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Menţineţi frumuseţea parchetului dumneavoastră:

Bona lansează noul Spray Mop reîncărcabil
Bona, liderul pieţei produselor pentru întreţinerea pardoselilor din lemn lansează
inovatorul şi performantul Spray Mop. Prin designul ergonomic şi simplitatea utilizării, Spray Mop este deja o poveste de succes în SUA, înregistrând mai mult de
1.000.000 bucăţi vândute de la momentul lansării.

C

u noul Spray Mop de la Bona,
proprietarii de pardoseli din
lemn au la îndemână o unealtă
simplă şi comodă pentru curăţarea
şi întreţinerea parchetului. Bona
Spray Mop este foarte uşor de
asamblat iar cartuşul de detergent se
poate reumple rapid şi uşor. Bona
Spray Mop combină produsele de
top Bona: detergentul Bona Wood
Floor Cleaner ce nu lasă reziduuri
şi laveta reutilizabilă din microfibre de înaltă calitate, fiind o unealtă
foarte eficientă pentru curăţarea şi
întreţinerea pardoselilor din lemn.
Marie Shore, Product Manager
Floor Care la Bona:
„Întreţinerea regulată a pardoselilor din lemn reprezintă cheia
menţinerii acestora într-o condiţie cât mai bună. Bona Spray
Mop vă ajută să curăţaţi foarte
uşor şi rapid pardoseala. Laveta
din microfibre poate fi spălată de
aprox. 300 de ori, iar detergentul
este complet nedăunător pentru
copii şi animale de companie.”

Spray Mop are un cap rotativ
360° ce permite accesul şi în cele
mai dificile zone, acolo unde un
mop tradiţional nu poate ajunge,
iar sistemul deosebit de pulverizare asigură o distribuire eficientă şi
controlată a detergentului pe pardoseala din lemn. Aceste caracteristici recomandă Bona Spray Mop
ca instrumentul ideal pentru întreţinerea şi protejarea pardoselilor.
Mânerul cu design ergonomic înlesneşte operațiunile de întreținere
şi împreună cu detergentul special,
curăţă pardoseala îndepărtând fără
dificultate murdăria. În plus, nu
lasă urme reziduale.
Desigur, Bona Spray Mop poate
fi utilizat şi pentru curăţarea suprafeţelor laminate, ceramice sau
PVC. Tot ceea ce trebuie făcut este
doar să alegeţi pentru curăţare detergentul adecvat acestor tipuri de
suprafeţe, şi anume Bona Hard
Floor Cleaner.

n Fiind un material deosebit,
lemnul are nevoie de produse
adecvate pentru curăţare şi întreţinere pentru a-şi menţine
aspectul minunat. Bona vă oferă
soluţia completă: gama produselor Bona ce au suportul celor
peste 90 de ani de experienţă în
tratarea pardoselilor din lemn.
n Profesioniştii, companiile de
curăţenie şi arhitecţii au deplină
încredere în produsele Bona, deoarece acestea sunt special destinate pardoselilor din lemn.
n Curăţarea şi întreţinerea regulată a pardoselilor din lemn
reprezintă cheia menţinerii frumuseţii acestora. Metoda tradiţională constă în utilizarea unui
mop obişnuit – ce reţine foarte
multă apă – şi a unei găleţi cu apă
mixată cu un detergent universal.
Această metodă este istorie! Cu
Bona Spray Mop doar pulverizaţi
detergentul special şi apoi ştergeți
dintr-o mişcare obţinând o suprafaţă perfect curată.

Pachetul Spray Mop include:
n Spray Mop
n Detergentul în cartuş reîncărcabil
n Laveta din microfibre pentru curăţenie.

Informaţii suplimentare despre produsele de întreţinere Bona:
www.bonaspraymop.ro
www.bona.com
Pardoseli magazin
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editorial

Răzvan Dobre

Pledoarie pentru montatori
Am vorbit tot timpul despre calitate,
de asemenea despre costurile ei, dar este
momentul să insistăm un pic asupra raportului dintre acestea două. Pornim de la
o stare de fapt: prețurile au scăzut în ultimii 2 ani, la materiale și manoperă, dar la
fiecare dintre acestea consecințele au fost
cu totul diferite. Furnizorii de materiale au
făcut discounturile de rigoare, odată cu
contracția pieței, dar nu au putut face mai
mult decât le permiteau legile firești ale
economiei: să vândă cel puțin la același
preț cu care au obținut materialele respective. Când au scăzut vânzările, au luat
deciziile potrivite – au redus stocurile, șiau intensificat sau limitat activitatea de
vânzări în funcție de cum a considerat fiecare că este oportun. Reprezentanții marilor companii s-au orientat uneori către
alte piețe, de exemplu în țările învecinate. Un fenomen îmbucurător a fost chiar
solidarizarea furnizorilor de materiale de
montaj, care au înțeles că este loc pentru
fiecare pe o anumită nișă și nu au încercat
să se concureze neloial.
Lucrurile sunt un pic diferite în privința
montatorilor. Activitatea acestora este cel
puțin la fel de sensibilă la orice schimbare a mediului economic, dar în plus
este mult mai legată de clientul final,
care a trecut printr-o perioadă ”de glorie”. Așteptările acestuia au crescut de la
lună la lună, influențând piața deseori în
mod negativ. Clientul a vrut tot mai ieftin,
forțând deseori limitele de care vorbeam
mai devreme, fără a-și pune problema
dacă un montator cu adevărat cinstit și
profesionist își poate permite să lucreze
la acel preț. Puțini și-au pus problema că
unii montatori chiar lucrau la prețul corect, dinainte de criza economică. Trebuie
spus că piața pardoselilor este și se comportă ca o branșă: furnizorii de materiale
și montatorii sunt într-o legătură foarte
strânsă, de buna lor colaborare depinde
calitatea lucrării. Selecția calității s-a făcut

Răzvan Dobre

Președintele Asociației Montatorilor
de Pardoseli din România

nu doar prin client, ci și prin relațiile din
interiorul branșei. Un furnizor de materiale de calitate nu a acceptat să lucreze cu
un montator slab, așa cum un montator
profesionist nu a acceptat să pună în lucru materiale de calitate îndoielnică. Prin
urmare, avem următoarea situație: o elită
a montatorilor nevoită să reducă prețurile
sub costurile operative, o elită care nu și-a
pus niciodată problema scăderii calității.
Singurul criteriu de concurență a devenit
prețul, stabilit de către client după niște
criterii... hai să zicem subiective (de genul
raportului dintre prețul materialului și cel
al manoperei).
Am tras acest semnal de alarmă în
speranța că presiunile prin preț asupra
montatorilor se vor diminua, iar speranțele
nu sunt nejustificate. Veți observa în această ediție a revistei că piața europeană și-a
revenit din criza economică, repornind la
drum cu câteva repere sănătoase - calitatea, personalizarea serviciilor, protecția
mediului și a consumatorului sunt doar câteva dintre ele. Am observat aceste lucruri
la târgurile pe care le-am vizitat la acest început de an. Sunt trenduri care se vor impune cât de curând și pe piața românească, ceea ce va fi în avantajul tuturor. Este
necesar, din orice unghi am privi lucrurile,
iar clientul este, în continuare, principalul
motor al acestei schimbări.

Pardoseli magazin
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Palatul Brâncovenesc

		 Mogoșoaia

La câteva minute de Bucureşti, într-o oază de verdeaţă şi istorie, Palatul Mogoşoaia îşi aşteaptă vizitatorii pe malul lacului omonim. Tihna şi frumuseţea locului
ascund însă un trecut destul de zbuciumat şi puţin cunoscut contemporanilor.
6
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Constantin Brâncoveanu se înscrie în tradiţia domnilor pământeni
dedicaţi credinţei creştine (printre ctitoriile sale numărându-se şi
mânăstirea Horezu) şi trecuţi apoi în rândul sfinţilor: la 16 august
se celebrează Sfinţii Martiri Brâncoveni. În biserica Sf. Gheorghe
din incinta complexului Mogoşoaia se găseşte tabloul votiv ce-l
reprezintă pe Constantin Brâncoveanu şi pe cei patru fii ai săi
martirizaţi la Istambul, dar şi mormântul lui George-Valentin Bibescu.

Istoria palatului şi a familiei
Brâncoveanu

Preluând numele văduvei boierului Mogoş care deţinea pământul pe care a fost construit, Palatul Mogoşoaia a rămas în posesia Brâncovenilor timp de aproximativ 120 de ani, trecând apoi în proprietatea familiei Bibescu. Astfel, Constantin Brâncoveanu cumpără
domeniul în 1681 şi clădeşte întâi biserica Sf. Gheorghe, finalizată în 1688 şi aflată şi azi în afara zidurilor
palatului, lângă turnul porţii.
Pardoseli magazin
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Ulterior, în anul 1702, după ce devenise domn, Brâncoveanu ridică pentru Ştefan, al doilea fiu al său, principala clădire a complexului, Palatul, cu apartamentele familiei princiare la primul etaj, camerele servitorilor la parter şi o pivniţă cu un tavan format din patru
domuri la subsol. Potrivit arhitecturii timpului, într-un
colţ al curţii este amenajată cuhnia, soluţie care, deşi
salutară pentru că evita mirosul de mâncare şi fum în
palat, avea neajunsul bucatelor servite mereu reci.
În stânga: cuhnia (bucătăria brâncovenească)

Accesul în palat din curtea interioară. Loggia de aici
este tot de inspirație venețiană, dar are numai 3 arcade.

Stilul în care a fost edificat palatul este unul brâncovenesc cu puternice elemente veneţiene. Deşi astăzi înfăţişează o faţadă din cărămidă aparentă, iniţial aceasta era tencuită şi acoperită cu fresce care, din păcate,
s-au pierdut în decursul timpului.
Palatul este construit cu faţa spre lac, apartamentele
domneşti de la etajul I având vedere directă spre acesta. Faţada dinspre lac este şi ea una aparte, dominată
de o loggie de inspiraţie veneţiană cu arcade.
Se povesteşte că, dorind să arate oaspeţilor că e deopotrivă bogat şi generos, Constantin Brâncoveanu
invita dregători vara pe terasă iar mulţimea felurilor
de mâncare aduse la masă făcea ca în timpul ospăţului
mesenii să nu se mai vadă între ei de înălţimea farfuriilor aşezate una peste cealaltă, potrivit unui obicei din
Ţara Românească.
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Grădina palatului, cu vedere spre lacul Mogoșoaia.
În fundal, fațada principală a palatului, cu loggia
pe care Brâncoveanu găzduia celebrele sale ospețe.

Declinul Brâncovenilor...

...începe în 1714 când, sub acuzaţia de înaltă trădare, sultanul ordonă decapitarea lui Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi şi a ginerelui Enache Văcărescu.
Aruncate în mare, trupurile domnilor români au fost
recuperate de pescari şi depuse apoi de Maria Brâncoveanu în biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti,
unde odihnesc şi astăzi. În acelaşi an nefast 1714, turcii ocupă palatul, îl incendiază şi devastează interiorul,
reşedinţa domnească devenind han pentru călători.
Totuşi, în 1717 Maria Brâncoveanu şi fiicele ei revin
din exilul din Asia Mică în Ţara Românească şi-şi recuperează proprietăţile, inclusiv Palatul de la Mogoşoaia.

Turnul porţii (stânga) și casa de oaspeţi din curtea palatului (dreapta)
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Marea scară interioară a fost complet reclădită în timpul
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Bibeştii au folosit palatul în mod curent pe perioada
verii, primind aici numeroase personalităţi şi capete
încoronate deopotrivă din România şi din afara ei.
Mai mult, deşi în timpul Primului Război Mondial
palatul a fost bombardat, prinţesa Martha Bibescu a
rămas în capitală, ocupându-se de spitalul reginei Maria şi locuind o vreme chiar aici.

Naţionalizarea postbelică
şi transformarea în muzeu

După 1944, Martha Bibescu e arestată împreună cu
soţul ei de comunişti dar reuşeşte să părăsească ţara la
bordul unui avion englez în 1945, după ce în prealabil
declară palatul ca monument istoric şi-l donează singurei sale fiice, Valentina.
Desigur, edificiul nu scapă de decretul naţionalizării,
iar majoritatea mobilierului şi obiectelor de artă sunt
confiscate (mare parte fiind dispărute şi azi, altele mutate
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la Muzeul de Istorie Buftea, Muzeul Oraşului Bucureşti,
Muzeul Naţional de Artă). În anii ʹ50 ai secolului trecut
se înfiinţează aici Muzeul de Artă Brâncovenească, instituţie care funcţionează şi azi. Totodată, în vila Elchingen a fost amenajată Casa de Creație a Uniunii Scriitorilor, locul unde a murit Marin Preda în mai 1980.
După cutremurul din 1977 toate obiectele de valoare
sunt retrase din muzeu şi repartizate la alte muzee
bucureştene, Palatul Mogoşoaia devenind încă o dată
obiectul unor ample lucrări de renovare. Totuşi, date
fiind priorităţile diferite ale regimului, lucrările de renovare stagnează şi se încheie abia după Revoluţie, în
anul 2001, când se redeschide şi muzeul.

