... Urmează apoi 
montajul cu adeziv care de foarte 
multe ori va reclama şi rezugrăvi
rea întregului spaţiu. Alţi bani, altă 
distracţie, ca să nu mai amintim şi 
timpul pierdut. Meritaţi mai mult, 

dar cineva trebuia să înţeleagă şi să 
materializeze acest lucru. LaFaen-
za, brandul legendar la fondarea 
căruia a participat artistul plastic 
Carlo Zauli, divizia responsabilă 
de produsele artistice şi de mare fi
neţe estetică ale grupului Imola, a 
găsit prin Cliptile cea mai practică 
soluţie la aceste neajunsuri: gresia 
cu montaj uscat. 

Design perfect
Fiind produsă de LaFaenza, Clip-

tile nu putea fi altfel decât o gresie 

de calitate superioară, destinată 
amenajărilor exclusiviste. Merită să 
amintim astfel că pe lângă cele 40 de 
modele disponibile de gresie, clien
ţii pot primi la cerere şi variante de 
finisaje inedite, precum lemn, piatră 
naturală ori piele, alternarea aces
tora cu modelele tradiţionale cera
mice conferind spaţiilor un aspect 
rafinat, personal şi inimitabil.

Comod şi sigur
Pentru a monta gresie cu sistemul 

revoluţionar Cliptile nu aveţi ne

Rafinamentul nu exclude utilitatea, ci o împlineşte. O suprafaţă placată perfect cu o gresie 
de mare calitate devine cu atât mai atractivă cu cât realizarea ei ia câteva zile, nu reclamă 
existenţa unui şantier şi nici dezafectarea spaţiului respectiv pe termen nedefinit. 
Soluţia pentru oamenii deopotrivă practici şi îndrăgostiţi de frumos se numeşte Cliptile.  

Cum montăm  
gresie în tot apartamentul  
peste weekend?

de top tehnologii
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voie decât de o suprafaţă plană, fie 
aceasta o pardoseală existentă (in
clusiv mochetă, gresie, parchet, lino, 
PVC, piatră naturală), o şapă sau o 
placă de beton. Nu trebuie astfel nici 
să turnaţi şape de egalizare, nici să 
îndepărtaţi vechea pardoseală, nici 
să vă transformaţi casa întrun şan
tier pe termen nedefinit. Cliptile se 
montează fără adeziv, fără chituire 
(rosturile dintre plăci fiind realizate 
perfect din fabrică), întrun sistem 
click foarte asemănător celui folosit 
la parchetul laminat: (1) curăţaţi su
prafaţa suport, (2) începeţi aplicarea 
dintrun colţ al încăperii, (3) îmbi
naţi plăcile, (4) executaţi debitările 
plăcilor unde e necesar. În plus, o 
dată aplicată, pardoseala dumnea

voastră este utilizabilă imediat. De
altfel, ca o dovadă suplimentară că 
avem dea face cu un montaj mult 
simplificat, este elocvent faptul că în 
Occident Cliptile se vinde foarte bine 
în magazine de tip do-it-yourself. 

Economie de timp
şi de bani

Succesul noului tip de par do seală 
Cliptile se vădeşte imediat dacă 
amin tim doar că, lansat acum doi 
ani întrun singur mo del, a ajuns azi 
la peste 40 de variante, toate acestea 
fiind dezvoltate de companie la cere
rea directă a beneficiarilor, în funcţie 
de destinaţia spaţiilor acestora. 

Cât priveşte preţul, Cliptile este cu 
până la 50% mai scump decât ace

eaşi gresie în sistem clasic, dar la de
vizul lucrării dumneavoastră nu se 
va mai adăuga nimic – nici adeziv, 
nici chit, nici manoperă laborioasă, 
nici săptămâni de şantier. Doriţi să 
vedeţi cu ochii proprii? Intraţi atunci 
pe www.cliptile.it şi bucuraţivă ală
turi de proprietarii unui spaţiu de 
peste 100mp, acoperit cu gresie în 
sistem Cliptile întro singură zi. n 

Avantaje de ordin practic
n Pardoseala dvs aplicată cu montaj 

uscat e reutilizabilă, putând fi 
oricând scoasă şi montată altun-
deva. Reprezintă totodată o solu-
ţie ideală pentru renovări. 

n După instalare, o pardoseală ce-
ramică de tip Cliptile este foarte 
silenţioasă, reducând sunetul de 
impact cu 16-18 decibeli.

n Etanşeitatea suprafeţei este cel 
puţin la fel de bună ca în cazul 
folosirii sistemului clasic de 
montaj cu adeziv. Ba mai mult, în 
cazul unor evenimente nedorite 
precum inundaţiile Cliptile are 
avantajul că permite scoaterea 
unor plăci pentru a ventila natu-
ral zona afectată, împiedicând în 
acest fel transmiterea umezelii în 
structura de beton (este ştiut că 
acest material, prin fenomenul de 
transmisie capilară, e predispus 
la infiltrarea umezelii şi formarea 
mucegaiului şi igrasiei).

n Sistemul e ideal şi pentru situ-
aţiile speciale (dar deloc rare) 
în care se doreşte montarea 
unei pardoseli temporare. Fie 
închiriaţi un spaţiu pe termen 

scurt şi contractul cu proprietarii 
nu permite efectuarea niciunei 
modificări interoare, fie folosiţi 
o clădire-monument unde nu e 
cu niciun chip permisă utilizarea 
parchetului masiv vechi de 100 
de ani pentru birouri, fie pur şi 
simplu doriţi să schimbaţi ambi-
entul locuinţei dumneavoastră 
dar să păstraţi totodată intactă 
pardoseala iniţială – aveţi o sin-
gură opţiune: Cliptile. 

n Poate cel mai mare avantaj de 
ordin tehnic priveşte utilizarea 
Cliptile împreună cu un sistem 
de încălzire prin pardoseală, 
respectiv peste traseele instalaţi-
ei convenţionale cu calorifere. În 
asemenea cazuri, fie că se optea-
ză pentru montarea unui parchet, 
linoleum ori a dalelor ceramice, 
beneficiarii vor fi mereu îngrijo-
raţi de ce se poate întâmpla sub 
pardoseala lor. Cliptile le asigură 
însă un somn liniştit – orice se 
întâmplă dedesubt se poate re-
media prin simpla ridicare a unor 
plăci, care după aceea se aşează 
la loc în câteva minute.

Rapid 
Versatil
Funcțional
Estetic
Fără adeziv

Imola în România prin:

Romeo Minzaleanu, 
Sales Promoter

România
Tel.: + 40 722.634.631
Fax: + 40 368.440.362



Rășini MAPEI utilizate     la operațiunile de montaj parchet
Pardoseala este un conglomerat de straturi ce trebuie să conlucreze unitar. Montarea 
finisajului (parchetul) este ultima operațiune dintr-un întreg șir. Parchetarul este pus în 
situația de a monta parchet peste un strat, din ceea ce va constitui la final pardoseala 
finită, întâlnind de multe ori cazuri în care stratul suport existent în șantier nu este 
suficient de uscat sau, mai rău, e insuficient rezistent mecanic.

S tratul suport e reprezentat de o şapă grosieră, de 
egalizare, pe bază de ciment sau sulfat de calciu 
(ipsos). Dacă şapele încorporează sistemul de încălzire 

reprezentat de ţevile prin care circulă agentul termic, se mai 
numesc şi pardoseli încălzite. Uneori, calitatea punerii în operă 
a şapei (cotele de nivel, planeitatea suprafeţei, compactarea, 
lipsa fisurilor, etc.) şi caracteristicile mecanice de rezistenţă la 
compresiune şi smulgere lasă de dorit sau şapa e improprie 
pentru lipirea parchetului. Remedierea deficienţelor mecanice 
se corectează prin utilizarea unor produse chimice, denumite 
generic răşini. Acestea sunt de mai multe tipuri şi pot fi utilizate 
în mai multe feluri!

Înainte de a vorbi despre răşini, să facem câteva precizări 
importante despre caracteristicile mecanice cerute unei 
şape de egalizare pe bază de ciment pe care se va lipi parchet 
masiv. Ea trebuie să fie uscată, CM 2%, cu o rezistenţă la 
compresiune de 25-30 N/mmp, respectiv de minim 1,2 N/
mmp la smulgere, fără fisuri sau crăpături, iar la ciocănire 
să sune a plin. La aplicarea răşinii, indiferent de starea şapei 
grosiere, prima operaţiune priveşte şlefuirea suprafeţei, 
urmată de aspirarea şi îndepărtarea prafului. Ajungem 
astfel la o problemă spinoasă şi de mare actualitate pentru 
mulţi parchetari... alegerea răşinilor. Să vedem ce opţiuni 
avem în privinţa tipului de amorse MAPEI. 

Amorsa acrilică clasică 
Amorsa acrilică clasică se aplică diluată cu apă, numai pe 

suport absorbant şi rugos (pregătit prin sablare, frezare sau 
asperizare), înaintea turnării şapei autonivelante, cu rolul fixării 
prafului fin rămas în urma aspirării, uniformizării suportului şi 
reducerii absorbției de apă. Legătura autonivelantă / strat 
suport este bună şi se realizează datorită rugozităţii şapei 
grosiere. Amorsa acrilică clasică se pretează la lucrările de 
nivelare cu şapă autonivelantă a şapei grosiere (ciment 
sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli încălzite) aplicate 
desolidarizat peste folie de polietilenă sau şape flotante peste 
plăci termoizolante, tipuri de şape prevăzute cu barieră de 
vapori (folia de polietilenă de sub şapă). 

OBS. După aplicare, amorsa acrilică clasică nu trebuie să 
formeze un strat sau film la suprafaţa suportului. Ea uniformizează 

şi reduce absorbţia la apă a suportului dar nu are rol de consolidare/ 
întărire şi nici de hidroizolaţie/ barieră de vapori. Prezintă un consum 
redus/mp, un preţ economic, nu obligă aplicatorul la utilizarea într-
un anumit interval de timp, iar turnarea şapei autonivelante se 
poate face la câteva zile de la aplicarea amorsei. Ex: ECO PRIM T 

Amorsa acrilică filerizată 
Amorsa acrilică filerizată (amestec de răşină şi nisip fin de cuarţ) 

se foloseşte nediluată, pe suport absorbant sau neabsorbant, cu 
suprafaţa rugoasă sau lisă, înaintea aplicării autonivelantei. Pe 
suport absorbant are rolul de a uniformiza şi reduce absorbţia 
de apă. Legătura autonivelantă / strat suport este optimă şi se 
realizează datorită rugozităţii suprafeţei amorsei uscate. Amorsa 
acrilică filerizată se pretează pentru lucrări de nivelare cu şapă 
autonivelantă pe toate tipurile de şape de egalizare (ciment sau 
sulfat de calciu, inclusiv pardoseli încălzite) care sunt prevăzute cu 
barieră de vapori reprezentată de folia de polietilenă de sub şapă, 
pe placaje existente din gresie, klinker, marmură, mozaic etc. 

OBS. După aplicare, amorsa acrilică filerizată trebuie să formeze 
un strat la suprafaţa suportului. Nu are rol de consolidare/ întărire; 
hidroizolaţie/ barieră de vapori, are un consum mic/mp, preţ 
economic, nu obligă aplicatorul la utilizarea într-un anumit interval 
de timp, iar turnarea şapei autonivelante se poate face şi la câteva 
săptămâni de la aplicarea amorsei. Ex: ECO PRIM GRIP 

Amorsa epoxidică bicomponentă 
Răşina epoxidică bicomponentă este cel mai utilizat produs în 

sistemul de montaj parchet. Întărirea amestecului se realizează 
prin reacţia chimică dintre componente A şi B. Se foloseşte pe 
suport prelucrat prin şlefuire pentru a avea porii deschisi (ciment 
sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli încălzite). 

OBS. Răşina epoxidică are un cost mai mare/ mp, dar rezolvă 
multe aspecte tehnice care ar putea deteriora în viitor pardoseala din 
lemn. Ea trebuie să formeze un strat subţire la suprafaţa suportului, 
cu efect de consolidare, hidroizolare, deci barieră vapori. Consumul 
pe mp este mai mare, în funcţie de starea şapei de egalizare, impune 
manoperă suplimentară, deoarece se aplică în două straturi, iar 
pe ultimul se împrăştie nisip de cuarţ (care trebuie apoi aspirat), 
obligând aplicatorul la utilizarea amestecului preparat într-un 
interval relativ scurt de timp (~ 40-50 minute).



Rășini MAPEI utilizate     la operațiunile de montaj parchet
Principalele tipuri de rășini epoxidice MAPEI
se încadrează astfel:
n Fără solvenţi, amestecul reprezintă 100% răşină pură, este fluid 

şi de aceea nu trebuie diluat pentru că are o bună capacitate de 
penetrare în suport. Ex: PRIMER MF EC PLUS 

n În dispersie de solvenţi, amestecul reprezintă cca. 20-30% 
răşină pură, diferenţa fiind solventul. Este foarte fluid şi nu se 
diluează pentru că are o mare putere de penetrare în suport. Cu 
toate că este un produs performant, fiind pe bază de solvenţi 
nu poate fi certificat GEV. Ex: PRIMER EP

Rășina poliuretanică monocomponentă
Este un produs relativ nou, mai ales pe piaţa romanească, 

al cărui număr de adepti creşte pe măsură ce i se  descoperă 
avantajele. Întărirea răşinii poliuretanice se face în contact cu 
umiditatea din şapă şi din aer. Se foloseşte pe suport prelucrat 
prin şlefuire pentru a avea porii deschişi (ciment sau sulfat de 
calciu, inclusiv pardoseli încălzite). 

OBS. Răşina poliuretanică are un preţ comparativ egal cu răşina 
epoxidică, dar prezintă costuri mai mici / mp vs. sistemul epoxidic şi 
rezolvă multe aspecte tehnice legate de suport. Răşina poliuretanică 
nu trebuie să formeze un strat la suprafaţa suportului. 