Pardoselile

Pardoselile palatului impresionează vizitatorii prin
eleganţă şi sobrietate. Trebuie spus însă că şi acestea au
suferit numeroase distrugeri şi restaurări în decursul

Mozaicul din sala principală a apartamentelor domnești a fost realizat manual la faţa locului de meşterii italieni
prin suprapunerea a două foiţe de sticlă cu o foiţă de aur la mijloc, fiind apoi montat pe poziţie piesă cu piesă.

istoriei zbuciumate a edificiului, cele ce pot fi admirate
astăzi nefiind originalele brâncoveneşti.
Iniţial, în marea sală a Spătăriei, unde se întrunea
Divanul lui Brâncoveanu, pardoselile erau din plăci ceramice smălţuite, iar la restul etajului I destinat
apartamentelor domneşti, din piatră naturală.
Nota generală a amenajării pardoselilor din palat a
rămas însă consecventă planului iniţial, fiind centrată
pe mozaicuri şi marmură. La subsol, unde se găsea
pivnița domnească, Marta Bibescu a încercat să păstreze arhitectura originală, inclusiv pardoseala din

piatră naturală datând de pe vremea lui Brâncoveanu,
pe care a restaurat-o minuţios.
Merită remarcat în mod special însă mozaicul auriu
unic în România aflat în sala principală a apartamentelor domneşti de la etajul I al palatului (şi care adăposteşte astăzi colecţia permanentă a Muzeului Brâncovenesc). Acest mozaic, deşi adăugat în secolul XX de
Domenico Rupolo cu prilejul marii restaurări realizate
de Marta Bibescu, respectă stilul original al palatului
brâncovenesc care, de la ridicarea sa din 1702, a purtat
marca arhitecturii veneţiene. 
n

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

Organizare programe
turistice şi călătorii de
afaceri pentru partenerii
dumneavoastră externi

soluții

complete

D

sau avantajele
sistemelor integrate
Suntem numărul 1 în pardoseli pentru...
l Birouri
Pardoseli proiectate pe criterii estetice şi
funcţionale caracteristice clădirilor publice şi comerciale.
l Spitale şi clinici
Din sala de operaţii în salon, oferim soluţii complete pentru domeniul medical:
gama de pardoseli elastice e o alegere
optimă prin rezistenţă, durabilitate şi calităţi igienice.
l Instituţii educaţionale
Creşe, grădiniţe, academii, universităţi:
toate reclamă pardoseli atractive, rezistente la uzură şi uşor de întreţinut, din linoleum, mochetă dale, Flotex ori covoare PVC.
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l Divertisment şi retail
Colecţiile de PVC şi linoleum pentru trafic
intens, disponibile în dale şi rolă, se adresează oricăror formule de retail ori spaţii
de divertisment.
l Industrie şi transporturi
Furnizăm sisteme de acces, pardoseli
antiderapante şi acoperiri pentru pereţi
din linoleum şi PVC de trafic intens.
l …acasă
Renumiţi pentru pardoselile comerciale
de interior, ne adresăm și utilizatorilor
casnici, aceştia beneficiind de calitatea,
durabilitatea şi stilul care ne-au consacrat.

in faza de proiectare până
la recepţie, compatibilitatea
materialelor şi sistemelor e
esenţială. De prea multe ori, produse
de calitate folosite în sisteme nepotrivite se irosesc, apărând costuri suplimentare pentru antreprenori şi beneficiari. Avantajul major al furnizorului
unic rezidă în perfecta corelare a calităţilor funcţionale, în expertiza dezvoltată de-a lungul timpului şi în posibilitatea beneficiarilor de a dispune
de o soluţie completă.
Cu o cotă de piaţă de peste 65%,
Forbo e lider mondial în producţia de
linoleum, produs 100% natural ce dă
naştere unei pardoseli ecologice, funcţionale şi estetice. Dispunem de o gamă
completă de PVC pentru uz comercial
cu bune calităţi acustice, conductive şi
antiderapante, respectiv de mochetă
pentru trafic intens, preferată în birouri, hoteluri, centre de divertisment şi
clădiri publice. Sistemele de bariere
de praf ce ne întregesc portofoliul au
ca destinaţie clădiri, aeroporturi, supermarketuri şi centre comerciale.
Ca furnizor de soluţii complete pentru pardoseli, oferim o paletă vastă de
produse necesare la montaj. Gama
noastră de adezivi, compuşi de nivelare şi amorse e disponibilă pentru
montajul oricărui tip de pardoseală.

Indiferent de finisajul dorit (lac, ceară
ori ulei), produsele noastre dezvoltate
în zeci de ani de cercetări şi îmbunătăţiri continue vor înnobila pardoseala
dumneavoastră din lemn masiv. Iar în
cazul suporturilor neuniforme, există
Quickfit – un sistem unic, disponibil la
montajul oricărei pardoseli Forbo.
În vederea aplicării adecvate a produselor pentru pardoseli, oferim montatorilor o serie completă de scule şi
echipamente, furnizând şi o gamă
completă de plinte, profile şi închideri pentru trepte. În fine, deceniile
de experienţă, cercetare şi înţelegere
a nevoilor clienţilor au făcut ca pardoselile Forbo să fie simplu şi eficient de
întreţinut. Secretul constă din nou în
sinergia perfectă dintre finisajele de
calitate şi produsele de întreţinere
dezvoltate de acelaşi producător.
Pe piaţa adezivilor, Forbo Bonding
Systems deserveşte domeniul industrial (transporturi, împachetări, încălţăminte, lemn, piele, textile, panouri
sandwich) şi al construcţiilor, prin
adezivii necesari montajului pardoselilor textile, elastice, ceramice şi parchetului, dar şi prin amorse, compuşi de
nivelare şi finisaje.
Iată un exemplu de sistem complet
pentru montajul parchetului masiv,
adecvat pentru spaţii cu trafic intens:

adezivul bicomponent poliuretanic
144, grundul pe bază de apă 856 şi, în final, lacul Aqua Lacquer Nature Plus 860.
Adezivul bicomponent poliuretanic
144 e capabil să lipească aproape orice suprafaţă: parchet masiv, stratificat,
plăci din lemn (indiferent de esenţă),
pardoseli calde, linoleum pentru pardoseli sportive, laminat, PVC, covoare
de cauciuc, plută, metal şi ceramică.
În plus, are proprietăţi ridicate de umplere, nu conţine solvenţi şi apă, fiind
ecologic: clasa de emisii EMICODE EC
1R plus.
Grundul pe bază de apă 856 se aplică
uşor, folosind şpaclul ori rola, având
un efect puternic de umplere înaintea
folosirii lacurilor pe bază de apă Forbo.
În fine, lacul Aqua Lacquer Nature
Plus 860 e special destinat zonelor de
trafic foarte intens, având o durabilitate crescută şi o mare rezistenţă la abraziune şi chimicale.
n

FORBO în România prin:

Sandra Stoian

Reprezentant Forbo Flooring Systems

+40 728 929 652
Luminiţa Cozma

Reprezentant Forbo Bonding Systems

+4 0723 638 242
www.forbo.com

Istoria noastră

Activ în 35 de ţări, lider global în sisteme
integrate de pardoseli şi adezivi, grupul
Forbo deţine o reţea internaţională de
44 fabrici şi oficii de distribuţie, 47 de
puncte de vânzare şi peste 6.000 de angajaţi. Totul a început în...
1928: 3 producători de linoleum din
Germania, Suedia şi Elveţia fondează Continentale Linoleum Union
1950-1971: Diversificarea producţiei cu
mochetă şi pardoseli vinilice
1973-1974: Divizia de adezivi se desprinde, devenind independentă. Continentale
Linoleum Union devine Forbo, reflectând
portofoliul mai variat de activităţi
1975–1994: Forbo evoluează într-un
grup global, activ pe 5 continente
1994–1998 Achiziţia Siegling, specializată în sisteme de transmisie
2000–2001: Noua strategie se axează pe
4 divizii: Linoleum, Vinil, Curele şi Adezivi
2002–2003: Divizia adezivi se consolidează prin achiziţia Swift, prezent pe piaţa
din USA, Europa şi Asia. Diviziile Linoleum
şi Vinil sunt comasate în Forbo Flooring
2007: Redenumirea principalelor divizii
ale grupului: Flooring Systems, Bonding
Systems şi Movement Systems, toate operând sub brandul Forbo într-o strategie
integrată
2008: Achiziţia Bonar Floors, producător
european major de pardoseli pentru spaţii
publice, aduce Forbo Flooring Systems
în postura de lider al domeniului

Pardoseli magazin
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Domotex Hannover 2011

Între 15 şi 18 ianuarie, la Domotex Hannover s-a dat şi în acest an ora exactă
a pieţei pardoselilor: nu mai puţin de 38.704 vizitatori proveniţi din 82 de ţări
(56% dintre aceştia fiind din afara Germaniei) au trecut pe la târg pentru a se
pune la curent cu noutăţile branşei, expuse de 1.350 de firme din 70 de state.

S

tephan Ph. Kühne, responsabil pentru DOMOTEX din partea Deutsche
Messe este optimist în privinţa
evoluţiei pieţei pardoselilor în
2011: „Mesajul târgului din acest
an e clar: piaţa îşi revine, majoritatea vizitatorilor noştri din
sectorul de retail, design interior
şi construcţii arătându-se dispuşi să investească.”
Optimismul e împărtăşit şi de
Martin Auerbach, directorul
Asociaţiei Germane a Industriei
Textile, care a constatat creşterea
vânzărilor şi comenzilor primite
de firmele participante comparativ cu anii anteriori. Dacă la
aceasta adăugăm faptul că, potrivit statisticilor oficiale, nu mai
puţin de 89% dintre participanţi
reprezintă persoane cu putere de
decizie în companiile lor, 71%
provenind din top management,
auspiciile branşei sunt într-adevăr favorabile.

Trendurile anului 2011

Pe lângă evaluările pozitive în
termeni strict economici, la Domotex s-au creionat şi principalele tendinţe ale anului în domeniul
pardoselilor.
Astfel, unul din leit-motivele
târgului rezidă în aportul din ce
în ce mai pregnant al materialelor

16

Pardoseli magazin

sustenabile ecologic. În privinţa
designului, vedetele au fost mochetele cu model special, realizate prin îmbinarea unor materiale
diferite, parchetul cu aspect antichizat, pardoselile laminate aidoma lemnului masiv.
Potrivit organizatorilor, sezonul
tocmai început se va centra pe
următoarele patru tendinţe prin-

cipale: naturaleţe (numeroase firme expunând parchet masiv ori
laminat cu aspect uzat, nefinisat),
combinarea motivelor etnice din
Africa, America de Sud şi Asia cu
modelele occidentale, suprafeţe ultra-mate pe nuanţe preponderent
de albastru, alb şi gri şi, în fine,
combinarea motivelor romantice
cu un aspect discret scandinav.

Vizitatorii

Structurat tematic pe grupe
de exponate (covoare, mochete,
pardoseli textile şi flexibile, fibre,
fire textile şi ţesături, parchet şi
pardoseli din lemn, pardoseli laminate, piatră naturală, ceramică,
sisteme de aplicare, curăţare şi
întreţinere a pardoselilor), târgul
a suscitat un interes deosebit în

Concepte
Produse
Servicii

Baza oricarui proiect.

Sistemele de pardoseala Lindner fac posibila orice constructie.
Veti beneﬁcia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original.
Cautam distribuitori in toata tara!
Lindner S.R.L.
Floreasca Business Park
Calea Floreasca, 169A, Cladirea A, et. 5
014459 Bucuresti, Sector 1
+4 021 528 0531
www.Lindner-Group.com/ro

Pardoseli magazin
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rândurile reprezentanţilor lumii
comerciale: majoritatea vizitatorilor au fost achizitori ai materialelor expuse. Totuşi, merită remarcată prezenţa ridicată a sectorului profesional al pardoselilor:
20% dintre participanţi au fost
montatori de parchet şi pardoseli
ori decoratori de interior.

Forumul arhitecţilor
contractworld

Ca şi în anii trecuţi, unul din
punctele de atracţie ale târgului a
fost forumul Contractworld, platformă în cadrul căreia arhitecţii şi
designerii de interior au dezbătut
cele mai noi tendinţe în domeniu.
În plus, la standuri s-au organizat dezbateri ce au dat posibilitatea arhitecţilor să testeze materialele şi să transmită direct reprezentanţilor industriei care sunt
priorităţile lor faţă de acestea.
Şi cu acest prilej, sustenabilitatea ecologică a materialelor
şi construcţiilor s-a impus ca o
temă esenţială a manifestării, nu-

meroase seminarii fiind dedicate
conservării resurselor şi utilizării
lor eficiente.
O secţiune specială a manifestării a constat în premiile internaţionale de arhitectură Con-

Siguranţa la locul de muncă
Un punct de interes al târgului a constat şi în acest an
în manifestarea dedicată sănătăţii şi securităţii în
muncă - anul acesta campania fiind centrată asupra
sistemelor de transport ale materialelor în condiţii
de siguranţă. Pe lângă recomandări şi numeroase
demonstraţii practice, foarte utile pentru montatori,
aceştia au putut vedea pe viu cum trebuie să arate
un vehicul din care nu lipseşte nimic din ce le-ar putea fi necesar în activitatea de zi cu zi.

18
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tractworld în valoare de 60.000
Euro, acordate pentru concepte
inovative de design interior şi
pentru care s-au înscris în cursă
un număr de 525 de birouri internaţionale de arhitectură.
n

DOMOTEX asia/Chinafloor
şi DOMOTEX Middle East
n Manifestare emblematică a lumii pardoselilor,
târgul DOMOTEX început în Germania va continua
în 2011 şi în pieţele cele mai dinamice ale lumii de
azi: China şi Orientul Mijlociu.
n Astfel, cei interesaţi sunt aşteptaţi la DOMOTEX
asia/Chinafloor între 22 şi 24 martie 2011,
manifestare organizată la Shanghai New International Expo Center, respectiv la DOMOTEX Middle
East Dubai, între 12 şi 14 septembrie ac.
Detalii pe: http://www.domotexasiachinafloor.com
și http://www.domotex-middle-east.com .
n Cât priveşte următoarea întâlnire cu DOMOTEX
HANNOVER, aceasta se va petrece între 14 şi 17
ianuarie 2012.

Pardoseli magazin
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tehnologii

de top

Umiditatea aerului și a
elementelor construcției

R

itmul alert în care se construieşte, termenele strânse
de predare a clădirilor noi şi
nu în ultimul rând condiţiile meteo nefavorabile impun ca esenţială
uscarea şapelor, tencuielilor şi gletului înainte de finisaje: montarea
parchetului, aplicarea lavabilei, tapetului sau lambriurilor. Pe parcursul fazelor tehnice de execuţie, în
componenţa elementelor constructive intră o cantitate enormă de apă
care, dacă nu e extrasă la timp, poate cauza degradări majore ale finisajelor ori mobilierului, dar şi probleme respiratorii deloc de neglijat.
Uscarea construcţiilor se poate realiza prin două procedee: cel natural
(ce reclamă un timp îndelungat şi o
vreme favorabilă) respectiv utilizând
dezumidificatoarele profesionale.
Procedeul dezumidificării nu este
condiţionat de vremea exterioară,
fiind rapid (aproximativ 7-10 zile)
şi eficient (se poate contoriza apa
colectată, iar consumul de energie
electrică e redus). El se realizează cu
ajutorul unui dezumidificator corect
ales pentru fiecare încăpere, cu geamurile şi uşile închise, la o temperatură interioară între 18-22 grade. Cu
cât temperatura e mai ridicată, cu
atât timpul de uscare se scurtează.
Dezumidificatoarele au un consum energetic redus, principiul de
funcţionare fiind condensarea. Din
experienţa acumulată în ani de zile
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pe şantiere, de pe o suprafaţă de 100
mp extragem 500 litri de apă – cantitate semnificativă, ce poate provoca
mucegai, condens în exces, deformarea mobilei, desprinderea parchetului de pe şape sau chiar afecţiuni respiratorii.
Pe de altă parte, umiditatea redusă din aer poate provoca mărirea rosturilor parchetului masiv –
în astfel de cazuri, recomandăm umidificatoarele. Parchetul masiv, lemnul în general, reacţionează
prompt la umidităţi relative ale aerului aflate în afara valorilor normale.

(rezistenţe electrice care încălzesc
apa), prin evaporarea apei reci (cel
mai sănătos principiu) şi prin pulverizare (recomandat în industrie). Apa
din cuva umidificatoarelor are şi rol
de filtrare: praful, mirosurile şi bacteriile aflate în aer rămân în recipient,
fiind necesare soluţii speciale de dezinfectare. Din păcate, aceste chimicale dăunează sistemului respirator,
odată eliminate în aer şi inhalate.
Pentru cel mai sănătos sistem de
umidificare vă recomandăm modelul WDB600, cu filtre lavabile la 90
grade, umidificare prin evaporarea
apei reci şi lampă UV care distruge
bacteriile şi microorganismele co-

Nu orice dezumidificator este capabil să extragă apa din
structura unei clădiri (unul casnic nu va reuşi defel să facă faţă
acestei situaţii), fiind necesar un utilaj profesional suficient
de puternic pentru a usca şape şi tencuieli. Pentru a fi siguri
că utilizaţi utilajul potrivit vă stăm la dispoziţie cu sfaturi şi
informaţii legate de dezumidificare şi domeniile de utilizare.
Dezumidificator (model WD 85)

Care este umiditatea normală a
aerului într-o locuinţă? Între 50
şi 60%. Valorile mai crescute duc la
umflarea parchetului, cele mai scăzute provoacă mărirea rosturilor.
Cum păstrăm echilibrul? Aerisind cu gemurile larg deschise, odată
pe zi, timp de 10 minute, asigurându-ne că baia şi bucătăria sunt prevăzute cu aerisiri funcţionale care
să evacueze umiditatea în exteriorul
clădirii şi depistând sursele de umiditate suplimentară din încăperi.
Pentru cazurile în care umiditatea este foarte scăzută, recomandăm
umidificarea. Pe piaţă există diferite
tipuri de umidificatoare: prin aburi

lectate în cuva echipamentului. Pentru orice informaţie suplimentară ne
puteţi solicita broșura completă.

SOLDEC – produse și soluții pentru
dezumidificare și umidificare
Servicii de închiriere şi vânzare atât
pentru dezumidificatoarele profesionale, cât şi pentru umidificatoare,
din gama WD Austria, măsurători
de umiditate în aer şi elemente ale
construcţiei, consultanţă în alegerea
echipamentelor potrivite fiecărui
proiect în parte.

Pardoseli magazin
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Transformare completă:

Confortabil
...în pod!
Situaţia ideală pentru
un beneficiar survine
atunci când rezultatul final al lucrării îi
depăşeşte aşteptările.
În cazul nostru, talentul
şi perseverenţa aplicatorilor au făcut ca pardoseala unei vechi magazii să pună adecvat
în valoare un spaţiu
modern şi funcţional.
22
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ată un curs practic pentru
beneficiari. Departe de a vă
îndemna să vă apucaţi singuri de lucru (filosofia do-ityourself a făcut şi ea destule
victime în domeniu), ne propunem
să vă arătăm cum trebuie procedat. Dacă după lectura paginilor de
faţă veţi şti ce anume să cereţi de
la montatorul pardoselii dumneavoastră, scopul nostru a fost atins.
Am ales o renovare amplă a unui
spaţiu folosit ani de zile ca magazie respectiv pod, care în domeniul
pardoselilor a implicat pregătirea
suportului, montajul a două esenţe
de parchet masiv (stejar şi anin) pe
OSB respectiv şapă, aplicarea unui
covor PVC pe scara de acces din
beton şi fixarea treptelor din lemn
pe o veche scară metalică spiralată.

Argument

Articolul de faţă se adresează în
primul rând beneficiarilor şi celor
care contractează şi supraveghează o lucrare de montaj pardoseli.
Ne-am decis să abordăm subiectul
pornind de la două cazuri reale,
suferite de clienţi oneşti, bine intenţionaţi dar neinformaţi. Primul
priveşte un parchet masiv de stejar
montat într-o vilă nouă şi apoi înlocuit complet (dar din păcate pentru proprietari cu aceleaşi rezultate
dezastruoase). Discutând cu ei,
am aflat că echipa de „specialişti”
a lipit parchetul pe o şapă vizibil
umedă, la doar câteva ore după
turnarea acesteia iar apoi, după ce
pardoseala s-a deteriorat iremediabil, a ... repetat procedeul. Al
doilea caz vizează doar repararea

materialelor. De pildă, în cazul prezentat de noi, existenţa substructurii din lemn în zonele cu declivitate
semnificativă a planşeelor a impus
alegerea unei parchet cu lungime
mare. Totodată, pe scara din beton
cu acces direct în exterior lemnul
ar fi fost expus excesiv la umiditate, aşa că s-a optat pentru un covor
PVC, material rezistent şi foarte
uşor de întreţinut.

Respectarea etapelor
de lucru şi a timpilor
de punere în operă

şi raşchetarea unui parchet de fag
existent într-un imobil vechi. Aici,
deşi proprietarul a achiziţionat singur materiale de finisare de foarte
bună calitate, rezultatul s-a tradus
printr-o suprafaţă crăpată şi acoperită cu băşici, meseriaşul implicat
declarând doar că „aşa ceva nu i s-a
mai întâmplat niciodată”.

Echipamente profesionale
şi materiale de calitate

Montajul pardoselilor nu este o
operaţiune simplă ori accesibilă
oricui. Necesită experienţă, atenţie
şi o serie întreagă de scule şi utilaje fără de care rezultatul final nu se
poate ridica la înălţimea aşteptărilor. Iată deja o modalitate de evaluare a ofertelor pentru beneficiar.
O echipă care nu poate prezenta

referinţe şi nu dispune de scule
specifice de montaj e mai bine să
fie evitată.
La fel de circumspecţi se impune
să fiţi atunci când „meseriaşul” vă
indică produse de proastă calitate,
chiar dacă aparent par mai ieftine.
O mică economie făcută acum se
poate traduce în pierderi semnificative mai târziu (de exemplu, un
adeziv de proastă calitate poate cauza deteriorarea ori desprinderea
parchetului, caz în care pierdeţi şi
banii cheltuiţi pe acesta din urmă).

Soluţii adecvate situaţiei
de la faţa locului

Fiecare lucrare de montaj are
particularităţile sale, de care trebuie să se ţină seama la alegerea
soluţiilor de punere în operă şi a

Una dintre cele mai frecvente
cauze ale deteriorărilor parchetului rezidă într-un suport insuficient uscat. Astfel, indiferent cât de
mult se grăbeşte clientul, o echipă
profesionistă nu va accepta să aplice lemnul pe o şapă decât după ce
aceasta s-a maturat complet. Există şi suporturi improprii pentru
montajul parchetului în lipsa unui
tratament preliminar adecvat. În
situaţia prezentată de noi, şapele
grosiere au fost întărite cu răşină
epoxidică aplicată în două straturi,
montajul parchetului survenind
abia după turnarea unei şape autonivelante peste aceasta.
Mulţi clienţi greşesc neacordând
atenţia cuvenită pregătirii suportului, considerând că e suficient
să aleagă un parchet bun. Tind să
aleagă echipa care solicită un preţ
inferior, omiţând faptul că materialele de pregătire a suportului
şi adezivii de calitate pot depăşi
preţul parchetului propriu-zis. Ne
permitem în acest punct un sfat
pentru beneficiari. Dacă aţi găsit
un profesionist cu care să lucraţi,
acceptaţi recomandările şi soluţiile
acestuia, căci e păcat să nu beneficiaţi de experienţa lui. Dacă nu l-aţi
găsit, insistaţi. Merită.
n
Pardoseli magazin
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I. Pregătirea suportului
1

Înaintea aplicării răşinii epoxidice, şapa
grosieră e şlefuită cu un
disc abraziv. Pentru a nu
se ridica praful în încăpere, la buffer e ataşat un
aspirator profesional.

Situația inițială
n Realizată în 1942 parţial din beton, parţial pe grinzi din lemn, vechea pardoseală
a podului era foarte denivelată.
n Se impunea desigur aducerea ei la un nivel unitar, dar având în vedere vechimea
planşeului, turnarea unei şape grosiere
de o asemenea grosime era exclusă deoarece ar fi încărcat excesiv structura.
n Astfel, s-a optat pentru realizarea unei
substructuri din grinzi de lemn de diferite dimensiuni (între 5 şi 15 cm) peste
care s-a montat OSB de 15 mm.
n Soluţia s-a dovedit salutară şi pentru preluarea traseelor instalaţiei de încălzire şi
a determinat în final şi tipul parchetului
folosit: lamele de 100-200 cm lungime.

3

După întărire (cca 24 ore) se va
aplica al doilea strat, peste care
se presară imediat nisip de cuarţ.

24
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4

2

Aplicarea primului strat de răşină: întâi pe margine cu pensula,
apoi pe restul suprafeţei, cu trafaletul.

A doua zi, după măturarea nisipului excedentar, se poate turna
şapa autonivelantă. Maturarea acesteia necesită câteva zile.

5

După întărirea completă, şapa
autonivelantă se şlefuieşte pentru îndepărtarea stratului superior
mai puţin rezistent, dar şi pentru a-i
conferi rugozitatea necesară.

II. Montajul treptelor

1

Montajul treptelor începe aşezând
una de probă pentru determinarea
poziţiei exacte.

2

Meseriaşul aplică un cordon de adeziv pe cornierul de pe care vopseaua
şi grundul au fost îndepărtate, pentru ca
adezivul special să adere direct pe metal.

La alegerea treptelor scării s-a avut în
vedere nuanţa şi esenţa parchetului
deja montat: stejar rustic.

Sfatul
meșterului:
Montajul propriu-zis începe
cu prima treaptă de sus.

3

După aplicarea adezivului pe cornier, treapta din lemn e presată
uşor în acesta. După lipire...

5

4

... excesul de adeziv trebuie imediat
îndepărtat deoarece dacă se întăreşte devine dificil de scos.

După aplicarea fiecărei trepte pe cordonul de adeziv se
verifică poziţionarea ei exactă, deoarece în această fază
se mai pot face încă ajustări.