Principalele tipuri de rășini poliuretanice MAPEI 
se încadrează astfel:
Cu întărire lentă
n Fără solvenţi, conţine 100% răşină 

pură, cu întărire lentă, cu o foarte 
mică vâscozitate şi o bună fluiditate, 
cu putere mare de penetrare 
în suport. Consumul pe mp la 
primul strat, poate fi un indicator 
real despre starea mecanică a 
şapei de egalizare. După întărire 
eliberează o substanţă uleioasă, 
specifică acestui tip de produs dar, datorita lui, este posibil să 
montam direct parchet cu adezivi reactivi poliuretanici, epoxi 
poliuretanici sau silanici, în timp de 72 ore de la întărirea răşinii. 
Se va evita ca substanţa uleioasă să fie luată pe picioare şi 
purtată pe parchet. Ex: ECO PRIM PU 1K 

Cu întărire rapidă
Rășina poliuretanică cu întărire rapidă, TURBO

n Fără solvenţi, conţine 100% 
răşină pură, cu întărire rapidă, mai 
vâscoasă dar cu bună fluiditate, cu 
putere mare de penetrare în suport. 
Se întăreşte şi este pietonabilă în 
cca. 40 minute. Răşina poliuretanică 
nu lasă după întărire, la suprafaţă, 
substanţe uleioase. Pentru a monta 
parchet pe suprafaţa acestui tip de răşină se vor folosi adezivi 
reactivi monocomponenti poliuretanici, bicomponenti epoxi 
poliuretanici sau silanici, acţionând în maxim 24 ore de la 
aplicarea răşinii. În caz contrar, peste răşină se împrăştie nisip 
fin de cuarţ sort 0,1-0,3 mm! Ex: ECO PRIM PU 1K TURBO

l Un produs de calitate are o foarte mică emi-
sie de substanţe organice volatile (VOC) fiind 
certificat GEV EC 1 sau EC 1 R.
l Utilizarea de răşină poliuretanică la pardo-
seli cu sistem de încălzire incorporat se poa-
te face doar cu rol de consolidare / întărire. 
Aceste pardoseli nu se pot hidroizola (barieră 
vapori). 
l Răşinile poliuretanice monocomponente 
şi cele epoxidice bicomponente se pot apli-
ca pe  suport cu umiditate de max. 5% CM. 
Răşina acţionează asupra şapei grosiere ca 
primer/ fixează urmele de praf rămas după 
aspirare şi are rol de consolidare/ întărire, 
hidroizolaţie/ barieră de vapori; impregnare/ 

sistem anti praf. Prin impregnarea în masa 
şapei, răşina se comportă ca un liant supli-
mentar ce duce la creşterea substanţială a 
rezistenţei la abraziune şi la smulgere.  
l Dacă răşina epoxidică este aplicată corect, 
în două straturi, pe ultimul fiind împrăştiat 
nisip de cuarţ, după întărirea răşinii şi aspi-
rarea nisipului în exces va rezulta o suprafaţă 
puternic rugoasă, ideală pentru turnarea au-
tonivelantei. Legătura acesteia cu suportui e 
foarte bună şi se realizează datorită rugozită-
ţii stratului de răşină şi nisip de cuarţ.
l Dacă şapa grosieră este plană şi dreaptă iar 
pe stratul de răşină nu se mai împrăştie nisip 
de cuarţ, este posibil să se monteze direct 

parchet, în maxim 24h de la aplicarea răşinii, 
utilizând adezivi reactivi monocomponenţi 
poliuretanici sau bicomponenţi epoxi poliu-
retanici. În cazul răşinilor poliuretanice, tim-
pul de aşteptare depinde de răşina utilizată, 
putând fi de min. 2 - max. 24h (respectiv min. 
24 - max. 72h de la aplicare). Unii producători 
indică faptul că răşina poliuretanică se dă ca 
primer, alţii precizează că formează doar ba-
rieră de vapori, iar alţii vă dau toate datele 
posibile despre produs (şi chiar compatibi-
litatea răşinii în funcţie de natura chimică a 
suportului, respectiv compatibilitatea ei cu 
alte tipuri de materiale sau straturi care se 
aplică ulterior).

Pentru informaţii suplimentare şi complete, solicitaţi fişele tehnice ale produselor la Mapei Romania sau accesati: www.mapei.it 

* Întărirea răşinii poliuretanice este în strânsă dependenţă cu 
tipul utilizat şi cu umiditatea din şapă şi aer. Întărirea celui de-al 
doilea strat este dependentă de umiditatea din aer, astfel că iarna, 
în încăperi încălzite cu umiditate scăzută sau dacă peste răşină s-a 
împrăştiat şi nisip de cuarţ, timpul de întărire se prelungeşte!
** Răşina poliuretanică, indiferent că este cu întărire lentă sau 
rapidă, în comparaţie cu răşina bicomponentă epoxidică, nu se 
poate da în strat gros pe suprafaţa şapei de egalizare, deoarece 
după întărire stratul în exces se umflă, este friabil şi are o slabă 
rezistenţă mecanică. În acest caz, suprafaţa se şlefuieşte cu disc 
abraziv şi se dă un strat nou foarte subţire (consum 50-70 g/mp).
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Ce ne puteţi spune despre  
prezenţa firmei  pe piaţa 
din România? 

Am început activitatea aici cu trei 
ani în urmă cu o singură angajată. 
De fapt, pe atunci nu eram foarte 
cunoscuţi în piaţă ca producători de 
adezivi, dar grupul , prin di-
vizia Flooring, produce şi materiale 
de acoperire pentru pardoseli: lino-
leum, PVC, aceste produse fiind deja 
integrate. Când am intrat pe piaţa 
românească, am observat că mulţi 
dintre concurenții noştri încercau să 
scadă preţurile chiar şi la produsele 
speciale pentru a putea fi competiti-
vi, livrând adezivi ori masă de şpaclu 
de calitate superioară în condiţii ex-
trem de convenabile. Aceasta e men-
talitatea românească – oamenii vor 
ce e mai ieftin! 

Targetul dumneavoastră merge 
clar în direcţia produselor  
profesionale...

Da, noi avem o linie de produse 
unică, pe care o comercializăm în 
toată lumea. De exemplu, adezivul 
universal 522 – unul dintre cele mai 
cunoscute produse ale noastre – este 
vândut în Germania, Rusia, Româ-
nia, oriunde în lume, peste tot cu 
aceeaşi reţetă, fără nicio diferenţă 
de calitate. Nu am vrut să aplicăm 
metoda implementată de multe 
firme prin care vindem un produs 

interviu Rüdiger Beez

Concursul Național al 
Montatorilor de Pardoseli 
2010 s-a bucurat de pre-
zenţa d-lui Rüdiger Beez, 
director general  
al  Erfurt, care  
a avut amabilitatea de  
a ne acorda un interviu  
chiar la standul firmei.

„Cine alege 
un produs  
are sentimentul 
reconfortant că
achiziţionează
siguranţă”
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cu acelaşi nume în România şi în 
Germania, dar reţeta este diferită 
total. De fapt, e foarte simplu, noi 
oferim produse la standarde occi-
dentale la un preţ sustenabil pentru 
România. În plus, producem tot ce e 
necesar pentru pardoseli; de la masă 
de şpaclu la şape, adezivi, amorse, 
bariere de vapori, grunduri, lacuri, 
materiale de finisare şi substanţe de 
curăţare şi întreţinere ulterioară.  

 
Credeţi că piaţa românească 
este pregătită pentru aceste  
produse profesionale?

Încet-încet, începem să înţelegem 
că dacă cumpărăm ieftin, inves-
tim de două ori mai mult. Oame-
nii devin deschişi la ideea de a plăti 
mai mult, dar a rămâne într-o zonă 
sigură, fără riscuri. Sunt convins 
că acum suntem în situaţia în care 
multe firme au probleme din cau-
za produselor ieftine, din cauza sis-
temelor concepute prost, astfel că 
încep să-şi regândească total strate-
gia. De pildă, vedem la acest concurs 
că se utilizează exclusiv adezivi de 
calitate superioară. 

Cum colaboraţi cu montatorii  
de pardoseli, cei care folosesc 
efectiv produsele ?

Intenţionam şi eu să ating acest as-
pect. Produsele noastre se adresează 
în primul rând montatorilor, fie 
aceştia parchetari sau specialişti în 
alte tipuri de pardoseli. Montatorii 
doresc în mod natural să lucreze cu 
produse de calitate. În acelaşi timp, e 
clar că şi specialiştii din domeniu tre-
buie instruiţi şi îndrumaţi cum să lu-
creze cu produsele. În anii trecuţi, noi 
am identificat necesităţile şi, foarte 
important, am perceput dorinţa 
oamenilor de a se perfecţiona. De 
aceea, am făcut o prioritate din for-
marea personalului implicat, orga-

nizând constant seminarii tematice 
centrate pe întrebări clare şi prac-
tice: cum să montez corect o anume 
componentă? Singura problemă pe 
care o văd în acest punct este pur şi 
simplu că în România nu există încă 
o instituţie unde să se poată învăţa 
meseria aceasta. Cu atât mai mult sa-
lut însă dorinţa clară a montatorilor 
de a se perfecţiona şi modul pozitiv 
în care au răspuns la ofertele noastre. 

Care credeţi că ar trebui să fie 
mesajul parchetarului pentru 
client, dacă acesta cumpără sau 
foloseşte un produs ?

Cine alege un produs  tre-
buie să aibă sentimentul reconfor-
tant că achiziţionează siguranţă. 

Cum aţi abordat această  
perioadă dificilă econoomic?

În primul rând ne-am păstrat op-
timismul. Şi nu o spun doar aşa... În 
momentele cele mai dificile am vor-
bit cu angajaţii: criza este o şansă. 
Eu cred sincer că este mai bine 
uneori să trăieşti în criză decât în 
timpuri bune. Ştiţi de ce? Pentru că 
dezvoltarea este ciclică întodeauna! 
Dacă eşti jos, va trebui inevitabil să 
mergi în sus... dar nu se ştie ce vei 
face în ziua următoare. Desigur, 
am investit realmente în timpul 
crizei, am angajat oameni la depar-
tamentul de vânzări pentru a fi mai 
dinamici în perioada de după criză. 
Credinţa mea intimă e că niciodată 
nu trebuie să cedezi, trebuie să mer-

gi întotdeauna mai departe. Chiar şi 
în cea mai profundă criză, trebuie să 
te gândeşti că mâine este o nouă zi 
şi întotdeauna există o nouă şansă. 

E foarte important însă cum abor-
dezi un climat dificil. De pildă, pe 
piaţa germană statul a investit ex-
trem de mulţi bani pentru a atenua 
criza – şi s-a reuşit. La fel au făcut 
şi Elveţia şi Austria, dar pieţele din 
Europa de Est, Țările Baltice, statele 
mici, ei bine, aici mai există pro-
bleme, inclusiv în România. Nimeni 
nu le neagă, însă e pozitiv că oame-
nii vor să muncească, să facă ceva...

Cum intenţionaţi să dezvoltaţi 
prezenţa  pe piaţa din  
România?

În primul rând, dorim să cola-
bo răm cu câteva firme selectate, 
cu reputaţie şi un potenţial bun pe 
piaţă. Nu avem intenţia să livrăm 
direct clienţilor, aşadar vom cola-
bora cu aceste firme, vom face trai-
ninguri şi informări despre produ-
sele noastre şi ne vom asigura că 
partenerii noştri pot să îndrume 
clienţii şi să colaboreze cu aceştia în 
condiţii ireproşabile. 

Desigur, având în vedere perspec-
tivele favorabile date de numeroasele 
cereri pentru produsele noastre, ne 
gândim deja să lărgim organi za  ţia 
de vânzări, dar în aşa fel încât acest 
proces să se armonizeze cu evoluţia 
afacerii. Dorim să oferim pre ţuri 
bune, aşa că întotdeauna avem în 
vedere optimizarea lucrurilor.  n
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Pardosiștii  
și-au desemnat  
câștigătorii!

Pardosiștii  
și-au desemnat  
câștigătorii!

eveniment concurs

La Romexpo, în cadrul BIFE 2010
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Reunind cei mai buni lucrători pro-
fesionişti din domeniu, concursul a 
cuprins două categorii distincte de 
lucrări de montaj, pardoseli elastice şi 
pardoseli din lemn, măiestria tinerilor 
competitori fiind admirată de mulţi 
dintre cei peste 18.000 de vizitatori 
înregistraţi ai târgului. 

 Concurenţii 
La start s-au prezentat 28 de echipe împărţite astfel: 

12 echipe a câte trei montatori la pardoseli flexibile, re-
spectiv 15 echipe a câte un montator pentru parchet. 
Să notăm că selectarea concurenţilor a fost condiţiona-
tă de respectarea unor criterii de vârstă, experienţă şi 
legalitate. Astfel, absolut toţi concurenţii trebuiau să fie 
angajaţi cu carte de muncă de cel puţin trei luni la fir-
ma pe care o reprezentau, vârsta maximă admisă fiind 
de 26 ani la concursul de parchet, respectiv 25 şi 30 de 
ani la concursul de pardoseli elastice.  

Între dezideratele principale ale competiţiei, care au 
fost atinse pe deplin conform tuturor celor implicaţi, nu 
putem omite pe de o parte ridicarea standardelor profe-

Ediţia 2010 a ConCursului  
naţional dE Montaj ParChEt  
şi PardosEli FlExibilE a avut 
loc între 8-12 septembrie 2010 în 
Pavilionul 18 din cadrul Târgului 
Internaţional BIFE – Timb 2010, eve-
nimentul fiind organizat de Asociaţia 
Montatorilor de Pardoseli din Roma-
nia (AMPR) în colaborare cu Asociaţia 
Profesioniştilor din Industria Par-
doselilor din Lemn (APIPL) cu sprijinul 
Asociaţiei Producătorilor de Mobilă 
din România (APMR) şi a Asociaţiei 
Europene pentru Promovarea 
Pregătirii Profesionale a Montatorilor 
de Parchet şi Pardoseli EUFA P+F.  
În paralel, în acelaşi spaţiu, vizitatorii au 
putut admira şi expoziţia sponsorilor.

sionale ale firmelor ce activează în domeniul montaju-
lui de pardoseli şi, pe de alta, verificarea cunoştinţelor şi 
mai ales îmbunătaţirea tehnicilor de lucru ale echipelor. 
Desigur, aşa cum s-a întâmplat şi la ediţiile anterioa-
re, câştigătorii competiei naţionale vor reprezenta ţara 
noastră pe plan extern, de rândul acesta echipa câşti-
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gătoare la secţiunea Pardoseli Flexibile urmând să par-
ticipe din partea României la Concursul European al 
Montatorilor de Pardoseli, organizat între 30 iunie-2 
iulie 2011 în Germania, la Feuchtwangen.