6

La finalul lucrării accesul pe scară este obstrucţionat
simbolic cu benzi adezive. Pe trepte nu se va mai călca
minimum 24 ore, pentru ca adezivul să facă priză.
Pardoseli magazin
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III. Montajul parchetului

Înaintea montajului propriu-zis trebuie
determinată direcţia de aplicare a parchetului, meseriaşii realizând câteva
probe prealabile. Aici, încăperea fiind
trapezoidală, s-a optat pentru montajul
parchetului pe lăţimea camerei.

2

Adezivul bicomponent se prepară la
faţa locului, fiecare component fiind
cântărit atent înaintea amestecării.

1

Adezivul se întinde pe o suprafaţă
ce poate fi acoperită în cca 45 min.
Meseriaşul foloseşte în acest scop o
gletieră dinţată.

5

6

Sfatul
meșterului:

Pentru debitarea exactă a pieselor speciale, precum acest
element de închidere al treptei, meseriaşul foloseşte ferăstrăul pendular.

De regulă, montajul parchetului începe dintr-un atare punct
(în cazul nostru chiar de aici)
dar lamela respectivă se lipeşte ultima.

26
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Între parchet şi perete s-au pus
pene din lemn. Tocul uşii a fost
tăiat pentru ca lamela de parchet să se
fixeze perfect.

La turnarea şapei grosiere şi autonivelante s-a ţinut cont deopotrivă de
înălţimea uşii și de grosimea parchetului.
După cum vedeţi, calculele au fost corecte.

9

10

Pentru zonele mai greu accesibile, de
exemplu lângă calorifere, echipa de
parchetari e dotată cu o raşchetă specială, de mici dimensiuni.

După șlefuire suprafaţa este
chituită, pentru astuparea eventualelor imperfecţiuni ale lemnului şi a
spaţiilor dintre lamele.

3

După montaj, parchetul e şlefuit. Deoarece raşcheta
face un zgomot puternic, meseriaşul poartă căşti de
protecţie fonică.

4

Dată fiind lungimea mare a lamelelor, meseriaşul
fixează capetele acestora folosind cuie americane.

7

Dat fiind gradul ridicat de declivitate al planşeului, s-a optat pentru realizarea
unei trepte între living (unde parchetul e montat pe OSB) şi spaţiul pentru luat
masa (montaj pe şapă întărită cu răşină). Realizarea şi îmbrăcarea treptei reprezintă o
operaţiune dificilă de montaj, ce necesită multă experienţă.

11

După aplicarea grundului, suprafaţa trebuie lăsată câteva ore pentru ca acesta să poată penetra fibra lemnului. În stânga se pot observa zonele încă umede. Urmează lăcuirea în două straturi, înaintea ultimului fiind realizată şi o şlefuire
fină. Fotografia din dreapta vă înfăţişează rezultatul final.

8

După şlefuire şi chituire, pe parchet e aplicat grundul, cu rol de
potenţare a texturii şi fibrei lemnului,
dar şi pentru creearea suportului optim pentru straturile de lac.

12

După montarea şi lăcuirea
plintei de soclu, se poate aduce
mobilierul, atenţia cu care au lucrat
meseriaşii nemaifăcând necesară nicio
reparaţie ulterioară a pereţilor.
Pardoseli magazin
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IV. Montajul covorului PVC

1

2

Şapa autonivelantă se întinde cu o gletieră. Aplicarea ei
începe din colţul cel mai inaccesibil al încăperii.

5

Adezivul se aplică cu gletiera cu dinţi fini pe toată
zona pe care se va monta prima bucată de covor PVC.
După circa 15 minute...

6

... meseriaşul aplică pardoseala, presând-o puternic pentru a se lipi corespunzător.

9

10

Înainte de turnarea şapei autonivelante, suprafaţa e
amorsată. În stânga se vede că montajul parchetului e
deja finalizat, deci se pot începe lucrările pe scara de acces.

28

Îmbinările sunt sudate cu un cordon din acelaşi tip
de material.
Pardoseli magazin

Ulterior bavura e îndepărtată atent cu un cuţit
special. Rezultatul: o sudură aproape invizibilă.

Sfatul
meșterului:
La colțuri, materialul ridicat pe
perete se taie în formă de V, zona
fiind acoperită apoi cu o bucată
separată ce se poziţionează cât
mai exact prin încălzire cu suflanta cu aer cald. În final, bucata
aplicată de material se taie cât
mai precis pe linia iniţială în formă de V şi se realizează sudura.

3

Dat fiind că PVC-ul preia orice denivelare a suportului, treptele au fost
finisate cu o masă de şpaclu cu uscare
ultrarapidă.

7

Pentru realizarea optimă a ridicării
pe perete, materialul e încălzit folosind o suflantă cu aer cald.

4

Înălţimea la care PVC-ul se va ridica
pe perete a fost marcată în prealabil, apoi pe zona respectivă s-a aplicat
prenandez.

8

Surplusul de PVC e tăiat cu un
cutter. Înălţimea finală a ridicării la
perete e determinată cu aceeaşi sculă
cu care s-a realizat marcajul iniţial.

Parchet:
• Furnizor parchet de stejar și anin:
Ioniță Company – Akacia Lux
• Furnizor sistem complet montaj
parchet (adeziv, grund, lacuri, șapă,
rășină epoxi): Bona
• Furnizor plăci OSB: Kronospan
• Montaj parchet: Katmus Serv
Trepte scară
• Furnizor panouri trepte stejar: Natural Wood Floor
• Debitare la dimensiuni, finisare și
montaj trepte stejar: Katmus Serv

11

Ultima se realizează odihna scării. În stânga şi dreapta se vede că scara e
deja gata, mai trebuie doar aplicate plinta flexibilă şi profilele de treaptă.

Covor PVC
• Furnizor covor Pvc: Tarkett
• Montaj covor Pvc: Karina R
Pardoseli magazin
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Adezivi MAPEI utilizați la m
Parchetul reprezintă elementul de finisaj care înnobilează
suprafaţa şi se montează prin lipire pe straturile aplicate sau
existente deja. În funcţie de situaţia reală din şantier, parchetarul
trebuie să ia o decizie deopotrivă tehnică şi economică în
privinţa tipului de adeziv pe care îl va propune clientului pentru
montaj. Aparent, această decizie nu ridică probleme, dar lucrurile
sunt ceva mai complexe atât sub aspect tehnic cât şi economic.
Să vedem aşadar ce opţiuni putem avea şi ce adezivi MAPEI
utilizăm la operaţiunile de montaj parchet.
Adezivi vinilici în dispersie apoasă (D)
Sunt adezivi monocomponenţi, gata de utilizare, sub formă
de soluţie vâscoasă, pe bază de răşini vinilice, cu un conţinut
redus de apă. Întărirea adezivului se realizează prin pierderea
părţii lichide din pasta adezivă, apa fiind absorbită de suport
şi parchet, urmată de reacţia chimică de întărire a răşinii. După
întărire, în condiţii normale de umiditate, adezivul poate prelua micile variaţii dimensionale ale parchetului sau ale stratului suport. La aplicare şi după montajul final al parchetului,
nu degajă vapori sau substanţe periculoase pentru sănătatea
montatorilor sau a beneficiarului final.
l Se aplică numai pe suport absorbant, tip şapă grosieră sau autonivelantă pe bază de ciment, pe pardoseală stabilă dimensional din lemn, fiind utilizat exclusiv pentru parchet de mici
dimensiuni (mozaic, lamparchet, panouri preasamblate din
lamele mici). Adezivul poate fi aplicat inclusiv pe pardoseli încălzite.
l Adezivul vinilic are o bună capacitate de a lipi parchet dar pe
strat suport absorbant, având rezistenţa la smulgere prin tracţiune directă (lemn pe beton) de 3 N/mmp (ruperea betonului).
l Economic: Este considerat adezivul cel mai accesibil, cu un
consum de cca. 0,8-1,0 kg/mp.
l Adezivul este gata preparat şi nu impune montajul într-un anumit interval de timp! Restul de adeziv rămas se poate folosi la
alte lucrări.
l Tehnic, utilizarea lui este deseori limitată de tipul stratului suport sau a parchetului.
Obs.: Adezivul vinilic nu se foloseşte: pe strat suport neabsorbant
tip mozaic, gresie, marmură, dacă şapa grosieră a fost
consolidată sau a fost tratată cu bariere de vapori realizate
cu răşini poliuretanice sau epoxidice; nu se foloseşte pe şapă
flotantă care nu are barieră de vapori/ hidroizolaţie, sub şapă;
dacă lungimea lamelei L <500 mm sau dacă parchetul este foarte
sensibil la umiditate; dacă pardoseala finită trebuie dată rapid în
folosinţă (la adezivul vinilic finisarea parchetului se face după
minim 10 zile de la montaj).
Ex: Adesilex LC/RP
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Un adeziv (R) de calitate
are emisii de substanțe organice
volatile (VOC) foarte reduse
şi este obligatoriu marcat
GEV EMICODE/ EC1 R.

Adezivii pe bază de răşini reactive (R)
Se clasifică astfel:

I. Adezivi bicomponenţi pe bază de
răşini epoxi-poliuretanice (2K)

Sunt adezivi bicomponenţi, pe bază de răşini epoxi-poliuretanice (Comp. A) şi un întăritor (Comp. B). Întărirea adezivului se realizează numai după amestecarea şi omogenizarea
componentelor A+B prin simplă reacţie chimică. Adezivul nu
conţine apă. După întărire, în condiţii normale de umiditate,
adezivul poate prelua variaţii dimensionale mai mari ale parchetului sau stratului suport comparativ cu adezivii vinilici. La
aplicare poate degaja foarte mici cantități de vapori cu substanţe iritante, epoxidice, mai ales pe timp foarte călduros,
dar după montaj nu degajă vapori sau substanţe periculoase
pentru sănătatea beneficiarului final. Se aplică pe suport absorbant şi neabsorbant pentru orice tip de parchet de mici sau
mari dimensiuni (parchet masiv sau stratificat, esenţe exotice
sau autohtone).
l Adezivul poate fi aplicat inclusiv pe pardoseli încălzite.
l Adezivul bicomponent epoxi-poliuretanic are o bună capacitate de
lipire pe suport absorbant sau neabsorbant, având rezistența la
smulgere prin tracţiune directă (lemn pe beton) de 3 N/mmp (ruperea betonului) respectiv (lemn pe gresie) > 3 N/mmp.
l Este considerat cel mai economic adeziv din gama celor reactivi (R),
cu un consum de cca. 1,0-1,5 kg/mp. Odată preparat, amestecul trebuie aplicat în decurs de maximum 60-70 minute! Restul de adeziv
preparat nu se poate folosi la alte lucrări deoarece se întăreşte.
l Tehnic: utilizarea lui în practică este cea mai răspândită, parchetarii acceptând produsul fără rezerve.
Obs.: Adezivul epoxi-poliuretanic se foloseşte pe strat suport
absorbant sau neabsorbant tip mozaic, gresie, marmură, pe şapa
grosieră care a fost consolidată sau tratată cu bariere de vapori
realizate cu răşini poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de
parchet sau indiferent dacă parchetul este sensibil la umiditate;
finisarea parchetului, în acest caz, se face la 3 zile după montaj.
Ex: Ultrabond P902 2K

a montajul parchetului

II. Adezivi monocomponenţi pe bază de
răşini poliuretanice (1K)

Întărirea adezivului se realizează prin reacţia chimică dintre
acesta şi umiditatea din şapă şi/sau parchet. Adezivul nu conţine apă. După întărire, în condiţii normale de umiditate, adezivul poate prelua variaţii dimensionale semnificative comparativ cu adezivii bicomponenţi epoxi-poliuretanici. La aplicare,
pe timp foarte călduros, poate degaja foarte mici cantităţi de
vapori de isocianaţi dar după montaj nu degajă vapori sau
substanţe periculoase pentru sănătatea beneficiarului final. În
cazul nostru, adezivul este marcat GEV-EMICODE/ EC1R, însemnând că nu este toxic.
l Se aplică pe suport absorbant şi neabsorbant, pentru orice tip de
parchet de mici sau mari dimensiuni (parchet masiv sau stratificat,
exotic sau autohton). Poate fi aplicat inclusiv pe pardoseli încălzite.
l Adezivul monocomponent poliuretanic are o bună capacitate de
a lipi parchet pe strat suport absorbant sau neabsorbant, având
rezistența la smulgere prin tracţiune directă (lemn pe beton) de
2,5 N/mmp si (lemn pe gresie) > 1,8 N/mmp. Adezivul este gata
preparat şi nu impune montajul într-un anumit interval de timp!
Restul de adeziv se poate folosi la alte lucrări.
l Economic: Ca preţ pe kilogram, din gama adezivilor reactivi (R),
are un cost mai ridicat faţă de adezivii epoxi-poliuretanici, având
un consum de cca. 0,8-1,0 kg/mp, adică un randament de acoperire cu 20-30% mai mare, datorat diferențelor de densitate şi vâscozitate. Datorită randamentului de acoperire şi a lipsei pierderilor,
poate deveni o soluţie mai economică de montaj faţă de adezivii
bicomponenţi epoxi-poliuretanici.
l Tehnic: utilizarea în practică este foarte răspândită printre firmele
dedicate care descoperă avantajele lui.
Obs.: Adezivul poliuretanic se foloseşte pe strat suport absorbant
sau neabsorbant tip: gresie, marmură, pe şapa grosieră care a
fost consolidată sau tratată cu bariere de vapori realizate cu răşini
poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de parchet chiar dacă
parchetul este foarte sensibil la umiditate; finisarea parchetului, în
acest caz se face după 3 zile de la montaj.
Ex: Ultrabond P990 1K

www.mapei.it

III. Adezivi monocomponenţi pe bază de
răşini silanice (1K)

Întărirea adezivului se realizează prin reacţia chimică dintre acesta şi umiditatea din şapă şi/sau parchet. Adezivul nu
conţine apă. După întărire, în condiţii normale de umiditate,
adezivul poate prelua cele mai mari variaţii dimensionale ale
parchetului sau stratului suport (comparativ cu adezivii prezentaţi anterior). La aplicare şi după montaj nu degajă vapori
sau substanţe periculoase pentru aplicatori ori beneficiari (nu
conţine amine, isocianaţi sau răşini epoxidice).
l Se aplică pe suport absorbant şi neabsorbant pentru orice tip
de parchet (inclusiv pardoseli încălzite).
l Adezivul monocomponent silanic are o bună capacitate de a
lipi parchet pe strat suport absorbant sau neabsorbant, având
rezistenţa la smulgere prin tracţiune directă (lemn pe beton)
de 2,0 N/mmp şi (lemn pe gresie) 2,0 N/mmp. Adezivul este
gata preparat şi nu impune la montaj utilizarea într-un anumit
interval de timp! Restul de adeziv se poate folosi la alte lucrări.
l Economic: Din gama adezivilor reactivi (R), are costul cel mai ridicat pe kilogram, având un consum de cca. 0,8-1,2 kg/mp, adică
un randament de acoperire cu 20-30% mai mare faţă de adezivul
bicomponent epoxi-poliuretanic, datorat diferenţelor de densitate şi vâscozitate. Datorită randamentului de acoperire şi a lipsei
pierderilor poate deveni o soluţie mai economică comparativ cu
adezivii bicomponenţi epoxi-poliuretanici. Faţă de adezivul poliuretanic monocomponent este o soluție mai costisitoare, dar
prezintă şi avantaje: nu conţine şi nu degajă substanţe iritante,
este adecvat pentru montatorii alergici la epoxizi, isocianaţi, etc.
fiind totodată uşor de curăţat de pe mâini şi parchetul prefinit.
l Tehnic: utilizarea lui practică este limitată din cauza preţului
ridicat faţă de celelalte tipuri de adezivi (R).
Obs.: Adezivul silanic se folosește pe strat suport absorbant sau
neabsorbant tip: mozaic, gresie, marmură, pe şapa grosieră care a
fost consolidată sau tratată cu bariere de vapori realizate cu răşini
poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de parchet sau dacă
parchetul este foarte sensibil la umiditate; finisarea parchetului se
face după 3 zile de la montaj.
Ex: Ultrabond Eco S955 1K, marcat GEV-EMICODE/ EC1R
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Soluția corectă pentru
unitățile de învățământ

C

ând se fac investiții în unitățile de învățământ
(construcție, reamenajare, modernizare), prea
puțini beneficiari știu ce să ceară în materie de
pardoseli, deși fiecare inspectorat școlar are un consilier
tehnic pe investiții și toate unitățile aparțin unui sistem
de administrare. Lacunele pot fi explicate parțial prin
apariția pe piața pardoselilor a multor materiale noi,
ce oferă mai mult decât clasicul parchet în ”V” și mozaicul cu aspect neutru, ca să nu spunem sărăcăcios. Au
apărut noi variante de PVC, rășini epoxidice sau poliu-

retanice, tratamente și lacuri pentru lemn, sisteme de
termoizolare, toate concepute spre a rezolva situațiile
controversate, de genul ”cum obținem o pardoseală
caldă, pe care să o putem spăla de câte ori este nevoie?”. Cu toate acestea, unele investițiile făcute în anii din
urmă, cu o gresie parcă luată de la lichidări de stoc, fără
nicio grijă pentru aderență sau rezistență la lovire, arată
că pe acolo nu au trecut adevărații montatori, care să le
ofere soluții viabile, în conformitate cu normele naţionale și europene.

Câteva norme de igienă privind unitățile pentru protecția,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor
n În dormitoare, săli de clasă, de gimnastică și
laboratoare să fie asigurate pardoseli izoterme sau
izolații termice, pentru ca utilizatorii să fie protejați
de temperaturi scăzute la acest nivel.
n Laboratoarele de chimie au nevoie de pardoseli
ușor lavabile, care să permită spălarea periodică.
n În vestiare, pavimentul trebuie acoperit cu un material ușor de curățat și întreținut, ca și în toalete și
dușuri, unde suplimentar sunt necesare grătare ușor
lavabile și care să permită dezinfecția.
n Pardoselile din băi mai trebuie să fie prevăzute cu
sifoane pentru evacuarea reziduurilor lichide.
n În ateliere sunt obligatorii materiale antiderapante
sau grătare peste mozaic sau beton.

n O prevedere specială interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii, din motive ușor
de bănuit. Este o metodă veche, pentru întreținerea
parchetului sau dușumelei, cunoscută de cei care au
fost la școală acum câteva decenii, atunci când pardoselile nu trebuiau să fie ignifuge.
n Accidentele prin alunecare sau împiedicare
sunt evitate de aderența bună a acestor pardoseli și
de lipsa obstacolelor, aspecte pe care conducerea
unității respective sunt obligate să le aibă în vedere.
n Igiena este asigurată prin curățenie generală și
dezinfecție săptămânală, după vacanțe sau la nevoie. Iată că pardoselile vor fi supuse unui ritm intens
de „atacuri chimice”, cărora trebuie să le reziste.

Cleaning
Atenție la contaminarea încrucișată!
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cel folosit pentru
spălarea closetelor, oricât de curate le-am considera! Se evită astfel
contaminarea încrucișată, unul dintre cele mai mari
pericole pentru sănătatea copiilor și tinerilor.

n Foto: ALTRO

Curățenia grupurilor sanitare se asigură folosind instrumente speciale pentru fiecare tip de
suprafață dezinfectată, colorate diferit, iar cei care
se ocupă cu această activitate trebuie să știe acest
„cod al culorilor”.
Concret: nu se spală pardoseala cu instrumentul folosit la igienizarea clanțelor și nicidecum cu

Criterii de eligibilitate

Să trecem în revistă în continuare câteva repere calitative pentru pardoselile diferitelor spații din școală, prevăzute de normativele elaborate de ministerul de resort.
1. Din perspectiva efectelor provocate de mersul
pe pardoseală (schimbări de aspect, pierderi de material, exfolieri etc), sunt considerate spații colective cu
circulație intensă sălile de clasă, holurile de intrare, scările
și celelalte zone de circulație, laboratoarele și cantina, iar
ca spații colective de circulație redusă - atelierele, spațiile
sanitare și vestiarele. A nu se confunda spațiile colective
cu cele individuale, acestea din urmă făcând față unor
exigențe mai mici.

3. În privința comportamentului la umiditate (mai
ales la întreținere şi curățare curentă, periodică sau ocazională), spațiile unei școli pot fi împărțite în două categorii: laboratoarele și grupurile sanitare, care au nevoie de o
curățare curentă prin spălare (deci prezența prelungită a
apei), respectiv celelalte spații, în care se face frecvent o
curățare prin spălare și ocazional o spălare efectivă.
4. Ultimul criteriu prevăzut de legislație este comportamentul la agenți chimici, proveniți din diverse surse
(substanțe de curățare, produse alimentare, reactivi chimici etc). Este vorba atât de deteriorare efectivă, cât și
de schimbarea aspectului, pătare. În sălile de clasă și de
sport normele nu impun tipuri speciale de pardoseli (din
acest punct de vedere), considerându-se că nu există riscul de agenți chimici sau de pătare. Prezența accidentală
a agenților chimici este previzibilă în holuri, pe scări și în
alte spații de circulație. În toate celelalte zone (ateliere, laboratoare, spații sanitare, alimentare, vestiare), pardoselile trebuie să fie rezistente la agenți chimici.

n Foto: ALTRO

2. Un alt criteriu de evaluare este efectul poansonării
statice asupra pardoselilor, fenomen provocat de mobilierul fix sau mobil și care are efecte permanente.
Aici se poate face un clasament în care laboratoarele ocupă primul loc, pardoselile lor fiind supuse greutății mobilierului static fix greu (>20 kg/cmp) și pieselor mobile
folosite intensiv (gen cărucioare cu rotile). Pentru sălile
de clasă, holuri, cantine și săli de sport se consideră că este
exercitată o forță de poansonare de peste 20 kg/cmp, dar

utilizarea cărucioarelor cu rotile este ocazională. Atelierele, spațiile sanitare și vestiarele nu sunt supuse unor atare
presiuni.

Siguranța – înainte de toate!
Desigur, necesitățile pardoselilor din grădinițe,
școli, licee sau facultăți sunt variate (ca și activitățile
care se desfășoară în aceste spații), dar pe primul loc se
află siguranţa. Discutând cu reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare, am aflat că numărul accidentărilor
elevilor din cauza alunecării nu e deloc neglijabil, un
rol determinant în acestea jucând neîndoielnic pardoselile din spaţiile respective. Astfel, dată fiind destinaţia
acestora, ideale ar fi pardoselile antiderapante, dar

legislaţia aplicabilă în ţara noastră nu e foarte clară în
acest sens. Totuşi, deoarece beneficiarii direcţi pot corecta starea de fapt prin modul de întocmire a caietelor
de sarcini, se impune informarea adecvată a acestora
cu privire la oportunităţile existente.
De aceea, în paginile următoare, vă prezentăm
soluţiile Altro pentru unităţile de învăţământ, compania britanică fiind principalul producător mondial
de pardoseli antiderapante.
Pardoseli magazin
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the future is safer with altro

Directiva EU 89/391/EEC privind sănătatea
şi siguranţa respectiv Directiva Consiliului
89/654/EEC 1989 privind siguranţa minimă
şi cerinţele de sănătate în spaţii publice
identifică alunecările şi derapările drept
sursă de accidentări şi dizabilităţi în rândul
adolescenţilor, putând cauza chiar moartea
celor vârstnici, infirmi şi tinerilor.

C

ampania pentru o Europă mai sigură susţine
că majoritatea accidentărilor pot fi prevenite, ţintind reducerea numărului acestora în
rândul grupurilor vulnerabile cu 25% din 2012.
O modalitate practică de îndeplinire a acestui deziderat o reprezintă utilizarea pardoselilor antiderapante, factorii de decizie din sistemul educaţional
având datoria de a plasa siguranţa elevilor pe primul
plan. Soluţiile Altro pentru spaţiile educaţionale sunt
proiectate pornind tocmai de la imperativul siguranţei şi îndeplinesc toate cerinţele de funcţionalitate şi
aspect, aşa cum vom vedea în rândurile următoare.
Lider mondial în producţia şi furnizarea de suprafeţe pentru interior, Altro oferă o gamă largă de
soluţii igienice, practice, decorative şi sigure pentru
pardoseli, pereţi, tavane şi uşi. Portofoliul Altro conţine materialele adecvate pentru amenajarea spaţiilor educaţionale precum săli de clasă, zone de acces,
coridoare, laboratoare, grupuri sanitare, vestiare, săli
de sport, cantine şi bucătării.

Cerinţe esenţiale pentru
amenajarea spaţiilor educaţionale

Amenajările spaţiilor educaţionale, indiferent de
specificul acestora (şcoli, grădiniţe, licee, universităţi) şi de dimensiunile lor trebuie să ţină seama de
câteva cerinţe esenţiale: siguranţă, durabilitate, întreţinere facilă şi eficienţă economică. Iată de ce, respectând întocmai aceste deziderate, produsele Altro
s-au dovedit atât de populare în domeniu.
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Criteriul estetic a devenit tot mai relevant în şcoli, fiind preferate
produse deopotrivă funcţionale şi atractive. Pardoseala
antiderapantă cu aspect de lemn Altro Timbersafe s-a
dovedit a fi alegerea optimă pentru creşe, grădiniţe şi şcoli
primare, spaţii unde s-a dorit realizarea unei pardoseli sigure,
practice şi atractive totodată prin aspectul natural.

Alegerea corectă a pardoselilor
din spaţiile educaţionale

În primul rând, se impune opţiunea pentru produse
durabile în timp: nu alegeţi pur şi simplu pardoseala
cea mai accesibilă la momentul achiziţiei, ci aveţi în
vedere costurile generate de întreaga durată de exploatare a acesteia. Înlocuirea unei pardoseli e o operaţie
foarte costisitoare, o alegere iniţială greşită traducându-se în cheltuieli cel puţin duble! Desigur, întotdeauna şi peste tot există presiunea bugetelor, dar la calcularea costului unei pardoseli trebuie luate în calcul şi
cheltuielile ulterioare de curăţare, întreţinere şi (în cel
mai rău caz) înlocuire.

Clasa

Primatul garantării sănătăţii
şi siguranţei

Studiile arată că 55% din accidentele survenite în
mediile educaţionale au drept cauză alunecarea, 90%
dintre accidentele mai serioase soldându-se cu fracturi. Aceste afecţiuni, precum se ştie, nu sunt dintre
cele mai uşoare, cauzând în subsidiar şi absenţa îndelungată a elevului de la cursuri.