 Structura concursului 
În cazul pardoselilor elastice, probele au constat în 

montajul a patru tipuri de materiale şi un finisaj pentru 
pereţi. Astfel, concurenţii au avut de montat:
l linoleum destinat în special spaţiilor publice, cu apli-

caţii pentru clădiri de birouri, spitale, grădiniţe etc;
l mochetă velur cu aplicaţii pentru domeniul hotelier 

şi rezidential;
l pardoseli din PVC omogen antiderapant de trafic in-

tens destinat în special zonelor publice: spitale, spaţii 
umede, etc.

l pardoseli din PVC eterogen destinat spaţiilor publice.
l acoperitori din PVC pentru pereţi (aplicaţii obligato-

rii pentru spitale, grădiniţe).
În ceea ce priveşte concursul de parchet, participan-

ţii au avut de montat după un model dat două tipuri de 
parchet dublu stratificat prefinisat, probă urmată apoi 
de şlefuirea lucrării şi finisarea acesteia cu ulei.

Merită amintit faptul că participanţii au beneficiat de 
o totală uniformitate a condiţiilor de aplicare şi mon-
taj, în cadrul concursului fiind utilizate aceleaşi tipuri 
de materiale (parchet, linoleum, mochetă, covor PVC 
şi tapet PVC pentru pereţi). Tot prin grija sponsorilor, 
la fiecare probă de montaj au fost folosiţi adezivi profe-
sionali, specifici fiecărui tip de material aplicat.

Desigur, cu o zi înainte de începerea concursului, par-
ticipanţilor li s-a explicat în ce anume va consta întrece-
rea, li s-au înmânat planurile de montaj, după care ar-
bitrii au răspuns pe larg la orice întrebări şi nelămuriri.

 Componenţa echipei de arbitraj:  
l Heinz Brehm, Preşedintele EUFA P+F (Asociaţia 

Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesio-
nale a Montatorilor de Parchet şi Pardoseli); 

l Josef Heller, Şeful catedrei de montatori pardoseli 
de la Şcoala de Meserii din Neustadt a.d. Aisch, 
Germania şi unul dintre autorii lucrării de referinţă 
Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger (Manua-
lul montatorului de parchet şi pardoseli);

l arbitrii desemnaţi de AMPR: Sergiu Căpriţa, Paul 
Oprişan, Călin Pârva şi Robert Malischitz;

l  arbitrii din partea APIPL: Marius Lembac, Valen-
tin Gheorghiu, Răzvan Istvan, Csaba Moldvay. n

eveniment concurs
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Arbitrii şi criteriile  
de departajare
Punctajele acordate de comisia de arbitraj au avut la 
bază următoarele criterii obiective:

n modul de abordare a lucrărilor (ordinea efectuării 
anumitor operaţii);

n curăţenia la locul de muncă;

n modul în care sunt folosite sculele şi echipamentele;

n conlucrarea în echipă;

n modul de croire al materialelor (ponderea pierderi-
lor fiind un criteriu de punctaj);

n acuratețea şi complexitatea lucrărilor realizate;

n exactitatea montajului faţă de planul tematic;

n calitatea montajului şi a îmbinărilor;

n încadrarea în termenul de execuţie şi, deloc în ulti-
mul rând, impresia finală (estetică).

Câştigătorii
concursului
Pardoseli elastice 
locul 1 – Echipa SC Interfloor SRL din Bucureşti, care va 

reprezenta România la Concursul European al 
Montatorilor de Pardoseli, organizat între 30 iu-
nie -2 iulie 2011 în Germania, la Feuchtwangen.

locul 2 – Echipa SC Karina R SRL din Măgureni, jud. Pra-
hova

locul 3 – Echipa SC Bauflooring SRL din Ploieşti

Montaj Parchet 
locul 1 – Mădălin Măinescu de la firma SC Parchet pe 

Viaţă SRL din Caraş Severin.
locul 2 – Ştefan Ghiuţă de la firma SC Katmus Serv SRL 

din Comarnic, jud. Prahova.
locul 3 – Marius Aniţei de la firma SC Massimus Pro 

Construct SRL din Bucureşti.

cipal. Astfel firmele autohtone dar și cele multinationa-
le au decis ca este cu mult mai important și în interesul 
breslei să se mobilizeze și împreună să facă posibilă des-
fășurarea acestui eveniment.

Sponsorii Concursului, în ordine alfabetică, au fost:

AMPR mulţumește și pe această cale tuturor Partici-
panţilor, Sponsorilor și Partenerilor Media care au pus 
mai presus de orice interesul profesional realizând astfel 
cea mai mare și mai interesantă manifestare de gen din 
România. Concursul nu a avut un anume sponsor prin-
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Sisteme de soluţii pentru montajul şi     finisarea parchetului Artelit Professional
Mulţi dintre noi am descoperit secretele şi posibilităţile oferite de 
lemnul masiv si am realizat în căminele noastre interioare calde 
si primitoare. Fie că ne amenajăm livingul, dormitoarele sau 
dorim să avem o bucătărie modernă, o baie confortabilă şi un 
spaţiu de luat masa deosebite, apelăm la materiale şi finisaje spe-
cifice dorind ca rezultatul final să ne ofere căldură şi intimitate. 
Alegerea unei pardoseli din lemn şi a unor finisaje cu materiale 
durabile presupune timp, efort dar şi multă pricepere. 

Dintre numeroasele motive pentru care alegem parchetul 
masiv, cele mai importante sunt rafinamentul, eleganţa dar şi 
căldura pe care o transmite lemnul. Indiferent că optăm pentru 
fag, stejar, arţar sau salcâm dar mai ales când alegem lemnul de 
esenţă exotică (bambus, mahon, mesteacăn, tec etc.) trebuie să 
folosim materiale profesionale de montaj – amorse şi adezivi spe-
cializaţi cum sunt cei pe bază de poliuretan: ArtelitTM PB-890 2K, 
ArtelitTM PB-835 1K şi amorsa ArtelitTM PB-230.

Adeziv elastic PB-890 2K Adeziv elastic PB-835 1K
Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni

Cu un timp de lucru extins şi aderenţă foarte bună, adezivul poliuretanic 
bicomponent ArtelitTM PB-890 poate fi folosit pentru toate tipurile de parchet cu 

dimensiuni ale elementelor mari (de minimum 70-100 cm lungime sau mai mari) sau 
medii (50-70 cm lungime şi orice esenţă din lemn (inclusiv stejar, fag, arţar şi lemn 
exotic). Îmbinările sunt foarte flexibile, au rezistenţe excelente la apă, umiditate, 
forfecare şi îmbătrânire. 

Maximizăm aceste beneficii folosind iniţial o amorsă poliuretanică pentru stratul 
suport (ArtelitTM PB-230), iar sistemul este potrivit pentru pardoseli prevăzute cu 
sistem de încălzire.  

Cu adezivul poliuretanic bi-component ArtelitTM PB-890 se obţine o foarte 
bună aderenţă la suprafeţe poroase şi neporoase (beton, şape de ciment şi 
anhidrit, straturi de egalizare, plăci aglomerate/OSB sau lemn). Stratul suport 
trebuie să fie rezistent la presiune şi la eforturile de suprafaţă (întindere, 
forfecare), curăţat, desprăfuit, uscat, nivelat fără fisuri sau materiale care vor 
împiedica o bună aderenţă. 

E ste un adeziv monocomponent, ce se întăreste în prezenţa umidităţii. 
Permite montajul într-un timp foarte scurt şi asigură o îmbinare durabilă şi 

flexibilă pe majoritatea substraturilor (atât cu primer cât şi fără). Elasticitatea 
adezivului permite preluarea mişcărilor de contracţie şi dilataţie ale lemnului.  
ArtelitTM PB-835 rezistă excelent la umiditate, temperatură şi îmbătranire, nu 
se contractă, este permanent flexibil, nu are miros şi este uşor de aplicat – nu 
necesită amestecare. 

ArtelitTM PB-835 amortizează mişcările cauzate de dilataţie termică, vibraţii 
şi contracţii fără riscul fisurării, are o capacitate de nivelare bună pe suprafete 
neuniforme şi o excelentă absorbţie a zgomotelor. ArtelitTM PB-835 se poate folosi 
pentru toate tipurile de lemn (inclusiv fag, artar şi lemn exotic), este indicat in special 
la lipirea parchetului prefinisat, şi duşumelelor pe straturi suport din ciment tratate 
sau nu cu amorsă cât şi pe pardoseala deja existentă. PB-835 este ideal la montarea 
parchetului pe suprafeţe mari la pardoseli încălzite şi pentru lipirea pardoselilor din 
lemn pe ceramică, marmură, lemn şi piatră naturală. Folosit cu ArtelitTM PB-230.

Adezivul poliuretanic elastic bi-component PB 890 Adezivul poliuretanic elastic pentru parchet PB 835 

noutăți

1. Sistemul de soluţii ArtelitTM Professional pentru pregătirea suporturilor pentru pardoseli
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 absorbante: WB-290 şi suprafețe ne-absorbante: WB-280)
l Şape autonivelante: LC-710 (până la 10 mm) şi LC-735 (5 - 35 mm) pentru toate tipurile de pardoseli.  
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Sisteme de soluţii pentru montajul şi     finisarea parchetului Artelit Professional

2. Sisteme de soluţii pentru montajul parchetului ArtelitTM: PRIMERI / AMORSE

ArtelitTM LC-710 Şapă autonivelantă 
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

ArtelitTM LC-735 Şapă autonivelantă 
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

1.1 Șape autonivelante ArtelitTM

ArtelitTM WB-290 Primer pentru suprafeţe absorbante 
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. 

ArtelitTM WB-280 Primer pentru suprafeţe neabsorbante 
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). 

1.2 Primeri ArtelitTM

ArtelitTM SB-210 Primer pe bază de solvenţi  
Primer pe bază de răşini sintetice, pentru pregătirea suprafeţelor absorbante 
şi neabsorbante, înaintea aplicării adezivului pe bază de cauciuc Artelit Pro  
RB-860 şi a adezivului pe bază de răşini sintetice Artelit Pro RB-870. 
Este potrivit pentru majoritatea suprafeţelor de construcţii uzuale: beton, 
ciment şi straturi de anhidrit, straturi de egalizare şi lemn. 
Productivitate: 200-500 ml/ m2. Ambalare: 4,5 si 9 litri

Avantaje:
• îmbunătăţeşte aderenţa adezivilor pe bază de cauciuc şi răşini sintetice
• consolidează suprafeţele
• previne împrăştierea prafului
• transformă suprafeţele în suprafeţe impermeabile
• uscare rapidă
• uşor de aplicat

ArtelitTM WB-220 Primer universal dispersie  
Primer pe bază de dispersie pentru adezivi, folosit pentru pregătirea straturilor 
absorbante şi a suprafeţelor tencuite precum şi pentru îmbunătăţirea aderenţei 
suprafeţelor neabsorbante, înaintea aplicării adezivului. 
Este recomandat în special pentru adezivii dispersie pentru parchet Artelit Pro 
WB-840.
Productivitate: 150-300 ml/ m2. Ambalare: 5 şi 10 litri

Avantaje:
• îmbunătăţeşte aderenţa adezivilor pe bază de apă la straturile de egalizare 
• consolidează suprafeţele
• uscare rapidă
• previne împrăştierea prafului
• potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire
• uşor de aplicat

ArtelitTM PB-230 Primer pe bază de poliuretan  
Primer poliuretanic monocomponent, recomandat pentru suprafeţe de 
construcţii absorbante şi neabsorbante. Primerul este recomandat în special 
pentru suprafeţe prăfuite. 
Este utilizaţ înaintea aplicării adezivilor poliuretanici pentru parchet (Adeziv 
parchet Artelit Pro PB-835 şi  adezivului bicomponent pentru parchet Artelit 
Pro PB-890).
Productivitate: 250-450 ml/ m2. Ambalare: 4,5 si 9 litri

Avantaje:
• îmbunătăţeşte aderenţa adezivilor poliuretanici 
• consolidează suprafeţele 
• uscare rapidă
• previne împrăştierea prafului
• transformă suprafeţele în suprafeţe impermeabile
• potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire 
• uşor de aplicat
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noutăți

ArtelitTM FW-400 Chit pe bază de apă pentru rosturi 
Chit de umplere pe bază de dispersie utilizat pentru îmbinări de până la max. 2 mm lăţime, 
pentru toate tipurile de parchet şi pardoseli din lemn. 
Se poate aplica cu rola sau cu o spatulă netedă. 
Este compatibil cu toate grundurile Artelit.
Ambalare: 5 şi 10 litri

Avantaje:
• uscare rapidă şi gata pentru şlefuire
• contracţie minimă, penetrare excelentă în îmbinări
• uşor de amestecat cu pulberea lemnoasă rezultată după 
şlefuirea lemnului de orice esenţă
• fără miros şi uşor de aplicat

ArtelitTM W-430 Grund pentru lac pe bază de apă
Grund pe bază de dispersie folosit înaintea aplicării laculrilor pe bază de dispersie pentru 
parchet. Este potrivit pentru toate tipurile de parchet, în special pentru tipurile de lemn 
sensibile şi problematice. 
Se aplică cu rola sau cu o spatulă netedă.
Ambalare: 5 şi 10 litri 

Avantaje:
• foarte bune proprietăţi de umplere
• reduce legătura dintre margini
• compatibil cu toate chiturile şi lacurile Artelit Pro
• fără miros şi uşor de aplicat
• gata de utilizat

ArtelitTM PA-470 Lac pentru parchet pe bază de apă
Lac ecologic pe bază de dispersie, mono-component conceput special pentru parchet şi 
pardoseli din lemn. 
Se aplică cu rola sau cu o spatulă netedă şi este rezistent la abraziune. În funcţie de tipul 
parchetului poate fi aplicat cu sau fără primer. 
Poate fi folosit atât ca grund cât şi ca lac.                         
Ambalare: 5 litri.