Risc alunecare

R9

> 3º - 10º

Ridicat

R10

> 10º - 19º

Moderat

R11

> 19º - 27º

Moderat
& Redus

R12

> 27º - 35º

Redus

R13

> 35º

Redus

Deşi şcolile şi grădiniţele sunt locaţii complexe,
frecventate de un număr mare de adulţi, adolescenţi
şi copii, implementarea unei politici coerente de
management al riscurilor poate preveni majoritatea accidentelor. Vestea bună e că reducerea acestor
statistici alarmante nu reclamă investiţii financiare
semnificative, presupunând doar un set simplu de
măsuri practice.
Cea mai simplă şi evidentă e montarea unei pardoseli antiderapante în toate locaţiile predispuse la riscul
alunecării în urma prezenţei ocazionale a apei. Din
perspectivă tehnică, e clar recomandabilă o pardoseală cu rezistenţă minimă la alunecare (SRV) de 36
pe toată durata de exploatare – în acest punct impunându-se prudenţă faţă de materialele acoperite doar
superficial cu straturi antiderapante, deoarece acestea
n
se pot uza în decurs de numai câteva luni.

Pentru mai multe informaţii despre gama de produse
Altro pentru spaţii interioare, incluzând pardoseli, sisteme pentru pereţi şi uşi, vizitaţi www.altro.com ori
contactaţi reprezentanții Altro în România:
Răzvan Iştvan
Tel.: 0740242942
Email: razvan.istvan@altro.se
Ștefan Ghibu
Tel.: 0744675653
Email: stefan.ghibu@altro.se

n Foto: ALTRO

Totodată, la costurile pardoselii trebuie adăugate
cheltuielile ocazionate de montaj respectiv de pregătire
a suportului, determinantă fiind durabilitatea garantată
a produsului. Cu cât aceasta e mai redusă, cu atât costurile pe termen mediu şi lung vor creşte exponenţial,
căci se va impune înlocuirea pardoselii. Nu în ultimul
rând, vă recomandăm să vă orientaţi spre produse garantate şi care includ pachete de întreţinere periodică.

Grad alunecare

Pardoseli magazin
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de la producători

Sisteme de soluţii pentru montajul pa
Sistemele de soluţii ArtelitTM Professional sunt destinate pentru execuţia şi montajul:

- sistemelor de pardoseli din mochetă, PVC, linoleum şi cauciuc
- pardoselilor speciale sportive (interior/exterior) sau montajul tapetului din PVC ori a altor materiale speciale.

I. Sisteme pentru pregătirea suportului ArtelitTM Professional:
Pregătirea suportului este esenţială pentru o lucrare durabilă, de cea mai
înaltă calitate. Din acest motiv sistemul ArtelitTM Professional cuprinde:
l RC-001 produs pentru repararea locală a fisurilor plăcilor suport din beton
l LC-700 compus pentru repararea plăcilor suport şi pardoselilor înainte de
turnarea şapelor autonivelante
l Primeri pentru şape autonivelante (epoxidic 2K EBR-275, suprafeţe absorbante WB-290 şi ne-absorbante - WB-280)
l Şape autonivelante LC-710 (până la 10 mm) şi LC-735 (5 - 35 mm) pentru
toate tipurile de pardoseli.

NOU!

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-710

NOU!

Şapă 2-10 mm
grosime pentru toate
tipurile de pardoseli

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-735

Şapă 5-35 mm
grosime pentru toate
tipurile de pardoseli

Selena România a lansat sistemul de soluţii ArtelitTM Professional pentru pregătirea suporturilor pentru pardoseli.
Produsele de bază în cadrul sistemului sunt şapele autonivelante ArtelitTM pentru toate tipurile de pardoseli.
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Şapă autonivelantă ArtelitTM LC-710:
Şapă 2-10 mm pentru toate tipurile de pardoseli
Şapă autonivelantă folosită la interior în strat subţire, cu întărire rapidă,
recomandată pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, înaintea montării
materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC plăci, panouri laminate, parchet,
mochetă, plăci de plută, plăci ceramice, cauciuc.
Consum: aprox.1,5 kg/m2 /mm. Ambalare: sac 25 kg.

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

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

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

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

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

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

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

Primer epoxidic bicomponent – Barieră de vapori: EBR-275:
Consolidarea şi impermeabilizarea şapelor pe bază de ciment, cu conţinut de
umiditate reziduală, mai mare decât cea maximă admisă ( max 5% CM).
Consum: 0.2-0.3 kg/m2. Ambalare: 9.6 kg (6kg răşină+3.6 întăritor)

Tipul substratului: şapă pe bază de ciment cu umiditate reziduală de maxim
5% CM, plăci ceramice, piatră sintetică etc.

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

Avantaje:
• EC1: emisie foarte redusă
• potrivit la pardoselile cu sistem de încălzire şi la utilizarea
mobilierului pe role (DIN EN 12529)
• consum redus
• aderenţă iniţială crescută pe toate şapele
• timp redus de aşteptare
• potrivit pentru aderenţa la suprafeţe umede

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

Avantaje:
• potrivit la pardoseli cu sistem de încălzire şi la utilizarea
mobilierului pe rotile (DIN EN 12529)
• consum redus
• EC1: emisie foarte redusă
• timp redus de aşteptare
• uşor de aplicat

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

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

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

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

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

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

Pentru informatii suplimentare despre produsele Artelit, vizitaţi website-ul www.tytan.ro sau contactaţi-ne la tel: 021 467 03 30, fax: 021 467 03 40 sau
pe office.selena@tytan.ro. Puteţi comanda sau solicita informaţii detaliate despre produsele Selena, de la punctele de lucru ale Selena România SRL:
l
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.
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, 2011
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De la producție la întreținere
Ce sunt pardoselile laminate? Din ce anume constau? Cum sunt realizate? Ce trebuie
avut în vedere la prelucrarea lor? Cum se întreţine şi se curăţă laminatul?
Ajuns la episodul 4, serialul dedicat acestui material vă supune atenţiei modul corect
de montaj, materialele necesare şi posibilităţile de întreţinere ulterioară.

I. Montajul pardoselilor laminate
În general, pardoselile laminate se pot monta pe orice tip de suport, fie acesta o şapă ori o construcţie portantă din plăci fibrolemnoase. Desigur, există şi posibilitatea aplicării lor peste o pardoseală deja existentă din
PVC, linoleum, piatră ori ceramică, dar montajul pe mochetă ori alte materiale textile e nerecomandat. Pe lângă
motivele igienice, aplicarea laminatului pe mochetă e contraindicată deoarece nu se obţine o rezistenţă corespunzătoare, putându-se ajunge chiar la ruperea îmbinărilor lamelelor.

A. Măsuri necesare înaintea aplicării
Transport şi depozitare
Pardoselile laminate trebuie transportate şi depozitate
de preferinţă aşezate pe un suport plan. Pentru a se evita
apariţia deformărilor, depozitarea trebuie realizată într-un
spaţiu închis, ferit de intemperii. Cutiile şi folia ce îmbracă
pachetele protejează elementele pardoselii laminate de
murdărie şi umiditate în timpul transportului, dar nu oferă nicio garanţie împotriva condiţiilor climaterice.

Climatizarea
Pentru a se aclimatiza la condiţiile de temperatură şi
umiditate din încăperea în care va fi montat, laminatul
trebuie lăsat minimum 48 ore la locul de aplicare, în
ambalajul şi folia originale.

Verificarea suportului
Montatorul de pardoseli are obligația de a verifica
adecvarea suportului înaintea aplicării stratului final.
Eventualele suporturi defectuoase trebuie remediate de
către beneficiar, respectiv deficienţele se impun comunicate în scris acestuia.
Modul corect de determinare al adecvării suportului
pentru operaţiunile ulterioare de montaj a pardoselilor
laminate e descris în capitolul 3.1 din Normele Industriei
Germane DIN 18 365. În esenţă, suportul trebuie să
fie stabil, uscat, plan şi curat.
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B. Scule şi materiale necesare
Montajul pardoselilor laminate se realizează destul
de uşor, necesarul de scule limitându-se la creion de
tâmplărie, ruletă, ciocan şi ferăstrău (în cazul sistemelor moderne de tip fold-down, necesarul de scule e chiar
şi mai redus). De regulă, ca mijloc de pregătire a suportului, se mai utilizează folii şi straturi izolatoare. În fine,
după terminarea operaţiunii de montaj se impune realizarea închiderii la perete cu ajutorul plintei de soclu.

Folii / bariere de vapori
Ca protecţie împotriva umidităţii existente în suporturile
minerale, precum şape ori beton, se recomandă utilizarea
unei bariere de vapori constând dintr-o folie de PE în grosime minimă de 0,2 mm. Benzile de folie trebuie aplicate
petrecut 30 cm, ridicate la perete. După montarea plintei
de soclu, excesul de folie poate fi tăiat cu un cutter.
La încăperile situate direct pe sol şi la construcţia cărora
nu s-a optat pentru aplicarea unei bariere de umiditate în
ori sub şapă, se impune utilizarea unei folii sintetice în grosime minimă de 1,2 mm.
În fine, la construcţiile pe structură din lemn, utilizarea unor atare straturi separatoare sintetice prezintă riscul
apariției unor deteriorări a materialului lemnos. De aceea,
în asemenea cazuri e recomandabilă ventilarea din spate a substructurii, menită asigurării schimbului de aer.
Desigur, în continuare se vor monta și sisteme de plinte de
soclu ventilate la rândul lor din spate.

Straturi izolatoare
Stratul izolator (underlay) folosit la montajul pardoselii
laminate îndeplineşte mai multe funcţiuni, cel mai adesea pe cea de fonoizolare a sunetului produs la păşire, dar
este util totodată la preluarea eventualelor neplaneităţi
ale suportului. Producătorii oferă numeroase tipuri de
atare straturi, precum cele din spumă, celuloză, plută, fibre de lână, pâslă, fibre lemnoase ori cauciuc.
La alegerea underlay-ului trebuie avute în vedere mai
multe aspecte. În cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală se recomandă variantele cu rezistenţă minimă la
transferul termic. Referitor la fonoizolare, trebuie determinat mai întâi dacă problema o constituie sunetele pro-

Criterii de alegere
a underlay-ului
Alegerea dumneavoastră depinde de situaţia de
la faţa locului. De regulă, trebuie avute în vedere
următoarele criterii:
1. Montaj peste un sistem de încălzire prin pardoseală
2. Termoizolaţia necesară pe suport
3. Sunetul produs la păşire
4. Transmisia sunetelor din încăpere
5. Înălţimea maximă permisă de montaj
6. Stabilitatea la presiune mecanică
7. Preluarea neuniformităţilor

duse la păşire respectiv transmiterea zgomotelor dintr-o
cameră în alta. De regulă, problema transmiterii sunetelor
produse la păşire în spaţiile situate dedesubt e rezolvată
azi prin folosirea şapelor flotante.
Un alt aspect important rezidă în stabilitatea la presiune a elementelor de underlay, mai ales în cazul pardoselilor cu fixare mecanică. O spumă normală, dar şi una
armată cu grosimea de peste 3 mm, se poate rupe în cazul
unor solicitări punctuale majore în zona marginii. Dacă se
preconizează solicitări mai serioase, se impune folosirea
unei spume rigide cu densitate de minimum 25 kg per
metru cub. Tipurile de underlay ce se remarcă prin stabilitate la presiune sunt compozitele poliuretanice, pluta ori
straturile fibrolemnoase, variante ce permit totodată şi o
încărcare statică superioară.
Să nu uităm să menţionăm importanţa unui suport plan
la aplicarea underlayului. Eventualele neuniformităţi mai
mari de 5 mm la 2 m nu pot fi preluate de stratul separator,
între laminat şi underlay existând riscul apariţiei unor goluri.

Plinte de soclu
Aceste elemente constructive servesc la integrarea
optică a suprafeţelor pardoselii şi pereţilor. Plintele de
soclu trebuie să prezinte o grosime adecvată acoperirii complete a rosturilor de dilataţie faţă de pereţi,
fără a impieta asupra eventualelor mişcări ale pardoselii.
De aceea, ele se fixează întotdeauna în pereţi şi nicidecum în pardoseală.
Pardoseli magazin
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C. Planul de montaj
Direcţia de montaj

veşte un coeficient de rezistenţă la transfer termic al
întregului sistem de maximum 0,15 mpK/W.

Direcţia de montaj se orientează îndeobşte spre sursa
principală de lumină a încăperii, lamelele de parchet
fiind aşezate longitudinal în direcţia acesteia. În cazul
spaţiilor lungi şi înguste, precum coridoarele, se optează
adesea pentru montajul pe lungimea încăperii.

Rezistenţa la transfer termic

Rosturi de dilatare

Montajul flotant

Pentru a permite eventualele mişcări ale pardoselii laminate precum contractarea/expandarea trebuie
avută în vederea păstrarea unor rosturi de dilatare îndestulătoare. Între suprafaţa de pardoseală şi cea a elementelor constructive adiacente (pereţi, conducte de
încălzire şamd) trebuie lăsate rosturi de dilataţie între 10-15 mm, care urmează a fi apoi acoperite cu plinte de soclu respectiv rozete speciale pentru ţevile de
încălzire. În cazul aplicării unei pardoseli cu dimensiuni
mari, se impune lăsarea mai multor rosturi de dilataţie
pe suprafaţa în cauză.