Avantaje:
• pentru suprafeţe cu trafic mediu şi rezidenţial
• rezistenţă crescută la abraziune
• rezistenţă la apă şi la substanţe chimice
• compatibil cu toţi primerii Artelit Pro
• fără miros şi uşor de aplicat
• gata de utilizat

ArtelitTM PW-480 Lac pentru parchet pe bază de apă
Lac acrilat-poliuretanic, pe bază de dispersie, mono-component, pentru arii cu trafic 
intens. Disponibil în varianta lucios sau semi-mat. În funcţie de tipul parchetului şi al 
lemnului, poate fi aplicat cu sau fără primer/grund. 
Aplicare cu rola sau cu o spatulă netedă; rezistent la abraziune. 
Poate fi folosit atât ca grund cât şi la lac pentru parchet.
Ambalare: 5 litri

Avantaje:
• pentru suprafeţe cu trafic intens
• lac de finisare a parchetului elastic şi durabil
• rezistenţă crescută la abraziune
• rezistenţă la apă şi la substanţe chimice
• potrivit şi pentru pardoselile sportive din lemn
• compatibil cu toţi primerii Artelit Pro

 
ArtelitTM PW-460 Lac pentru parchet acril-poliuretanic 
potrivit pentru arii cu trafic extrem
În funcţie de tipul parchetului şi al lemnului, PA 460 poate fi aplicat cu sau fără primer. 
Aplicare cu rola sau cu o spatulă netedă; rezistent la abraziune. 
Poate fi folosit atât ca grund cât şi ca lac pentru parchet.
Ambalare: 5+0,4 litri (A+B) şi 10+0,8 litri (A+B)

Avantaje:
• pentru suprafeţe cu trafic extrem
• rezistenţă sporită la abraziune
• rezistenţă crescută la apă
• rezistenţă sporită la substanţe chimice
• rezistenţă excelentă la UV
• compatibil cu toţi primerii Artelit Pro

4. Sistemele pentru finisarea parchetului ArtelitTM – CHITURI, PRIMERI, LACURI 

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

ArtelitTM WB-840 Adeziv dispersie pentru parchet
Adeziv de înaltă calitate, pe bază de dispersie, recomandat pentru aplicaţii interioare de 
lipire a mozaicului din lemn, a parchetului lamelar şi tradiţional (grosimea parchetului 
tradiţional ≤ 22mm iar grosimea parchetului tare ≤ 10mm), pe suprafeţe de construcţii 
absorbante. 
Pentru rezultate optime utilizaţi primerul Artelit WB-220.
Productivitate: 0,8–1,0 kg/m2. Ambalare: 4, 15 şi 25 kg.

Avantaje:
• fără solvenţi
• conţinut scăzut de apă
• fixare iniţială puternică
• îmbinare puternică şi flexibilă
• potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire
• rezistenţă foarte bună la îmbătrânire şi la umiditate

ArtelitTM RB-860 Adeziv cauciuc pentru parchet
Adeziv pe bază de cauciuc sintetic, pentru lipirea parchetului tradiţional, lamelar şi a celui 
multi-stratificat prefinisat (inclusiv din lemn deosebit de sensibil la umiditate, precum fag, 
mesteacăn, stejar)/ Potrivit pentru a lipi mozaic, OSB şi plută de suprafeţe de construcţii: 
beton, ciment şi plăci de anhidrit, straturi de egalizare şi lemn. 
Pentru rezultate optime utilizaţi primerul Artelit SB-210.
Productivitate : 0,65–1,3 kg/m2. Ambalare: 3.5, 6, 12. 21 kg.

Avantaje:
• fixare iniţială excelentă
• uşor de aplicat
• rezistenţă ridicată la forfecare
• îmbinare flexibilă 
• rezistenţă foarte bună la îmbătrânire şi la umiditate 
• potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire

ArtelitTM SB-870 Adeziv cauciuc sintetic pentru parchet
Adeziv pentru parchet pe bază de răşini sintetice  recomandat pentru lipirea parchetului 
tradiţional, a parchetului lamelar şi a celui finisat, a mozaicului tradiţional şi industrial 
precum şi a materialelor de acoprire lemnoase (ex. OSB). 
Are o foarte bună aderenţă la suprafeţele suport obişnuite : beton, sape pe baza de ciment 
şi anhidrit sau straturi de egalizare din lemn. 
Pentru rezultate optime utilizaţi primerul Artelit SB-210.
Productivitate : 0,7 – 1,2 kg/m2. Ambalare: 14 şi 24 kg.

Avantaje :
• aderenţă iniţială excelentă
• rezistenţă sporită la forfecare
• foarte bună rezistenţă la apă 
• foarte bună rezistenţă la îmbătrânire
• potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire
• îmbinare flexibilă
• uşor de aplicat 

3. Sistemele de Soluţii pentru montajul parchetului ArtelitTM: ADEZIVI pentru PARCHET MASIV
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D ezvoltat acum aproa-
pe 50 de ani ca o aface-
re de familie, păstrat ca 

atare şi în ziua de azi în ciuda 
numeroaselor încercări de pre-
luare din partea marilor lanţuri 
comerciale de profil, concernul 
Baustoff+Metall aplică principiul 
business to business, adresându-
se exclusiv firmelor de construc-
ţii. Filosofia de afaceri a grupului 
este una pe cât de simplă, pe atât 
de eficientă: „Fă profit, păstrează‑l 
în companie şi nu investi într‑un 
an mai mult decât ai câştigat în 
cel precedent”. Rezultatele se văd 
însă: în 2010, compania va înre-
gistra o cifră de afaceri globală de 
370 de milioane de euro, cu 15,6% 
peste cea din 2009. Sucursala din 
România, înfiinţată acum un an 
printr-o investiţie directă de 1,2 
milioane de euro, se dovedeşte şi 
ea un succes în ciuda contextului 
economic dificil traversat de ţara 
noastră: în primul an de activitate 
a furnizat soluţii şi sisteme pentru 
o serie de proiecte locale impor-
tante precum extinderea Aero-

portului Henri Coandă, Stadio-
nul Naţional, Cathedral Plazza, 
Glass House, Spitalul Colţea, 
Ansamblul Upground, Green 
City, Palas Mall, Pollus Center.   

„Am reuşit practic, în mai pu‑
ţin de un an, să punem la punct 
la Bucureşti o platformă comple‑
tă de distribuţie a mărfurilor, sis‑
temelor şi soluţiilor tehnice, înre‑
gistrând un rulaj de aproximativ 
2,5 milioane de euro, cu un porto‑
foliu de 120 de clienţi activi. Mai 

mult, pentru 2011 ne 
propunem dublarea 
ci frei de afaceri şi 
creşterea numărului 
de clienţi“, ne-a de-
clarat domnul Wolf-
gang Kristinus, ad-
ministratorul şi pro-
prietarul Bau stoff+ 
Metall, convins de 

po tenţialul ridicat pe termen lung 
al României. 

Prezent în 17 ţări la nivel eu-
ropean, având dezvoltate 7 uni-
tăţi de producţie moderne, 88 de 
unităţi comerciale şi platforme de 
distribuţie cu peste 1200 de anga-
jaţi, Baustoff+Metall comercia-
lizează în România parchet, mo-
chetă, pardoseli PVC, pardoseli 
supraînălţate, pardoseli speciale 
de trafic, adezivi, aditivi şi solu-
ţii de pregătire suport, sisteme 
gipscarton, sisteme de plafoane 
suspendate standard şi speciale, 
izolaţii termice, acustice şi anti-
incendiu, polistiren, profile me-
talice, structuri şi sisteme pentru 
uşi batante şi glisante, vopsele la-
vabile, tencuieli şi gleturi.

eveniment

Lansare de succes
În prezenţa domnului Dr. Wolfgang Kristinus, proprietarul companiei şi Antreprenor al 
anului 2008 în Austria conform evaluării Ernst & Young, Baustoff+Metall România şi-a 
aniversat în 4 noiembrie a.c. primul an de activitate. 

Clienţii şi partenerii de afaceri ai Baustoff+Metall au luat parte 
 la lansarea oficială în ţara noastră a grupului, printre aceştia  

numărându-se numeroşi actori de pe piaţa pardoselilor.   

Pardoseli magazin 35
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Cel mai mare producător german de sisteme profesionale 
complete pentru pardoseli intră pe piaţa românească cu un 
concept nou, centrat pe calitatea materialelor, integrarea 
acestora într-un sistem unitar şi legătura permanentă cu 
aplicatorii. Până la sfârşitul anului viitor, Uwe Miess, reprezen-
tantul în românia al Uzin Utz AG îşi propune existenţa distri-
buitorilor autorizaţi ai sistemelor U-Floor în toate zonele ţării.

U-Floor Systems – competența 
completă în pardoseli
Calitatea germană de care avem atâta nevoie

de top tehnologii

D in 2011, montatorii de pardoseli şi beneficiarii 
finali din România au posibilitatea de a folosi 
produsele profesionale U-Floor, titulatură ce 

reuneşte brandurile Uzin, Pallmann, QeshFloor, Wolff, 
MZ şi Codex. Conceptul U-Floor înseamnă de fapt ca-
pacitatea de a oferi absolut tot ce poate fi necesar pentru 
instalarea, renovarea şi menţinerea în bune condiţiuni a 
unei pardoseli: de la turnarea şapei, egalizarea suportu-
lui, tratarea cu soluţii epoxy, aplicarea pardoselii cu ade-
ziv, finisarea acesteia şi desigur, curăţarea şi întreţinerea 
ulterioară. Iniţial a fost gândit pentru simplificarea cola-
borării dintre producători şi arhitecţi, aceştia din urmă 
beneficiind astfel de întregul sistem fără a mai trebui să 
întâlnească reprezentanţii a 6 firme diferite. În fine, des-
pre calitatea produselor U-Floor, credem că e suficient 
să amintim că brandurile componente sunt numărul 1 
în Germania, Austria şi Elveţia. 

Prezent în peste 48 ţări, grupul Uzin este specializat 
în sisteme pentru pardoseli destinate profesioniştilor. 
Meseriaşii reprezintă dealtfel şi principalul target al 
grupului, având în vedere că produsele U Floor nu se 
comercializează în lanţurile de magazine tip bricolaj/do-
it-yourself. Nici nu ar fi indicat acest lucru, dacă luăm în 
considerare faptul că printre produsele firmei se numără 
adezivi profesionali cu fibre, adezivi cu carbon, adeziv 
uscat (produs deosebit de eficient pentru meseriaşi de-
oarece are un timp de lucru foarte scurt şi permite apli-
carea noii pardoseli peste cea existentă fără a o deteriora, 
făcând posibil conceptul tot mai utilizat al pardoselilor 
temporare), pentru a aminti doar câteva. Tot centrarea 

Istorie de succes
Prin expansiune şi achiziţii, prin noi mărci şi produse, un 
mic producător regional de adezivi a devenit furnizorul 
global de soluţii complete pentru pardoseli. 
1911 Înfiinţarea firmei Georg Utz GmbH & Co KG, la Viena
1919 Achiziţia primei fabrici în Ulm, Germania 
1948 Înregistrarea brandului UZIN la Oficiul de Mărci din Mün-

chen
1950 Începerea producţiei de adezivi şi mase şpaclu pentru 

pardoseli
1994 Începe expansiunea pe piaţa europeană (azi, peste 50% 

din producţie se exportă)
1997 Creearea societăţii pe acţiuni şi listarea la bursă; Primele 

sisteme eco Uzin-ÖkoLine
2001 Darea în folosinţă a centrului logistic complet automati-

zat; achiziţionarea Pallmann GmbH & Co. KG în Munchen 
/ Moosach

2002 Preluarea completă a Wolff Spezialmaschinen GmbH, 
Vaihingen, producător de maşini şi scule pentru montajul 
pardoselilor

2003  Achiziţionarea fabricii de lacuri Hch. Jordan, Würzburg 
2004  Achiziţionarea Unipro Gesellschaften în Olanda şi Belgia; 

Fuziunea Pallmann GmbH & Co KG şi a fabricii de lacuri 
Hch. Jordan sub noua denumire de JP Coatings

2005 Achiziţionarea SIGA Floor AG şi redenumirea în SIFLOOR AG 
2006 Unirea tuturor brandurilor pentru pardoseli ale grupului 

Uzin Utz sub conceptul UFLOOR
2007 Achiziţionarea Hermann Frank GmbH & Co KG în Flehin-

gen; Fondarea Codex, divizia pentru placări ceramice a 
grupului

2008 Achiziţionarea RZ Chemie GmbH Reinigungs- und Pfle-
gesysteme, producător de sisteme de curăţenie, a Genial 
Produkte GmbH din Meckenheim şi a 50% din Grupul 
Unihem din Ljubliana, Slovenia

2009 Achiziţionarea DS Derendinger AG din Thörishaus, Elveţia
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Ce înseamnă U-Floor Systems?
6 mărci verificate pentru pardoseli

De peste 50 de ani, marca UZIN e un reper pentru profesioniştii pardoselilor. Prin 
sistemele inteligente de aplicare a tuturor tipurilor de pardoseli (mase de şpaclu şi 
sisteme de etanşare, adezivi pentru pardoseli textile, elastice şi din lemn) ea deţine 
paleta completă de produse profesionale şi soluţii pentru amenajările moderne. În 
plus, pe lângă renumitele produse UZIN, vă oferim şi tehnologia de lipire switchTec®. 

Ca specialist internaţional în maşini şi scule pentru pardoseli, WOLFF vă oferă un 
sortiment complet, ce are o soluţie pentru orice problemă de aplicare ori renovare: 
maşini de îndepărtare a pardoselilor existente, de şlefuit pentru pregătirea stratului 
suport precum şi scule speciale, menite facilitării unei aplicări perfecte a diferitelor 
tipuri de pardoseli. Cât priveşte raşchetarea pardoselilor din lemn, WOLFF vă 
propune un program complet.

Mulţi discută despre sortimente complete, dar numai Pallmann vă oferă imediat 
toate produsele necesare aplicării parchetului. Descoperiţi singuri ce e în spatele 
sloganului PARKETT KOMPLETT – soluţia de încredere pentru parchetari.  

Qeshfloor (Quality Environment Safety Health) oferă produse fără conţinut de 
solvenţi pentru obţinerea unei protecţii funcţionale a suprafeţei pardoselilor 
industriale. Deoarece respectarea dezideratelor ce-i dau însăşi numele este înţeleasă 
ca o datorie de Qeshfloor, sistemele individuale de pardoseli produse sub acest 
brand reprezintă întotdeauna o soluţie optimă pentru toate cerinţele mediului 
industrial şi comercial.

„Valori“ înseamnă pentru RZ toate tipurile de pardoseli.
„Păstrarea valorilor“ e facilitată de sistemele de curăţare şi întreţinere RZ pentru 
pardoseli. Sub acest motto se derulează de mai bine de 25 de ani istoria de 
succes a mărcii. RZ se concentrează pe produse calitative şi prietenoase cu 
mediul înconjurător, dezvoltate constant şi disponibile preponderent în comerţul 
specializat. 

De la începutul anului 2007, codex este noua marcă exclusivă pentru montatorii de 
gresie şi piatră naturală, sortimentul de produse incluzând materiale de pregătire a 
stratului suport (amorse, etanşări, masă de şpaclu), adezivi de gresie dar şi produse 
speciale inovatoare, precum masa de şpaclu uşor de prelucrat pentru pereţi şi 
sistemul drenare pentru balcoane. 

În spatele conceptului UFLOOR Systems se află grupul 
Uzin Utz AG, companie activă la nivel global şi listată la 
bursă, a cărei centrare exclusiv pe domeniul pardoselilor 
e unică în lume, permiţând pe de o parte oferirea unor 
soluţii complete pentru pardoseli şi pe de alta punând în 
prim plan tehnologiile specifice temei.

UZIN, WOLFF, Pallmann, Qeshfloor, codex şi RZ oferă un 
sortiment complet de produse, sisteme şi servicii aferente 
aplicării, renovării ori întreţinerii tuturor tipurilor de par-
doseli: parchet, dale ceramice, piatră naturală, mochetă, 
PVC, lino, răşini. Astfel, aveţi siguranţa unui răspuns com-
petent şi complet la orice întrebare legată de pardoseli. 

pe montatori a determinat achiziţionarea producătoru-
lui de echipamente Wolff, firmă care azi oferă şi service 
specializat. În fine, pentru aplicatori, necomercializarea 
produselor în lanţurile de bricolaj se poate constitui într-
un avantaj decisiv, pentru că exclude presiunea preţuri-
lor: clientul nu va putea face comparaţia cu un produs 
echivalent comercializat la liber. Iar acest aspect pentru 
piaţa românească este capital, dată fiind apetenţa aceste-
ia pentru oferte. 

Să nu trecem mai departe fără a aminti şi câteva avan-
taje adresate clienţilor finali: serviciile de consultanţă 
specializată în vederea diminuării perioadei de şantier, 
construcţiilor ecologice sustenabile şi sistemelor de par-
doseli temporare. 

În plus, toate produsele componente ale pardoselii re-
spective pot proveni – şi e chiar indicat astfel – dintr-un 
singur punct, clientul beneficiind astfel de o soluţie per-
fect integrată. 

Exclusiv pentru faianţarii veritabili

Sisteme de curăţenie 
şi întreţinere

Eşti mai puternic
decât crezi

Parchet complet

Puterea inteligentă
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Prioritatea investiţiei în cercetare  
Este demn de notat că şi în 2008-2009, anii de impact 

ai crizei în Occident, Uzin a continuat să angajeze. Există 
un parteneriat cu mai multe şcoli de profil din Germania, 
ai căror elevi fac practica la Uzin pentru ca ulterior să se 
angajeze definitiv aici.

Totuşi, aspectul esenţial rezidă în procentul mare de 
angajaţi în sectorul de cercetare-dezvoltare: 12%, con-
form declaraţiilor reprezentanţilor Uzin, nicio companie 
de profil de pe piaţă neavând un număr atât de mare de 
persoane în aceste departamente. Prioritatea grupului în 
această direcţie se vădeşte şi dacă ne uităm la noua clădire 
a Centrului de Cercetare, în care s-au investit până acum 
peste 3,5 milioane de euro.

Eficienţă germană prin tehnologie 
de top

Capacitatea maximă de producţie a fabricii Uzin 
din Ulm însumează 110 tone de adeziv pe zi, respectiv 
600 de tone de şapă şi masă de şpaclu, fiind atinsă cu 
doar 17 muncitori în hală. Secretul stă în automatiza-
rea aproape completă a procesului tehnologic: utilajele 

de top tehnologii

moderne amestecă, ambalează, etichetează şi paleti-
zează automat produsele.  

Ca şi mare parte a producţiei, depozitarea şi clasarea 
mărfurilor se realizează computerizat: un robot sto-
chează/aduce marfa în funcţie de comanda informatică 
pe care o primeşte, sistemul controlând totodată perma-
nent ce produse există în stoc, respectiv care sortimente 
trebuie înnoite. Centrul logistic ultramodern este com-
plet deservit de roboţi, în halele ce însumează 15.000 
mp dispuşi pe 11 etaje lucrând maximum 15 angajaţi. În 
curtea depozitului, vizitatorii neavizaţi ar putea chiar să 
încerce o sperietură serioasă văzând că se îndreaptă spre 
ei, e drept, manevrând încet, un tir fără şofer. Nu au de 
ce să se teamă, tirurile fără şofer (pentru că există două 

we love  oors.

Curatenia dezvoltata de experti

Pardoselile textile atrag zilnic cantitati mari de praf, îmbâcsindu-se cu timpul. 
Acum aceasta problema se poate rezolva simplu: cu ajutorul sistemului de spalare RZ, 
pardoseala dumneavoastra textila îsi recapata aspectul curat si culorile originale.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: Uzin Utz AG | Uwe Miess
Tel. +49 (0)160 610 45 78 | E-Mail uwe.miess@uzin-utz.com | www.rz-reinigungssysteme.de
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momentan în funcţiune) reprezintă doar o dovadă în 
plus a apetenţei companiei pentru tehnologia de ultimă 
generaţie: se deplasează singure pe un traseu determi-
nat până la locul stabilit de la parterul depozitului (des-
cărcarea făcându-se tot automat) iar sistemul de senzori 
de care dispun le opreşte imediat dacă pe traseul lor se 
găseşte orice tip de obstacol. 

Organizarea perfect eficientă e la ea acasă şi în fabri-
ca Wolff, unde toate comenzile, piesele şi echipamen-
tele produse se notează pe o tablă comună, uşurându-
se vizibil fluxul de piese de schimb şi livrări. În fabrică 
se pot vedea la lucru doar maşini de fabricaţie germa-
nă şi japoneză, supravegheate exclusiv de muncitori 
calificaţi. Având în vedere complexitatea operaţiunilor 
necesare producerii a peste 400 echipamente profe-
sionale (debitare, frezare, filetare, găurire, asamblare 
etc), majoritatea maşinilor sunt multifuncţionale. Spre 
exemplificare, utilajul cel mai complex din fabrică în-
sumează nu mai puţin de 80 de scule distincte, fiind 
achiziţionat de curând la un preţ de ordinul milioane-
lor de euro. Filosofia uzinei vizează însă prioritar ca-
litatea, atât în ceea ce priveşte propriile produse, cât 
şi echipamentele folosite la realizarea lor. Pentru că, 
de fapt, e mai ieftin pe termen lung să achiziţionezi un 
aparat de calitate. Acesta, deşi mai scump în momen-
tul cumpărării, va fi mult mai durabil, asigurând toto-
dată şi o execuţie mai bună şi mai rapidă a lucrărilor. 

Desigur, şi cadrul legal este favorabil echipamentelor 
industriale de calitate: directiva europeană referitoare la 
maşini impune o serie de clase de calitate şi siguranţă 
bine definite – iar în Germania acestea se respectă. n

we love  oors.

Curatenia dezvoltata de experti

Pardoselile textile atrag zilnic cantitati mari de praf, îmbâcsindu-se cu timpul. 
Acum aceasta problema se poate rezolva simplu: cu ajutorul sistemului de spalare RZ, 
pardoseala dumneavoastra textila îsi recapata aspectul curat si culorile originale.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: Uzin Utz AG | Uwe Miess
Tel. +49 (0)160 610 45 78 | E-Mail uwe.miess@uzin-utz.com | www.rz-reinigungssysteme.de

Uzin Utz AG în România prin: 

Uwe Miess, Director Vânzări
Tel.: +49 1606104578; Fax +49 (0)731 4097-45667
Email: uwe.miess@uzin-utz.com
Dieselstraße 3, Ulm

STARURILE
pardoselilor de design

Informaţii suplimentare puteţi obţine la:
Uzin Utz AG | Uwe Miess
Telefon +49 (0)160 610 45 78
E-Mail uwe.miess@uzin-utz.com
www.uzin.com

UZIN PREZINTĂ:

Intelligent Resources.
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  Clase de solicitări  
Alegerea pardoselilor laminate pentru domeniul de 

utilizare prognozat e uşurată de marcajele referitoare la 
clasa de solicitări. Astfel, prima cifră diferenţiază între zo-
nele locuibile respectiv cele comerciale: clasa 2x indică 
spaţiile domestice (reprezentate suplimentar prin ideo-
grama unei locuinţe unifamiliale) iar 3x spaţiile comerci-
ale, notaţie întărită de imaginea stilizată a unei clădiri de 
birouri. Cât priveşte cea de-a doua cifră, ea desemnea-
ză sensibilitatea la uzură a pardoselii montate în aceste 
spaţii, fiind simbolizată printr-un număr de persoane. În 
total există 7 clase de solicitări, gradul cel mai înalt de re-
zistenţă a pardoselilor laminate fiind de 34 (aeroporturi, 
centre comerciale, şcoli).

Știți să alegeți laminatul?
laminatul de la A la Z

Preferate de foarte mulţi utilizatori finali graţie preţului redus şi întreţinerii facile, pardose-
lile laminate trebuie alese însă în cunoştinţă de cauză. La achiziţionarea lor e bine să citiţi 
atent eticheta şi marcajele specifice producătorului, pe care noi vi le prezentăm mai jos.

Clasa simbolul intensitatea
de utilizare

21 Redusă

22 Normală

23 intensă

Clasa de uZuRĂ NumĂR Rotații

aC1 ≥ 900

aC2 ≥ 1500

aC3 ≥ 2000

aC4 ≥ 4000

aC5 ≥ 6000

aC6 ≥ 9000

31 Redusă

32 Normală

33 intensă

34 Foarte intensă
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  Clase de rezistenţă la abraziune  
Rezistenţa la abraziune a pardoselii laminate (AC1 

până la AC6) se determină cf. EN 13329 prin interme-
diul testului Taber Abraser. Acesta are la bază un dispo-
zitiv cu două role abrazive, ce sunt presate cu o forţă 
predefinită pe materialul supus testării. Determinarea 
clasei de rezistenţă la uzura prin abraziune a pardoselii 
laminate survine în funcţie de numărul de rotiri com-
plete necesare pentru a imprima o urmă clară de freca-
re pe suprafaţa materialului verificat.

ClAsifiCArEA pArdosElilor
lAmiNAtE...
... se realizează cf. sistemului expus în normele EN 
685, normativele tehnice relevante fiind EN 13329, 
EN 14978 şi EN 15468. Astfel, rezistenţa la uzură nu 
reprezintă un criteriu exclusiv de calitate, fiind lu-
ate în considerare şi rezistenţa la pete, capacitatea 
de a susţine scaune de birou (cu role), rezistenţa la 
lovire, rezistenţa la scrum de ţigară etc.
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  Clasa de rezistenţă la impact (iC)  
Clasa de rezistenţă la impact (impact 

Class) desemnează rezistenţa la lovire a 
suprafeţei, de exemplu în cazul căderii 

unor obiecte. Valorile se obţin comasând rezultatele testu-
lui cu cea mai mică, respectiv cea mai mare bilă, în final par-
doseala laminată fiind încadrată în clasa iC 1, iC2 ori iC 3.

ZoNE Cu CEriNţE CrEsCutE
dE rEZistENţă lA foC

Pentru unele destinaţii se pre-
văd cerinţe speciale în privinţa 
rezistenţei la foc a pardoselilor 
(cinematografe, teatre, centre co-
merciale, hoteluri, clădiri publice). 
În atare situaţii, orice producător 
are obligaţia de a emite certificate 
ori rapoarte de expertiză referitor 
la comportamentul la foc şi emisiile 
respectivei pardoseli.
Gradul de adecvare al pardoselilor 
la cerinţele speciale de rezistenţă 

la foc pe care le reclamă spaţiile sus-menţionate 
e indicat de următoarele simboluri, ca dovadă a 
autorizării respectivei pardoseli pentru atare utili-
zări speciale.

ClasiFiCaRea CompoRtameNtului la FoC
DIN 4102 DIN EN 13501 Comportamentul la foc

A1 A1fl Ignifug

A2 A2fl-s1 Ignifug

B1 Bfl-s1 / Cfl-s1 Greu inflamabil

B2
A2fl-s2 / Bfl-s2 / Cfl-s2 /

Dfl-s1 / Dfl-s2 / Efl

Normal inflamabil

B3 Ffl Ușor inflamabil

Clasa de ReZisteNțĂ la impaCt
procedura  

cu bila mică

Forța arcului (în N)

procedura  
cu bila mare

Înălțimea de cădere (în mm)

≥ 8

≥ 10

≥ 12

≥ 15

≥ 20

≥ 8   ≥ 1000  ≥ 1200   ≥ 1400   ≥ 1600

  Clasa de rezistenţă la foc  
În UE sunt aplicabile 2 normative de 

rezistenţă la foc: diN 4102 şi normele 
europene armonizate diN EN 13501.

rEComANdArEA NoAstră
Consultaţi organele locale abilitate (pompierii) 
în vederea determinării cerinţelor de ignifugare 
înaintea comandării unui material anume.

iC 1

iC 2

iC 3

  rezistenţa la pătare  
Prin procedeul descris în EN 438 se 

determină rezistenţa la pătare a pardo-
selii. În esenţă, suprafaţa melaminată e 

complet insensibilă la petele cauzate de substanţele uti-
lizate în gospodărie.

  rezistenţa la scrumul de ţigară  
Pardoselile laminate nu sunt sensibile 

la scrum de ţigară, nici dacă acesta e încă 
aprins. Gradul lor de rezistenţă la acest 

factor se determină cf EN 438-2.

  rezistenţa la mutarea mobilierului  
Comportamentul pardoselii la even-

tuale mutări de mobilier se determină 
cf. EN 424. De la clasa de solicitări 23 în 

sus nu sunt permise în timpul testării niciun fel de urme 
vizibile de deteriorări.

  rezistenţa la mobilierul de birou  
  (cu role)  

Pardoselile laminate nu prezintă ni-
cio modificare ori deteriorare vizibilă în 

urma testării adecvării lor la utilizarea mobilierului de 
birou conform procedurii expuse în EN 425.
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  rezistenţa la alunecare  
Cf. EN 14041 pardoselile trebuie să 

îndeplinească o serie de cerinţe de si-
guranţă, între care se numără neîndo-
ios capacitatea antiderapantă. Aceasta 
înseamnă un coeficient de frecare di-
namică de cel puţin 3 (măsurat cu par-
doseala în stare curată şi uscată), caz în 
care producătorul poate folosi notaţia 

ds. Dacă această valoare nu poate fi obţinută, produ-

  Caracteristici antimicrobiene  
Prin tratarea antimicrobiană a pardoselilor laminate, 

bacteriile şi fungii sunt neutralizate la timp, fiind simţitor 
redus riscul apariţiei infecţiilor, locatarii spaţiilor respec-
tive beneficiind astfel de un mediu mult mai igienic.