În cazul montajului flotant, pardoseala nu e racordată
fix nici cu pereţii, nici cu suportul, singurele îmbinate între ele fiind elementele de laminat. În atare cazuri trebuie avute în vedere recomandările producătorului relativ
la rosturile de dilatare.

Încălzire prin pardoseală
Aplicarea unei pardoseli laminate peste un sistem de
încălzire prin pardoseală este în principiu posibilă, dar
trebuie avut grijă la faptul că atât laminatul cât şi underlay-ul au proprietăţi termoizolatoare. Cazul optim pri-
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Această valoare măsoară rezistenţa opusă de un strat la
transferul termic; se exprimă în mpK/W. O pardoseală laminată standard, fără strat inferior de fonoizolare, are un coeficient de rezistenţă la transferul termic de circa 0,07 mpK/W.

Lipirea pardoselii laminate
În principiu, pardoselile laminate sunt destinate montajului flotant. În cazuri speciale, poate fi însă necesară
lipirea laminatului pe întreaga suprafaţă. Între avantajele acestei variante se numără printre altele reducerea
sunetelor produse la păşire respectiv un coeficient de
rezistenţă la transferul termic mai bun pentru montarea
pardoselii peste un sistem de încălzire.
În cazul în care doriţi să lipiţi o pardoseală laminată,
aveţi grijă ca aceasta să fi fost autorizată de producător
pentru un atare montaj.

II. Curăţare, întreţinere
Pentru curăţarea şi întreţinerea pardoselii laminate
e important de ştiut dacă suprafaţa ei constă din melamină ori acril, deoarece aceste materiale reacţionează
diferit la produsele de întreţinere şi spălare. Momentan, noile suprafeţe acrilice au o cotă mai redusă de
piaţă – şi nici nu constau propriu-zis dintr-un laminat.

Curăţare
Pentru curăţarea cotidiană a pardoselilor laminate e
suficient un aspirator ori o mătură. În funcţie însă de
gradul de murdărire, se recomandă ştergerea cu o cârpă
semiudă a suprafeţei. E important însă ca aceasta să fie
bine stoarsă şi să nu lase niciun fel de bălţi pe pardoseală.

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

Opţiunea pentru substanţe dedicate de curăţenie trebuie să ţină cont de recomandările producătorului. În
cazul suprafeţelor melaminate nu pot fi utilizate substanţe generatoare de pelicule precum detergenţi ori
şampoane iar zonele intens murdărite (afectate de
exemplu de cremă de ghete ori acuarele) se tratează
cu puţină acetonă.

Întreţinere

• 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

Substanţele de întreţinere uzitate la parchet ori pardoseli din plută pot da un aspect inestetic suprafeţelor laminate. Pe pardoselile acrilice însă atare substanţe aderă, fiind posibilă chiar şi tratarea lor cu detergenţi generatori
de peliculă, polish-uri ori ceară (doar dacă producătorul
nu o interzice).

Îmbunătăţiri/reparaţii
Micile deteriorări ale pardoselilor laminate se pot
remedia cu ajutorul cerii ori pastei de reparaţii de
nuanţa potrivită. Totuşi, elementele grav deteriorate
trebuie înlocuite, măsură ce reclamă scoaterea şi remontarea pardoselii până în locul respectiv.
n

Laminate flooring
High Quality - Made in Germany

www.krono-original.com
Pardoseli magazin
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DARWIN:

Vă prezentăm un nou produs de
înaltă performanţă de la Cooperativa Ceramica d’Imola: panoul pentru pardoseli supraînălţate de exterior Darwin.
Împreună cu celelalte elemente
ale sistemului pus la punct de
compania italiană, aceste panouri sunt o soluţie inovativă,
estetică şi deosebit de adaptabilă pentru terase, căi de acces şi
spaţii exterioare unde se doreşte
o pardoseală de calitate.

pardoseli supraînălţate
pentru exterior
La baza acestui sistem a stat nevoia beneficiarilor de a avea o pardoseală care să faciliteze drenarea
apelor pluviale prin reglarea fină a
pantei - lucru care se poate realiza
foarte simplu în cazul pardoselilor
supraînălţate, prin modificarea înălţimii suportului.
Pentru suprafaţa de călcare, panourile Darwin Brown sunt realizate integral din materiale inerte şi
polimeri, sintetizate la temperatură
înaltă, cu miez monolit şi structură
omogenă. Grosimea totală a structurii, inclusiv finisajul din gresie
porţelanată, este de circa 30 mm.
Unul dintre avantajele esenţiale
ale sistemului de pardoseală exterioară Darwin Brown rezidă în caracteristicile suportului: acesta este
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complet neabsorbant, fiind exclus
riscul oricăror variaţii dimensionale
în contact cu apa (după o imersare
de 24 ore în apă, variaţia dimensio-

nală este 0%). Acest fapt se traduce
printr-o flexibilitate a activităţii de
şantier, dar mai ales prin rezistenţa
deosebită a materialului la intempe-

Structura pe care se montează
panourile poate fi deopotrivă fixă
ori ajustabilă, constând exclusiv
în nişte picioare din polipropilenă.
Astfel, panourile se pot aşeza pe
orice tip de suport plan, deoarece
forma conică a picioarelor facilitează distribuirea uniformă a sarcinilor statice pe stratul inferior.

caracteristici tehnice
Comportament la foc

Clasa 1

Rezistenţă electrică

≥ 2x109 ohm

Putere de absorbţie
a sunetului

≥ 38 db

Densitate

2.200 Kg/mc

Variaţie dimensională

0%

Greutatea panoului
(cu finisaj)
Conductivitate
termică λ

± 24,3 Kg
0,3741 W/mK

rii. În plus, produsul fabricat în Italia
corespunde prin caracteristicile sale
unice celor mai stricte reglementări actuale în domeniul siguranţei,
ecologiei şi performanţelor. Finisajul este realizat dintr-un material
ceramic natural, disponibil în mai
multe nuanţe cromatice, iar suportul
îndeplineşte dezideratele ecologice:
e inodor, complet lipsit de azbest,
neconţinând niciun material toxic.
Asamblarea sigură a finisajului
şi suportului este garantată de cuplarea de tip monolit a celor două

materiale, realizată cu ajutorul unui
adeziv dedicat. Cât priveşte procesul
de punere în operă, acesta presupune ajustarea pe poziţie a panoului
deja lipit cu stratul de finisaj, aşa
încât să permită aplicarea perfectă
a garniturii perimetrale din ABS.
În final, muchiile stratului de uzură
sunt finisate.
n

Imola în România prin:
Romeo Minzaleanu
Sales Promoter România

Tel.: + 40 722.634.631
Fax: + 40 368.440.362
romeo.minzaleanu@imolaceramica.it
www.beeitalian.it
Pardoseli magazin
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eveniment

târg internațional

BAU München 2011: pentru soluţii
complete, ecologice şi la preţul corect
Ediţia din 2011 a târgului BAU de la München (17-22 ianuarie) a fost cea
mai bună dovadă că Europa şi-a revenit după mai bine de 2 ani de criză.

C

unoscuţi pentru spiritul lor practic şi în acelaşi
timp inovativ, germanii au participat masiv la
acest eveniment: pe de o parte expozanţii care
au ţinut să-şi demonstreze adeziunea la noile
trenduri din industria materialelor de construcţii, iar pe de
altă parte vizitatorii, care i-au solicitat la maximum pe cei dintâi. Organizatorii au raportat la final cifra record de aproape
240.000 de vizitatori, în creştere cu 12% faţă de cea anterioară, iar 97% dintre participanţi au evaluat această ediţie ca fiind
bună, foarte bună şi excelentă.
La München au venit mai bine de 2.000 de expozanți din
46 de țări, care au avut la dispoziție 180.000 mp pentru a-și
arăta excelența în construcții, oricare ar fi domeniul: utilaje
și echipamente, pardoseli, betoane, tâmplărie, instalații,
vopsele și finisaje etc. Cifra cu adevărat interesantă este însă
cea a vizitatorilor veniți din afara Germaniei – 60.000. Iată
câteva motive pentru a ne explica de ce mulți specialiști din
România caută să vină la târguri de acest gen, unde au tot
ce le trebuie: produse cu adevărat noi (expuse în spații ample), demonstrații, expozanți motivați să discute și să încheie

parteneriate. Arhitecții și designerii au suficiente materiale
promoționale și mostre la dispoziție, iar tehnicienii găsesc
oricând un specialist care să intre în detalii. Iar disciplinele
nu se amestecă între ele, fiecare expozant are cel puțin un
reprezentant pentru fiecare departament. Standurile marilor producători germani au devenit ”locuri de pelerinaj”
pentru cele câteva zile de târg, unde fiecare potențial client
a obținut informațiile necesare, ba mai mult decât atât. A fost
genul de manifestare la care este bine să vii cu cât mai puține
prejudecăți, pentru că abia ajuns acolo îți dai seama de ce ai
nevoie cu adevărat și care sunt oportunitățile.
Motivele succesului acestui eveniment au fost multe, dar noi
vom insista asupra faptului că a fost o ocazie foarte bună pentru a observa trendurile din piaţa materialelor de construcţii,
în speţă a pardoselilor. Vom spune de la început că a câştigat
curentul ”Eco”, ”verde” sau cum vreţi să-l numiţi, în parteneriat
cu eficienţa prin folosirea produselor de bună calitate. Adică:
reducerea consumului de energie, emisii reduse de substanţe
nocive şi siguranţă în exploatare, opţiunea pentru materiale
”cu etichetă” şi preţ pe măsura performanţelor.

Victoria Îngerului Albastru

Compania Forbo a încercat să expună în cele două standuri cât mai
multe dintre produsele sale, pentru
a-şi promova conceptele în integralitatea lor. Astfel, dacă la un stand am
putut vedea ultimele tipuri de şape,
adezivi, lacuri sau produse de curăţare, la celălalt am putut admira varietatea de pardoseli elastice, furnizate
şi pe piaţa românească. Nevoia de
comunicare în branşă remarcată de
domnul Rüdiger Beez, Director General Forbo Erfurt, a arătat importanţa
acestui târg care are loc la fiecare 2
ani şi devine tot mai atractiv pentru
constructori. Înainte de toate, însă,
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domnul Beez ne-a asigurat de faptul
că Forbo ţine la caracterul ecologic al
produselor sale fabricate în Germania.
„În Europa a devenit foarte important
să promovezi produsele ecologice,
cu emisii scăzute, neagresive pentru
sănătatea utilizatorilor. A devenit
mai mult decât un trend, în Germania eticheta verde este un criteriu de
evaluare. Există standardul german în
acest sens, Blauer Engel („Îngerul albastru”– n.r.), destinat clientului final,
care înseamnă încredere - sub această
etichetă el foloseşte sau cumpără produse care sunt cu adevărat ecologice”,
arată reprezentantul Forbo Erfurt.
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eveniment târg internațional
Soluţii complete

Bona Germania, o organizaţie foarte puternică, cu peste 38% creştere în
vânzări faţă de anul trecut, a participat
cu noutăţi adresate tuturor filialelor
şi sucursalelor, pentru fiecare divizie.
Prezenţa companiei la acest târg a fost
atent organizată, dată fiind şi participarea unui număr mare de producători de parchet, mulţi dintre ei parteneri tradiţionali. Cu statut de vizitatori
au venit reprezentanţi din ţări precum
Austria, Italia, Rusia, Ucraina, alte ţări
din Asia şi, desigur, România, foarte mulţi însoţiţi de o serie de clienţi.
Doamna Monica Căprăroiu, prezentă la târg împreună cu echipa Bona
România, ne-a arătat câteva noutăţi:
discuri diamantate care se ataşează la
maşina monodisc folosită la şlefuirea
şapei, discuri cu pulbere de diamant
pentru şlefuirea parchetului, în urma
cărora stratul respectiv rămâne foarte
fin, Optispread - o unealtă de aplicare
a adezivului pentru şantiere cu suprafeţe mari, cu noul tip de adeziv silanic.
În cadrul unor demonstraţii făcute la
stand, am mai putut vedea o metodă
de personalizare a pardoselilor, cu un
strat de grund, unul de lac, o şlefuire
uşoară, aplicarea stickerului dintr-un
material special rezistent la finisaj şi
aplicarea ultimului strat protector,
pentru trafic. Astfel, se pot personaliza
pardoselile cu fotografii şi logouri, atât
în birouri, cât şi în sectorul rezidenţial.
De asemenea, am putut vedea noile baiţuri Create, gama pentru retail
şi Deck Oil, uleiul colorat pentru exterior. „Bona se adresează şi zonei de
retail, cu o nouă gamă care înseamnă
produse mai uşor de folosit, diferite de
cele profesionale. Lacul este deja colorat, ca şi uleiul, sunt incluse vopsele
pentru pardoseli şi produse de curăţenie şi întreţinere, fabricate în SUA, o
piaţă deosebit de importantă pentru
Bona”, a detaliat doamna Căprăroiu.
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Totodată, merită remarcat că Bona
a implementat legislaţia europeană
cu câţiva ani înainte de a deveni obligatorie. Dacă, de pildă, până în 2012,
este obligatorie scăderea conţinutului de solvent până la 5%, Bona a
făcut-o în urmă cu 3 ani, înlocuind
toate produsele considerate dăunătoare pentru sănătate şi riscând chiar
să scoată de pe piaţă materiale de
succes printre parchetari, pentru a se
înscrie în acest curent.