  Clasa de siguranţă la alunecare  
Zonele de lucru cu un grad ridicat de pericol de alu-

necare reclamă aplicarea unor pardoseli antiderapante. 
Gradul de performanţă al acestora se determină cf. diN 
51130, fiind clasificate de la r 9 la r 13 (cel mai perfor-
mant).

 pArdosElilE ANtistAtiCE...  
...sunt cele care induc la păşire o tensiune maximă 
de 2000 V, valoare la care este exclusă deteriorarea 
echipamentelor electronice din cauze imputabile 
electricităţii statice. (Unele versiuni de pardoseli la-
minate ating chiar o tensiune maximă de 1000 V). 
Efectul antistatic al pardoselilor laminate se obţine 
fie prin adaosul de substanţe antistatice în stratul 
superior ori în hârtia decorativă, fie prin adăugarea 
unor straturi antistatice suplimentare, respectiv în 
cazul variantelor HPL – CPL, prin straturi adezive 
special folosite în acest scop. 
Alternativ, există posibilitatea folosirii unor straturi 
inferioare ori suport antistatice.

  Comportamentul electrostatic  
La păşirea pe pardoseală poate surve-

ni fenomenul de încărcare electrostati-
că, mai ales în condiţiile unei umidităţi 

scăzute a aerului tipice sezonului rece. Corpul omenesc 
se poate încărca cu până la 30.000 V, această tensiune 
fiind descărcată la atingerea unor elemente legate la 
pământ (calorifere ori aparate electrice). Undele gene-
rate cu acest prilej sunt detectabile de la o tensiune de 
2000 V în sus. Deşi sus-amintita încărcare electrostatică 
e inofensivă pentru corpul uman, ea poate conduce la 
deteriorarea aparatelor electronice.

Un alt fenomen nedorit generat de încărcarea elec-
trostatică constă în atragerea şi legarea prafului exis-
tent în aer.

  Adecvarea pentru spaţiile umede  
În general, în spaţiile cu umiditate ri-

dicată precum băile, aplicarea pardose-
lilor laminate e contraindicată dată fiind 

umflarea suportului lemnos. Totuşi, unii producători 
oferă soluţii speciale, ce permit montajul pardoselilor 
laminate şi în zonele umede, suportul lor lemnos fiind 
hidrofobat în prealabil. Alternativ, există posibilitatea 
folosirii în locul lemnului a materialelor sintetice, pre-
cum PVC-ul. În fine, pentru a nu ajunge niciun pic de 
apă sub lamele, rosturile de dilataţie necesare la mon-
tajul flotant trebuie perfect etanşate.

cătorul e obligat să inscripţioneze produsul cu marcajul 
Npd (No Performance Declared).  

Clasa GRad  aluNeCaRe

R9 > 3º - 10º

R10 > 10º - 19º

R11 > 19º - 27º

R12 > 27º - 35º

R13 > 35º
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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

  Garanţii şi certificate  
Pe lângă criteriul costurilor reduse comparativ cu alte 

variante de pardoseli, la achiziţionarea parchetului la-
minat trebuie avute în vedere şi alte aspecte, precum 
calitatea acestuia şi un impact cât mai redus asupra me-
diului. De multe ori, cumpărătorii sunt convinşi să opte-
ze pentru variantele calitative şi eco datorită oferirii de 
către producători a unor garanţii superioare, respectiv 
a prezentării certificatelor necesare. n

GArANţiE
Extrem de durabile, pardoselile laminate beneficia-
ză adesea de garanţie extinsă. Perioadele de 25 de 
ani garanţie – sau chiar mai mult – nu mai reprezin-
tă deloc o excepţie, fiind promovate tocmai spre 
a accentua rezistenţa deosebită la uzură, pătare şi 
frecare a acestor produse.

mArCAjul „CE”
Marcajul CE (Comunitatea Europea-
nă) este menit protejării consuma-
torului final, dar nu trebuie înţeles 
ca o denominare calitativă. El 

semnifică faptul că respectivul produs îndeplineşte 
directivele UE, respectiv că a trecut printr-o proce-
dură de testare certificată.

  Încălzire prin pardoseală  
În cazul sistemelor de încălzire prin 

pardoseală, aceasta din urmă serveşte ca 
suprafaţă de încălzire, căldura uniformă 

radiată de jos asigurând o repartiţie extrem de conforta-
bilă a temperaturii în mediul ambiant. Pe lângă sisteme-
le tradiţionale funcţionând prin circulare de apă caldă, 
există versiunile electrice (tot mai des folosite). Ambele 
variante se pretează optim la placarea finală a pardoselii 
cu parchet laminat.

  Clasa de emisii  
Conţinutul de formaldehide al mate-

rialului lemnos e împărţit pe clasele E1, 
E2 şi E3, clasa E1 prezentând cele mai 
reduse emisii (de până la 0,1 ppm, adică 

sub 0,12 mg la m³ de aer). În multe ţări europene, nor-
mativele tehnice în vigoare impun folosirea exclusivă 
a produselor din clasa de emisii E 1 pentru lucrările de 
amenajări interioare.
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L
a câţiva kilometri de Bacău, în comuna Mă-
gura, peste 40 de participanţi proveniţi din 
industria pardoselilor au plantat 700 de pu-
ieţi forestieri în cadrul unui eveniment care 

sperăm că va deveni precedent pentru altele asemă-
nătoare. Având în vedere configuraţia deluroasă a 
terenului, în vale s-a plantat paltin şi cireş sălbatic 
(esenţe care reclamă o umiditate superioară) pentru 
ca în zonele înalte să prindă rădăcini puieţii de mo-
lid şi larice, modelul ales urmând să dea naştere şi 
unei combinaţii peisagistice deosebite. „Avem o mare 
deschidere pentru mediu şi organizăm anual plantări 
de puieţi cu angajaţii noştrii. Totuşi, de mulţi ani do-
rim să-i aducem aici pe actorii relevanţi ai domeniului 
pardoselilor, pentru ca măcar ei să înţeleagă ce valoare 
are un pom şi cât de greu creşte până ajunge lamela de 
parchet pe care o folosim cu toţii. Eu nu pot uita că bu-
nicii mei, alegând lemnul necesar construirii unei case, 
tăiau din pădurea lor copacii mai strâmbi, chinuindu-
se apoi să cioplească, să îndrepte lemnul. Când i-am 
întrebat de ce nu taie un copac drept, mi-au răspuns că 
acela e mai important dacă rămâne acolo”, ne-a măr-
turisit domnul Moghior.

Deşi ca suprafaţă împădurită stăm bine (masa 
lemnoasă tăiată în România atingând abia 18 mil. 
mc dintr-un potenţial valorificabil de 28 mil.), marea 
problemă o constituie defrişările din zonele locuibile, 
generate de lipsa infrastructurii forestiere: de aici 
inundaţii şi alunecări de teren. Mai mult, pădurea 
nevalorificată la timp îmbătrâneşte şi se degradează 
iremediabil. Noi sperăm că evenimentul organizat de 
Romskan cu sprijinul APIPL, Bona, Interfloor, Bauland 
şi Henkel la hotelul Helen din Măgura va avea ecou şi 
în alţi pasionaţi de natură, pentru că orice împădurire 
e benefică. Totuşi, elanul nu e suficient, ci se impune 
şi asistenţa unui specialist, deoarece există reguli bine 

definite. De pildă, plantarea puieţilor forestieri, dat 
fiind terenul mai accidentat, se face prin săparea unei 
vetre aproape orizontale de 60-40 cm, pentru ca ulterior 
apa să se adune acolo şi puietul să fie întreţinut uşor. 
În general se plantează 5.000 puieţi la hectar, care peste 
5 ani, la o împădurire reuşită, vor ajunge să se atingă 
cu coronamentul dacă se respectă distanţa corectă de 
plantare de 1,5-2 m între ei. 

Pasiunea pentru lemn
convertită într-un parchet de excepţie
Se spune că pentru a fi împlinit, un om trebuie să facă o casă, un copil şi să plan-
teze un pom. Dacă primele două condiţii sunt în general îndeplinite, mulţi tindem 
să o ignorăm pe ultima. Domnul Neculai Moghior, patronul fabricii de parchet 
masiv Romskan, producător mai cunoscut în Vestul Europei decât în România, 
ne-a dat şansa să înţelegem cât de important este să fim alături de natură.

Pasiune, experienţă, seriozitate
Nu poţi produce un parchet de calitate dacă nu înţelegi 

şi nu iubeşti lemnul. În cazul Romskan, pasiunea 
pentru lemn e sprijinită de o tehnologie germană de 
ultimă generaţie şi de un concept eco, menit gestionării 
optime a producţiei. Rezultatele economice, traduse 
în randamente foarte mari, nu au întârziat. De pildă, 
procentul de recuperare al masei lemnoase este de 70%, 
socotind inclusiv contragerea naturală a cherestelei 
cauzate de uscare. „După ani de studii şi comparaţii de 
utilaje, sisteme, le-am luat pe cele mai bune. Nu mă ajută 
un utilaj care în 2-3 ani trebuie înlocuit. În condiţiile 
dezvoltării tehnologice de azi, o investitie pe termen 
lung în industrie înseamnă măcar 5-10 ani”, ne explică 
gazda noastră. Dealtfel, de la prima fabrică proprie de 
parchet înfiinţată în 1996, dl. Moghior a schimbat nu 

interviu Neculai Moghior
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mai puţin de trei linii tehnologice. Ultima a însemnat de 
fapt crearea unei fabrici complet noi cu scopul declarat 
de a obţine un produs special şi foarte competitiv prin 
calitate. Specializată în producţia de parchet masiv de 
dimensiuni mari (165 mm lăţime la 1800-2000 mm 
lungime), Romskan exportă peste 30% din parchetul 
realizat aici (capacitatea maximă a fabricii însumând 
800 mp într-un schimb) şi estimează că din primăvară 
cifra va atinge 70%. Calitatea parchetului se vădeşte dacă 
amintim clasa super select pe dimensiuni foarte mari (e 
uşor să faci parchet rustic la aceste cote, dar infinit mai 
dificil clasa select). Secretul stă în tehnologia avansată 
de pregătire a lemnului: după uscarea naturală iniţială 
a materiei prime, aceasta e debitată folosind un circular 
cu laser, experienţa oamenilor formaţi la Romskan 
decantând unde sunt poziţionate eventualele defecte. 

Cu 23 de angajați în producţie şi 17 în echipele de 
montaj, e firesc ca Romskan să aibă în vedere uşurarea 
muncii parchetarilor. Drept dovadă, a dezvoltat un 
profil de îmbinare în nut şi feder special, realizat prin 
frezare în aşa fel încât partea din spate a parchetului  are 
zone de alunecare care împiedică adunarea adezivului, 
facilitând un montaj uşor şi exact.  

Numărul mare de clienţi străini ai firmei au impus 
la Oneşti mentalitatea occidentală a calităţii pentru un 
preţ corect. Merită remarcat că exporturile Romskan 
se îndreaptă spre state cu nivel de trai şi civilizaţie 
exemplar, dar şi cu tradiţie în producţia pardoselilor din 
lemn: Norvegia, Suedia, Danemarca, Austria, Japonia. 
De pildă, unul dintre contractele firmei priveşte 
furnizarea a 80-100 mp de parchet masiv pentru 300 de 
case construite în Austria. Lemnul trebuie să ajungă la 
şantier la date precise şi la calitatea contractată, în caz 
contrar producătorul român fiind pasibil de penalizări 
de întârziere calculate la valoarea casei. 

„Clienţii români nu sunt informaţi. Aleg produse ieftine 
şi cred că parchetul masiv e scump. Nu e deloc aşa, de 
fapt e cel mai ieftin finisaj din casă. Gândiţi pe termen 
lung: dacă luaţi cea mai scumpă gresie sau mochetă, 
peste 10 ani o veţi scoate transformându-vă casa în 
şantier şi investind sume apreciabile. Parchetul e suficient 

să-l raşchetezi sau să-i schimbi culoarea; în plus, nu se 
degradează moral”, explică domnul Moghior.

Produsele naturale sunt mai 
sănătoase. La propriu

Una dintre problemele identificate de interlocutorul 
nostru (tratată pe larg în numărul anterior al revistei 
Pardoseli Magazin) priveşte controlul umidităţii 
aerului pentru prezervarea optimă a pardoselilor din 
lemn. Esenţa rezidă în modificarea caracteristicilor 
construcţiilor moderne, mai precis termoizolarea cu 
polistiren, folosirea vopselelor lavabile şi a ferestrelor 
termoizolante. Astfel, înainte vreme se foloseau 
pardoseli din lemn uscat exclusiv natural, montat la 
o umiditate de 15-17%, care se comportau excelent în 
timp deoarece clădirea nu era hiperizolată, iar tâmplăria 
clasică din lemn permitea schimbul de aer între exterior 
şi interior, echilibrând umiditatea. „Nimeni nu foloseşte 
azi schimbătoare de aer, stăm într-o pungă de plastic, 
într-un spaţiu închis aproape complet. Te doare capul, eşti 
obosit şi nu ştii de ce – pentru că nu ai aer proaspăt. Peste 
noapte, o persoană recirculă volumul de aer din dormitor 
de 2-3 ori. Industria pardoselilor trebuie să se adapteze 
la noile tehnologii dar totodată să semnaleze o situaţie ce 
poate pune în pericol sănătatea locatarilor respectivelor 
spaţii. Ne plângem că s-a deteriorat parchetul, dar nu 
realizăm că noi avem o problemă, lemnul nu face decât 
să o pună în evidenţă”, continuă gazda noastră.

Tot experienţa occidentală a fost decisivă pentru 
conştientizarea acestor realităţi. Dacă în Norvegia toate 
casele sunt din lemn şi deţin o tâmplărie minimalistă, în 
Germania aproape că nu se mai lucrează cu polistiren 
– iar nivelul de trai din statele menţionate exclude 
motivaţiile economice. Există şi alternative: ferestrele 
moderne prevăzute cu dispozitive de admisie/schimb 
de aer între interior şi exterior, acţionate electric sau 
mecanic. E drept, produsele mai bune sunt mai scumpe, 
dar ele înglobează ceva: o tehnologie. Cele prea ieftine, 
precum mobila din PAL, MDF, ascund probleme grave: 
să amintim doar conţinutul ridicat de formaldehidă, 
substanţă dovedită a fi cancerigenă.   n



Vom începe această expunere cu o afirmație banală,  
dar responsabil asumată: o structură de primire turistică 
cu funcțiuni de cazare de tip hotel, hotel apartament 
sau motel este o construcție complexă, care necesită 
o abordare specială din partea montatorilor de 
pardoseli. Varietatea tipurilor de finisaje este condiționată 
atât de nevoile efective ale operatorilor acestor locații, dar și 
de normele metodologice de clasificare ce nu pot fi ocolite.

special pentru hoteluri

Pardoselile 
din hoteluri

Între obligatoriu
și opțional:

Î
ntr-un hotel cu facilități de orice 
nivel (cu atât mai mult în așa-
numitele resort-uri, care ajung să 

fie complexe hoteliere), destinația 
fiecărui spațiu necesită o pardosea-
lă distinctă, cu proprietăți specifice. 
Vor fi abordate în mod diferit pardo-
selile din camere, recepție, lobby, zo-
nele de alimentație publică (restau-
rant, bucătărie, bar, terase etc), zone 
de tranzit, săli de conferințe, garaje/
parcări, spații wellness (piscine, sa-
loane de masaj sau înfrumusețare, 
săli de fitness etc).

Premize autotone
Investitorul pornește de la ideea că 

mai multe facilități (deci mai mul-
te spații alocate) îi vor asigura un 
punctaj mai bun, pentru o clasificare 
superioară. În același timp, el trebuie 
să fie conștient de complexitatea lu-
crărilor și să se înarmeze cu doză su-
ficientă de răbdare, dacă își dorește 
rezultate bune. Este necesar să mai 
spunem că nu există foarte mulți 
montatori care să poată susține teh-
nic, la standarde înalte, execuția tu-
turor tipurilor de pardoseli dintr-un 
complex hotelier, de la o simplă mo-
chetă la sisteme complexe pentru 
terase de trafic intens. De aseme-
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nea, ne mai confruntăm cu o reali-
tate incomodă: în România nu sunt 
prea mulți arhitecți și proiectanți 
specializați în industria ospitalității, 
ceea ce pune deseori în dificultate 
antreprenoriatul unei asemenea lu-
crări. Rezultatele pot fi uneori con-
testate nu neapărat de clienții acelor 
locații, ci mai ales de lucrătorii din 
spațiile respective, care sunt nevoiți 
să activeze în condiții neergonomice 
sau greu de întreținut. Prin urmare, 
considerăm că este de datoria noas-
tră să vă avertizăm asupra acestor 
aspecte pe care numai un beneficiar/
manager experimentat le cunoaște, 
cu toate capcanele care pot apărea. 
Dar alături de profesionalismul unui 
consultant și cu buna credință a fur-
nizorului/montatorului de pardo-
seli, se poate ajunge la soluția corec-
tă, cea potrivită locației respective. 

Suprafețe minime
Așa cum am menționat mai sus, 

normele metodologice privind cla-
sificarea structurilor de primi-
re turistice impun o serie de stan-
darde, adaptate la legislația euro-
peană. Restricțiile pornesc încă 
de la suprafețele destinate anumi-
tor funcțiuni ale unității și încă de 
la spațiul rezervat recepției. Sunt 
informații importante pentru că 
arată în linii mari cam care sunt 
suprafețele minime de pardoseli, 
raportate la capacitatea de cazare a 
locației. Astfel, pentru un hotel tre-

buie să se ia în calcul un raport mi-
nim între suprafața recepției și nu-
mărul de camere: de la 1 mp/came-
ră în cazul unui hotel de o stea la 2,5 
mp/cameră la hotelurile de 5 stele. 
O altă cerință este suprafața mini-
mă a recepției, de pildă 80 mp pen-
tru hotelurile de 4 și 5 stele (dacă 
locația are mai mult de 200 de came-
re, suprafața poate fi limitată superi-
or la 400 mp). Camerele, de aseme-
nea, au suprafețe minime admise, în 
funcție de numărul de stele: o came-
ră cu 2 locuri poate avea (fără grup 
sanitar) între 11 mp (la o stea) și 20 
mp (5 stele). E drept, unele hote-
luri, respectiv cele deschise anterior 
adoptării noii legislații, pot beneficia 
de o mică derogare, dar suprafața nu 
poate fi redusă cu mai mult de 15%. 
Din aceeași gamă putem menționa 
reglementările pentru băi sau zone 
de tranzit (culoare, scări) - și aces-
tea au lățimi minime (1,4 m), cu 
consecințe asupra investițiilor ce tre-
buie făcute în pardoseli.

Camera și baia
În privința tipului de pardoseală 

aleasă, vom începe cu camera de 
hotel. Aici, toate hotelurile, din ori-
ce categorie, trebuie să aibă în came-
re mochetă, covor sau carpetă. Din 
categoria hostelurilor, doar cele de 3 
stele au nevoie de acest finisaj, la cele 
de 2 stele și o stea fiind suficiente 
pardoseli ușor lavabile (legiuitorul 
nu are solicitări suplimentare). În 
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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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general, norma este destul de flexibi-
lă, astfel încât la orice hotel se poate 
opta pentru o pardoseală din cera-
mică (sau marmură, dacă investito-
rului îi dă mâna) pe care să o acope-
re ”parțial” cu unul dintre materiale-
le textile menționate. Este și motivul 
pentru care multe hoteluri, mai ales 
de pe litoral, au optat pentru plăci 
ceramice acoperite de covorașe, o 
soluție comodă pentru simplitatea 
operațiunilor de cleaning. Totuși, în 

Aceleași materiale,  
de bună calitate

Reglementările generale se opresc 
aici, pentru că restul dotărilor rămân 
la latitudinea beneficiarului, care 
trebuie să se supună atât exigențelor 
proprii, cât și celorlalte norme spe-
cifice fiecărui spațiu. Restaurantul 
și bucătăria lui, barul, cofetăria se 
supun regulilor alimentației publi-
ce, cu pardoselile aferente (am vor-
bit despre ele în ediția precedentă). 
Sala de fitness va necesita o pardo-
seală sportivă adecvată, cu parchet, 
PVC etc. Unele rășini epoxidice sau 
poliuretanice, în funcție și de nive-
lul echipamentelor, având în vede-
re faptul că unele hoteluri mizează 
pe o clientelă formată din sportivi 
de performanță, deci sunt necesare 
pardoseli de trafic intens. Garajele 
și spațiile de parcare vor avea nevoie 
de pardoseli din beton, rășini epoxi-
dice sau poliuretanice, beton am-
prentat etc. Mocheta va fi o soluție 
nu doar pentru camere, ci și pentru 
sălile de conferințe sau lobby. Hote-
lierul va decide cum își va distribui 
bugetul, având permanent în vedere 
siguranța și confortul clientului final. 
Așa cum ați observat, materialele 
sunt aceleași pe care ne-am obișnuit 
să le vedem în orice spațiu public, cu 
condiția să fie de trafic intens.

Un hotel este o investiție serioasă, 
cu o perioadă mare de amortizare. 
Totuși, întrucât gradul de uzură 
este foarte intens, schimbarea par-
doselilor este una dintre cele mai 
frecvente lucrări de renovare, chiar 
dacă operațiunile de întreținere 
sunt efectuate corect. Chiar și 
în cazul unei renovări, criteriile 
de autorizare și clasificare a unei 
unități de primire turistică trebuie 
consultate, pentru că ele se modifi-
că permanent, în ritmul schimbării 
exigențelor acestei industrii. n

Tendințe la 
Romhotel 2010
În perioada 21-24 octombrie 2010 
a avut loc cea de-a XVIII-a ediție a 
târgului Romhotel, expoziție de ar-
hitectură, echipamente, mobilier și 
dotări pentru hoteluri și restaurante, 
desfășurată ca de obicei în Complexul 
Expozițional Romexpo. Revista Par-
doseli Magazin a ajuns la expozanții 
și vizitatorii evenimentului prin inter-
mediul redactorilor ei, care au dorit să 
ia în același timp pulsul unui domeniu 
afectat de recesiune. La Romhotel 
2010 au fost mai puțini participanți 
decât în 2009 (cu ediția din 2008 nici 
nu se poate compara), dar expozanții 
au fost reprezentativi pentru ceea ce 
se întâmplă momentan în industria 
ospitalității. Dacă propunerile din par-
tea firmelor care comercializează cu 
precădere produse pentru pardoseli 
au fost puține, domeniul cleaningului 
a fost reprezentat de câteva dintre cele 
mai renumite companii de profil. Este 

un semnal că această activitate conti-
nuă să se dezvolte și că hotelierii sunt 
tot mai dispuși să apeleze la produse 
profesionale, renunțând la detergenții 
universali și la utilizarea unor echipa-
mente pentru curățenie neadecvate. 
Mai mult, oferta acestor companii se 
diversifică an de an, conform tendinței 
ca pentru fiecare tip de pardoseală 
sau operațiune de curățare să existe 
un produs specific. Piața românească 
de profil s-a familiarizat cu cele mai 
puternice branduri, care devin tot mai 
căutate datorită garanției pe care o 
oferă din perspectiva calității. O altă 
tendință observată de redactorii revis-
tei este ca firmele specializate în dota-
rea unui anumit spațiu (o bucătărie de 
restaurant, de exemplu) să își diversifi-
ce oferta de servicii, asigurând nu doar 
transportul, montajul sau mentenanța 
echipamentelor, ci să-și asume și rolul 
de antreprenor general, pentru preda-
rea „la cheie” a întregului proiect.

special pentru hoteluri

urma unui periplu prin hotelurile de 
categorie superioară din România, 
vom observa că mocheta care aco-
peră integral suprafața camerei este 
cel mai des întâlnită și că pardose-
lile din lemn (parchet, dușumea) 
au o pondere importantă, oricum 
mai mare decât pardoselile reci. În 
schimb, la baie abundă ceramica 
glazurată și, tot mai frecvent, piatra 
naturală și compozitele pe bază de 
piatră naturală, materiale conforme 
cu legislația (sunt ușor lavabile și de 
bună calitate).

Ceea ce avem specific și obliga-
toriu pentru industria hotelieră 
este covorașul antiderapant de baie. 
Orice tip de hotel, hotel apartament 
sau motel trebuie să aibă așa ceva, 
iar motivul este clar; ca argument, 
una dintre obligativitățile apărute 
prin ultimele norme este existența 
în baie a sistemelor pentru apelare 
de urgență, din cauza accidentelor 
frecvente în acest spațiu, inclusiv din 
cauza pardoselilor alunecoase.



Pardoseli magazin 49

noutăți

TaRkeTT  See
Str. alexandru Constantinescu 34, Sector 1, București
Tel.: +4.021.224.01.24; Fax: +4.021.224.01.34

Tarkett este lider mondial în industria 
pardoselilor. Oferim soluţii integrate pentru 
pardoseli şi suprafeţe sportive arhitecţilor, 
constructorilor, profesioniştilor, distribuitorilor, 
montatorilor şi clienţilor finali. 

Tarkett produce linoleum natu-
ral din 1898. De mai bine de 100 

de ani, pardoselile din linoleum Tar-
kett sunt fabricate atent, folosind 
acelaşi proces şi materiale naturale 
şi regenerabile precum ulei de in, 
răşină, iută, praf de lemn şi plută. La 
Tarkett dorim să vă împărtăşim pa-
siunea noastră pentru linoleum, ofe-
rindu-vă toate valorile emoționale 
ale acestuia într-o paletă de design 
proaspătă, dinamică şi versatilă. 
Noul linoleum xf de la Tarkett poa-
te satisface simultan nevoile emoţi-
onale, cerinţele funcţionale şi aspi-
raţiile financiare ale oamenilor.

Când creaţi o soluţie de design 
interior pentru o zonă comercială, 
trebuie să îndepliniţi numeroase 
cerinţe de ordin practic, dar la fel de 
importante sunt şi valorile estetice şi 
emoţionale. Pentru a vă realiza vizi-
unea, e important să aveţi inspirație 
şi ajutorul necesar procesului de 
design interior. Folosirea culorilor 
e un mod ideal de a genera emoţii. 
Atunci când căutaţi culoarea care se 
potriveşte perfect, e iarăşi impor-
tant să aveţi la dispoziţie o selecţie 

cromatică generoasă. Setul Lino-
leum xf include o gamă cromatică 
dinamică şi vibrantă, ce numără nu 
mai puţin de 68 de tonuri.

Colecţia de linoleum xf design e 
inspirată de trendurile contempo-
rane în domeniul arhitecturii, asigu-
rând o abordare versatilă şi actuală 
ce conferă o notă de energie poziti-
vă tuturor tipurilor de zone comerci-
ale. Linoleumul e disponibil în dale 
şi role iar, la cerere, cu suprafaţă an-
tiderapantă şi strat fonoizolant.

Linoleumul xf este exact ceea 
ce trebuie să fie acest material – o 
suprafaţă dură de protecţie şi un 
produs natural, regenerabil şi fru-
mos. Este cu adevărat o revoluţie 
în lumea materialelor de acoperire 
a pardoselii – protecţia suprafeţei 
conferă o rezistenţă sporită la abra-
ziune şi chimicale, asigurând toto-
dată şi o curăţare şi întreţinere fa-
cile. În plus, cordoanele de sudură 
Linoleum xf nu necesită niciun fel 
de tratament special pentru a re-
zista cu brio la abraziune şi la toate 
tipurile de pete.

www.tarkett.ro

Materii prime naturale 
și regenerabile 

Colecţii extinse pentru 
nenumărate posibilităţi creative

Protecţie xf superioară  
a suprafeţei pentru o duritate 

extremă 

Curăţare și întreţinere ușoară – 
nu e nevoie de ceruire  

ori lustruire iniţială 

Pasiunea pentru 
liNoleuM
Pasiunea pentru 
liNoleuM



Pardoseli pentru zone speciale
Pardoseli antiderapante – iată un concept inventat de Altro acum mai bine de 50 de ani. De 
atunci, au fost instalate în diferite locaţii din toată lumea, de la spitale şi şcoli la fabrici şi biro-
uri. Beneficiile lor sunt binecunoscute: igienă, curăţare uşoară şi durabilitate.

noutăți

Estetic şi sustenabil – iată două caracteristici 
devenite tot mai importante la alegerea unui 
produs. Noile tehnologii şi tehnici de fabrica-
ţie au impus, la presiunea pieţei, noi direcţii 
de dezvoltare ale produselor, pardoselile 
antiderapante părăsind astfel tradiţionalele 
“zone speciale” în care erau amplasate pentru 
a îmbrăca azi aproape toate locaţiile interi-
oare. De fapt, se întâmplă adesea să întâlnim 
pardoseli sigure şi în zone unde în mod nor-
mal nu ne-am aştepta la acest lucru.

Spitale
Desigur, nu e deloc neobişnuit să găsim pardoseli anti-

derapante  în spitale, date fiind rezistenţa lor la aluneca-
re şi uzură, dar unele instituţii medicale le-au adoptat şi 
pentru sălile de aşteptare ori coridoare. Nu numai că arată 
bine, dar sunt extrem de uşor de curăţat şi se comportă 
excepţional la uzură. În mediul spitalicesc, igiena e cu-
vântul cheie, iar integrarea componentelor bacteriostatice 
şi a tehnologiei Altro Easyclean™ face posibilă utilizarea 
pardoselilor sigure şi în sălile de operaţii ori de tratament. 

Hoteluri şi restaurante
Dezvoltarea designului a făcut din pardoselile anti-

derapante alegerea perfectă pentru spaţiile unde consi-
derentele estetice sunt la fel de importante precum cele 
funcţionale. Hotelurile şi restaurantele moderne repre-
zintă fără îndoială zone de acest fel. A doua generatie de 
pardoseli antiderapante beneficiază de o rezistenţă ‘invi-
zibilă‘ la alunecare, astfel încât aspectul optic mai aspru, 
ce le era asociat în general, ţine de domeniul trecutului.  

Retail & office
Spaţiile comerciale aglomerate testează cu adevărat 

enunţata combinaţie de formă şi funcţionalitate. Dezi-
deratele esenţiale privesc în acest caz garantarea unei 
suprafeţe sigure de păşire pentru clienţi, în condiţiile 
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Pentru mai multe informaţii despre gama de produse 
Altro pentru spaţii interioare, incluzând pardoseli, sis-
teme pentru pereţi şi uşi, vizitaţi www.altro.com ori 
contactaţi reprezentantii  Altro în Romania: 
Răzvan Iştvan
Tel.: 0740242942, Email: razvan.istvan@altro.se
Ștefan Ghibu
Tel.: 0744675653, Email: stefan.ghibu@altro.se

păstrării unui mediu profesional şi primitor. În plus, se 
impune o rezistenţă sporită la alunecare, cu condiţia să 
nu împiedice însă uşurinţa de curăţare şi întreţinere. 

Reprezentantul unei companii ce a ales Altro Timber-
safe II  ne-a explicat motivele opţiunii sale: “Criteriile 
care ne-au determinat alegerea au constat în robusteţea 
pardoselii, aspectul său plăcut şi atractiv pentru clienţi, si-
guranţa, rezistenţa la alunecare şi nu în ultimul rând uşu-
rinţa curăţării acesteia. Comparativ cu toate pardoselile 
pe care le-am avut până acum, aceasta îndeplineşte mult 
mai bine cerinţele noastre”.

Industrial
Compoziţia pardoselilor antiderapante Altro este 

unică. Având în întreaga masă oxid de aluminiu, cuarţ, 
o concentraţie mare de policlorură de vinil de cea mai 
bună calitate şi carburi de siliciu pe întreaga suprafaţă, 
Altro e varianta optimă de pardoseală din PVC pentru 
domeniul industrial, deoarece rezistă la solicitarile trans-
paleţilor şi a motostivuitoarelor, prin tratamantele bac-
teriostatice nerenunţând nici la cerinţele de igienă tipice 
industriei alimentare. 

Pardoseli temporare
Deşi durabilitatea şi longevitatea reprezintă calităţi de 

dorit pentru pardoseli, există situaţii când se impune 

montarea unei pardoseli temporare. Este cazul anu-
mitor clădiri istorice închiriate pentru destinaţii office 
ori comerciale, a căror pardoseală valoroasă trebuie 
pe de o parte protejată şi pe de alta returnată exact în 
starea iniţială la expirarea contractului. Din fericire, 
progresul tehnologic face astăzi perfect posibil acest 
deziderat cu ajutorul pardoselilor antiderapante.

Anul trecut s-a lansat Altro XpressLay™, o pardo-
seală sigură revoluţionară ce poate fi instalată fără 
adeziv. De fapt, e vorba de prima pardoseală antide-
rapantă ce poate fi montată folosind bandă adezivă şi 
nu tradiţionalul adeziv de contact. Ea e astfel complet 
reciclabilă şi, în plus, asigură un montaj foarte rapid, 
facil şi curat. Şi mai important, ea poate fi montată 
peste pardoseli existente, chiar dacă acestea constau 
din straturi problematice precum şape umede, dale de 
PVC ori pardoseli pictate. Iată soluţia perfectă pen-
tru proiectele contracromometru ori pentru cazurile 
unde se impune îndepărtarea ulterioară a pardoselii 
de uzură fără a o afecta în vreun fel pe cea originală. 

Reciclarea – o prioritate
Altro a instalat primul sistem mondial de recicla-

re a pardoselilor antiderapante, ce permite recicla-
rea 100% a deşeurilor de PVC rezultate în procesul 
de fabricaţie. Totodată, anul trecut Altro a lansat 
prima linie de produse ce conţin materiale recicla-
te de pardoseli, contribuind astfel la dezideratele 
ecologice printr-un consum energetic mult redus. 
În prezent, compania colectează şi reciclează reziduu-
rile post-instalare de la aplicatorii de pardoseli şi staţii-
le de transfer ale reziduurilor (materialul astfel obţinut 
fiind integrat în noile pardoseli antiderapante Altro), 
fiind investigată şi posibilitatea de a colecta şi recicla 
reziduurile de pardoseli de la consumatorii finali. n

the future is safer with altro
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P rezentă de peste 10 ani în România ca producă-
tor, firma Kormos se deosebeşte de mulţi com-
petitori prin faptul că împarte parchetul masiv 

de stejar în nu mai puţin de şase clase, şi anume:

de top tehnologii

PARCHET MASIV
direct de la producători:
KORMOS
Trendul manifestat la nivel 
internaţional indică o diminuare 
a cererii de parchet din esenţe 
exotice în favoarea stejarului, în 
virtutea durabilităţii, căldurii şi 
aerului clasic al acestuia. Astfel, 
spre a veni în întâmpinarea celor 
care doresc să-şi înnobileze 
casele cu acest tip de pardoseli, 
ne-am adresat unor specialişti ai 
genului – firma Kormos produce 
în România exclusiv parchet 
masiv de stejar şi frasin.

Clasa CaraCteristiCi

Clasa eXtra i Lemn curat, fără noduri 

Clasa aaa Lemn curat, noduri de maximum 2 mm

Clasa a Foarte puţin alburn pe margini (rustic)

Clasa eXtra D  Coloraţie în fibra lemnului (rustic)

Clasa aB Noduri de până la 2 cm (rustic)

Clasa Br Coloraţie, noduri, alburn (rustic)

PARCHET MASIV
direct de la producători:
KORMOS
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Avantaje  
de ordin practic:
Pe lângă calitatea indiscutabilă a par-
chetului, secretul succesului cunoscut 
de Kormos rezidă şi în următoarele 
aspecte de ordin practic:
n capacitatea de a onora comenzi indi-

ferent de volumul de marfă solicitat, 
politica firmei impunând existenţa 
unor stocuri semnificative pentru a 
putea veni în întâmpinarea cererilor 
de volume mari. 

n nesolicitarea de avansuri, plata ma-
terialelor realizându-se la livrare ori 
la o dată ulterioară agreată.

n colaborarea strânsă cu firme spe-
cializate de montaj, în urma căreia 
clientul beneficiază de garanţia unor 
lucrări efectuate tehnic corect atât 
pentru parchetul propriu zis cât şi 
pentru punerea în operă.

Contact: 

Leonidas Zygoulianos
Tel.: 0722.296143, Fax: 0245.725.222
Email: leo_zig@yahoo.com

Cristian Cracea
Tel: 0723.39.6075
Email: cristian.cracea@gmail.com

Cât priveşte dimensiunile la care poate fi achiziţionat 
parchetul, lamelele pot fi în lungime de 250-1.500 mm, 
lăţime de 52-70-90-105-130 mm, respectiv 14/21 mm 
grosime. La alegerea acestora, un rol important îl are 
destinaţia încăperii. „Recomandarea noastră priveşte 
achiziţionarea unor lamele de lungime şi lăţime mai 
mari pentru spaţii cu  trafic mai intens, în dormitoa-
re sau spaţii cu trafic redus putând fi montat şi parchet 
mai puţin pretenţios”, ne-a declarat domnul Leonidas 
Zygoulianos, managerul firmei Kormos.   

Discutând cu reprezentanţii firmei, am aflat că o 
pondere semnificativă a vânzărilor în Bucureşti o are 
parchetul din clasa EXTRA I. Acesta însă nu redă în 
totalitate textura şi caracterul inimitabil al lemnului, 
precum o fac variantele rustice. 

Dealtfel, în Occident (dar şi în Ardeal), cele mai soli-
citate modele sunt tocmai cele din clasa rustic, deopo-
trivă din considerente estetice şi pecuniare. 

În acest punct se impune o distincţie extrem de im-
portantă, de care poate mulţi dintre noi nu sunt con-
ştienţi: diferitele clase şi sortimente ale parchetului de 
stejar nu implică în mod necesar o diferenţiere calita-
tivă, ci una de preferinţe estetice. Spre exemplificare, 
vă oferim în acest articol un colaj de imagini reprezen-
tând exemple de lucrări realizate cu parchet Kormos 
din clase diferite.   n

www.kormos.ro



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 și 
mochetă pentru orice spațiu

Bowlcenter, Orgeval – Franța Bowlcenter, Orgeval – Franța

Hotel Legoland – Danemarca

www.decotex.ro
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TECSOM seduce piaţa hotelieră
cu noul look al gamei sale Tuftline

Gama TUFTLINE
n Recent înnoită, gama TUFTLINE se dovedeşte o ofertă completă pentru 

sectorul profesional şi segmentul hotelier în special. Această gamă, dispo-
nibilă atât în fibre sintetice, cât şi naturale, oferă performanţe tehnice fără 
precedent pentru utilizatorii care doresc totodată un produs estetic.

n TUFTLINE este disponibi-
lă în 166 de culori şi modele, 
calitatatea execuţiei făcând 
posibilă o utilizare intensă.
n Buclată sau velur, uni 
sau imprimată, TUFTLINE 
este recunoscută astăzi ca o 
ofertă completă de produse 
destinate în principal indus-
triei hoteliere.

TECSOM, specialistul în pardoseli 
textile pe segmentul profesional, pro-
pune produse conforme exigenţelor 
aplicatorilor pentru birouri, locuinţe, 
comerţ, gări, aeroporturi, educaţie, 
azile pentru persoane în vârstă etc.

TECSOM (Franța) este unul dintre cei mai importanţi 
producători de covor profesional având atât colecţii 
funcţionale, cât şi creative. Mocheta în rolă Tuftline 
exprimă spritiul art deco, experimentand un stil 
atemporal şi garantând o durabiltate ideală.

de top tehnologii

Birou de reprezentanţă: 

PARIS INVEST SRL – Xavier PARIS 
Bdul Nicolae Titulescu, nr. 51-59, 
Sector 1, București, România  
Tel./Fax: +40 21 310 23 55  
Mobil: +40 726 289 723  
E-mail: parisinvest@clicknet.ro
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A ceasta este tema seminaru-
lui organizat de Mapei, li-
derul mondial în produc-

ţia de adezivi şi materiale chimi-
ce pentru construcţii, în data de 
21 octombrie 2010, la Milano, în 
sediul companiei. Puternic susţi-
nut de Angelo Giangiulio, Mana-
gerul de produse pentru pardo-

seli al Mapei, seminarul s-a desfă-
şurat după doi ani de contacte cu 
membrii EUFA P+F şi preşedinte-
le acestei organizaţii, Heinz Brehm.

Pe parcursul evenimentului, di-
feritele şcoli de formare profesio-
nală din întreaga Europă s-au con-
siliat reciproc cu privire la norme-
le şi reglementările montajului de 
pardoseli din lemn, acest schimb 
internaţional de experienţă permi-
ţându-le să obţină informaţiile cele 
mai noi şi mai variate cu privire la 
tehnicile de montaj parchet uzitate 
în respectivele state.

Reuniunea a accentuat o serie 
de subiecte de mare interes, debu-
tând cu prezentarea susţinută de 
domnul A. Giangiulio pe tema so-
luţiilor inovatoare şi ecosustenabi-
le pentru montajul parchetului, a 
trecut apoi la raportul privind pro-
ducţia de parchet din Europa, între 
trecut, prezent şi viitor, temă abor-
dată de domnul Lorenzo Onofri – 
Consilier Grupa Pardoseli repre-
zentând Federlegno pentru Italia 

la FEP (European Federation of the 
Parquet Industry) – pentru a ajun-
ge la alocuţiunea domnului Gior-
gio Squinzi, CEO Mapei, pe tema 
produselor şi tehnicilor moderne 
de montaj ca mijloc de promovare 
a parchetului.

Oaspeţii noştri, domnii Heinz 
Brehm şi Josef Heller, adjunctul 
acestuia, au explicat parcursul for-
mativ al montatorilor de parchet 
şi pardoseli elastice în Germania, 
subliniind că eficienţa sa constă în 
unirea teoriei cu practica. De ase-
menea, Heinz Brehm a arătat că, 
în Germania, toţi absolvenţii care 
au promovat cu brio examenul de 
diplomă pot participa la Concur-
sul Federal German, primii doi cla-
saţi urmând să-şi reprezinte ţara în 
competiţia europeană.

Printre oratori s-au numărat 
domnul Bulgarelli – Preşedinte-
le AIPPL Italia – care a prezentat 
programul asociaţiei italiene; pro-
fesorul Berti de la CNR şi Salvador 
Dalvano, Vicepreşedintele AIPPL, 

care a explicat regulile şi norme-
le de montaj al unei pardoseli din 
lemn.

Între participanţi, amintim pre-
şedinţii EUFA în România, Polo-
nia, Anglia şi Spania. 

Bucurându-se de un mare suc-
ces, atât prin organizare cât şi prin 
conţinut, reuniunea i-a încântat pe 
participanţi, aceştia exprimându-şi 
dorinţa organizării ei anuale.

Grupul Mapei, compus din 63 
de companii afiliate cu 57 de uni-
tăţi de producţie active în 26 de 
ţări pe cinci continente, este astăzi 
cel mai mare producător mondial 
de adezivi şi produse complemen-
tare pentru montajul de pardoseli 
şi îmbrăcăminţi de orice fel, fiind 
specializat şi în alte substanţe chi-
mice cum ar fi cele de impermea-
bilizare, mortare speciale şi aditivi 
pentru beton, produse pentru re-
novarea clădirilor istorice şi finisa-
je murale speciale.

PRESS OFFICE MAPEI ITALIA 
Noiembrie 2010
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„Prin profesionalismul 
montatorilor, 
pardoselile din lemn 
devin mai valoroase.”

Valorizarea pardoselilor din lemn  
prin profesionalismul montatorilor