Accentul pe networking

„Participarea noastră la acest târg
ţine cont de cele 5 branduri pe care
le avem în portofoliu; pornind de la
acest aspect, ne-am chemat partenerii pentru networking”, arată domnul
Uwe Miess – Director de Vânzări pentru România al companiei Uzin. S-au
făcut demonstraţii la care a participat
noua divizie de răşini a grupului, Arturo, care au pus în valoare estetica
produselor. S-a prezentat cum se lucrează cu toate produsele Uzin, începând cu suportul (inclusiv pentru
pardoseli din PVC), arătând sculele
necesare, şi terminând cu protecţia.
A fost expus Turbo Protect, aplicabil
la o pardoseală elastică deteriorată,
pe care beneficiarul nu vrea sau nu
are bani să o înlocuiască – şi atunci
aplică acest lac. Ca noutăţi, de la Pallmann au fost aduse sistemele complete pentru parchet, reunite într-o
gamă dedicată. „Este un eveniment
deosebit pentru că aici vin toţi cei implicaţi în această industrie, de la meseriaşi la arhitecţi. În acest an important pentru noi, când Uzin împlineşte
100 de ani, se simte că trece criza (în
Germania a trecut deja), că specialiştii sunt interesaţi de produse noi, de
soluţii de calitate. De fapt, toată lumea şi-a dat seama că prin calitate se
lucrează mai economic. Oricum, noi

am ales să ne adresăm doar profesioniştilor, celor care au scule, ştiu să
pregătească suportul şi se pricep să
scoată o pardoseală cu un design deosebit. Mergem pe calitate şi siguranţă”, mai declară domnul Uwe Miess.

Noi produse şi strategii
de marketing

Veniţi pentru a-şi prezenta noile
produse (Villapark şi Trendpark), reprezentanţii Bauwerk au mizat şi pe
conceperea unei noi strategii de dezvoltare şi marketing, aşa cum ne-a
arătat domnul Friedrich Schiefermeier – Director pentru Europa de Est.
Aflat la târg, domnul Răzvan Istvan,
reprezentantul Altro în România
ne-a prezentat noutăţile companiei:
pardoselile antiderapante Altro ExpressLay, dotate pe partea din spate
cu un profil reliefat ce permite umidităţii remanente din stratul suport să
se evapore şi face posibil montajul pe
şape umede. Totodată, am remarcat
sistemele de pereţi curaţi din clasa
A, realizaţi din PVC (1250 x 2500 x
2,5 mm), ce constituie singura alternativă la inox acceptată de normele
europene pentru blocul operator
al spitalelor. Varianta dezvoltată de
Altro este mult mai eficientă sub aspect economic şi va fi comercializată
în ţara noastră.
Aşa cum era de aşteptat, marketingul mizează pe aceleaşi mesaje eco
„Importantă este sustenabilitatea,
ecologia, păstrarea resurselor pentru
generaţiile următoare – acesta este şi
mesajul târgului”, arată Eva Zwardon
de la Armstrong.
Investind în cercetare, MAPEI şi-a
dezvoltat gama de soluţii Eco (deţine
peste 150 de produse certificate GEV,
TFI, CRI), prezentându-le la târg pe
cele mai noi: EMICODE EC1 PLUS şi
EC1 R PLUS (cea mai scăzută emisie de

substanţe organice volatile), eliberate
de GEV din iunie 2010. Trendul Eco e
potenţat de faptul că 2011 e “Anul Internaţional al Chimiei”, domnul Giorgio Squinzi, preşedintele MAPEI, fiind
ales în octombrie 2010 la conducerea
CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice) pentru următorii doi ani.
Organizaţia fondată în 1972 reprezintă industria chimică europeană şi se
implică activ în agenda legislativă a
UE, având peste 29.000 de companii
membre în Europa.

O nouă achiziţie Mapei
în Asia: Henkel Coreea

O ştire ce va avea desigur un impact major asupra pieţei pardoselilor
a apărut la puţin timp după finalizarea târgului: grupul Mapei a preluat
toate operaţiunile desfăşurate de
Henkel în Coreea de Sud sub brandurile Ceresit şi Thomsit în producţia şi comercializarea adezivilor
şi altor materiale din industria construcţiilor. Achiziţia s-a realizat prin
intermediul unei filiale nou înfiinţată, Mapei Coreea, cu sediul în Seul.
Unitatea de producţie se află la 100
de km distanţă de capitala ţării, în
regiunea Chungcheonbuk-do, şi reprezintă cea de-a 58-a fabrică a grupului Mapei. Prin această achiziţie
s-a urmărit creşterea prezenţei Mapei în Coreea de Sud, una dintre cele
mai avansate ţări la nivel global din
punct de vedere tehnologic, precum
şi crearea unei unităţi de producţie în
zona Pacificului de Nord. Această extindere face parte dintr-un program
de investiţii de peste 200 milioane
de euro, care vizează regiunea AsiaPacific (inclusiv Oceania) şi care va fi
coordonată de birourile centrale Mapei din Singapore, sub îndrumarea
domnului Marcel Smit, responsabil
pentru această regiune.
Pardoseli magazin
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noutăți

de la producători

Noutate
mondială:
A.T. – Advanced Tehnology este
simbolul pentru noua generație de
produse LOBA, caracterizate printr-o
tehnologie revoluționară, materii prime
inovative şi o utilizare îmbunătăţită.
Una dintre aceste noutăţi este chitul de rosturi
LOBA 2K DuoFillA.T.. Caracteristicile sale stabilesc noi
frontiere.
LOBA 2K DuoFillA.T. convinge prin capacitatea mărită de
umplere a rosturilor, având o aderenţă optimă chiar şi
în rosturile de dimensiuni mai mari.
Imposibilul să devină posibil – acesta a fost ţelul
declarat al proiectului de cercetare al companiei LOBA,
ce s-a materializat prin noul LOBA 2K DuoFillA.T..

chitul bicomponent
pe bază de apă
Primul chit de rosturi bicomponent pe
bază de apă revoluţionează în acelaşi
timp şi modul de lucru: ceea ce până
acum era inevitabil în cazul rosturilor mai
mari – aplicarea în două faze a chitului cauzând un volum de muncă superior,
se rezolvă acum mult mai simplu, prin
aplicarea într-o singură fază a chitului.
n LOBA 2K DuoFillA.T. umple perfect rosturile indiferent
de mărimea acestora. Astfel noul LOBA 2K DuoFillA.T.
elimină timpii dubli de lucru, acoperirea rosturilor realizându-se mai repede şi mai uşor.
n Prin prelucrarea uşoară, consumul redus de material, uscarea rapidă şi rezistenţa materialului în rosturi,
LOBA 2K DuoFillA.T. are toate avantajele de partea sa.
n „Lăsarea” materialului în rosturi este deja de domeniul
trecutului. De asemenea, pot fi remediate uşor şi micile
defecte apărute în timpul montajului.
n Ce este de remarcat la noul chit – în utilizarea sa cu praful de rumeguş de la şlefuire – este uniformitatea culorii obţinute cu nuanţa parchetului. Rezultatul se traduce printr-o tonalitate uniformă a întregii pardoseli.
n De asemenea, aderenţa chitului în rosturi este semnificativă. De aceea, el se poate folosi cu succes şi la
umplerea găurilor cauzate de cuie sau capse (aderă
şi „stă” foarte bine peste capsele de fixare).
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n Comparativ cu prelucrarea celorlalte chituri, singura
care diferă e tehnica şlefuirii: şlefuirea grosieră şi cea
medie a chitului se face cu granulaţiile 36, 60 şi 80, iar
pentru şlefuirea fină se foloseşte granulaţia 100 sau
120. După aceea, se poate trata suprafaţa cu oricare din
sistemele de lacuri pe bază de apă LOBADUR® sau
uleiurile LOBASOL® .
n Produsul, aşa cum am menţionat deja, este o noutate
pe plan mondial, LOBA înregistrând deja patentul său.
n Deloc de neglijat sunt şi costurile foarte mici obţinute
prin utilizarea acestui chit. Datorită gradului foarte ridicat de „absorbţie” a prafului de rumeguş se utilizează o
cantitate foarte mică de chit per m2 (numai 25-35 ml/m2),
restul materialului fiind rumeguş. Pe drept cuvânt, parchetarii au acum la îndemână un produs revoluţionar şi
de înaltă calitate.
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de la A la Z

Pardoselile textile
în secolul XXI

n Foto: Forbo

mocheta

Datorită suprafeţei lor calde şi moi, pardoselile textile sunt preferate în hoteluri, birouri
dar mai ales în spaţiile locuibile. Existența unei largi varietăți de modele, texturi şi formate impune o informare corespunzătoare a beneficiarilor, motiv pentru care inaugurăm cu articolul de faţă un serial dedicat acestor materiale.
Având în comun stratul de uzură constituit din fibre
textile, diferitele variante de mochetă se deosebesc totuşi atât prin originea şi modul de fabricare al fibrelor
utilizate, cât şi prin modalitatea de fixare a acestora pe
suprafaţa suport. Standardul ISO 2424, pe care producătorii trebuie să-l respecte, definește caracteristicile
principale ale mochetelor, precum și tipologia. Conform
acestuia, pardoselile textile se împart în modele cu stratul de uzură identic cu suportul, respectiv racordate la o
țesătură suport. Ambele sunt întâlnite frecvent în amenajări interioare, tipul depinzând de destinația spațiului,
trafic, buget sau metodele de întreținere preferate.

După modul de execuție
mochetele se mai împart în:
1. Mochete țesute
2. Mochete împâslite
3. Mochete lipite și presate
4. Mochete țesute și împletite
Modelele cele mai utilizate sunt cele țesute
și împâslite.
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Pardoselile textile fără fibre ieșite în exterior
sunt cele la care stratul de uzură este de cele mai multe
ori identic cu cel suport – ca repere clasice avem mochetele din fibre de cocos ori sisal, respectiv mochetele împâslite monostrat. Totuşi, stratul de uzură poate fi
atașat unui material suport, precum în cazul mochetelor
împâslite multistrat.

La modelele cu fibre ieșite în exterior , stratul

de uzură este racordat la o ţesătură de fond sau la un strat
de bază, variantele rezultate constând în mochete buclate
ori tip velur, respectiv combinaţii ale acestora. Caracteristicile estetice și practice ale mochetei depind de lungimea
și grosimea fibrelor care ies din stratul de bază, de felul în
care sunt grupate acestea. Bineînțeles, stratul de bază își
aduce aportul la rezistența întregii pardoseli textile.

Materia primă
n Mocheta este în fond o structură
realizată din fibre textile utilizate în
stare pură ori prelucrate prin filare.
n Astfel, pardoselile textile se deosebesc în principal după provenienţa
fibrelor utilizate: naturale (de origine vegetală ori animală) şi chimice.
n Fibrele chimice sunt obţinute fie
din celuloză (întâlnite şi sub denumirea de fibre semisintetice) fie pe
bază de polimeri sintetici.

Fibre vegetale utilizate la fabricarea mochetei
Bumbac
Fructul plantei de bumbac este cules, presat în baloturi şi apoi livrat spre
prelucrare ulterioară în ţesătorii. Cele mai propice zone pentru culturile
de bumbac sunt Egiptul şi continentul american.
Pentru industria mochetei, bumbacul e utilizat aproape exclusiv ca strat
de legătură pentru mocheta ţesută, date fiind calităţile sale ridicate de
rezistenţă la tracţiune. Fibrele de bumbac folosite ca strat de uzură nu
rezistă însă prea mult la trafic, de aceea nu sunt folosite decât rareori la
covorașe, de cele mai multe ori în scop decorativ.

Iută
Se cultivă preponderent în Bangladesh şi se utilizează doar tuplina plantei – spălată, ruptă, curăţată şi apoi toarsă.
Iuta are un aport mare în industria pardoselilor (sunt destul de cunoscute
la noi covoarele realizate cu acest material).
Totuşi, dată fiind rezistenţa scăzută la tracţiune, serveşte mai des ca strat
suport – pentru linoleum de cele mai multe ori și câteodată pentru mochetele din lână sau polipropilenă.

Sisal şi cocos
Firul de sisal este obţinut din frunzele unei specii de agave, iar cel de
cocos din nuca palmierului omonim. Ambele au calități care, inițial, le-au
recomandat pentru execuția funiilor și a sacilor. Pregătirea acestor materiale e similară celorlalte fibre textile, dar pe lângă fabricarea mochetei
ele servesc şi la realizarea preşurilor de praf. Datorită capacităţii lor ridicate de absorbţie a apei, mochetele din fibre de cocos şi sisal influenţează pozitiv climatul încăperii. În plus, fiind realizate din fibre antistatice,
pardoselile din sisal şi cocos nu atrag praful şi se pot curăţa foarte uşor.
Trendul actual de folosire preponderentă a materiilor prime regenerabile
potenţează şi el cota de piaţă a acestor materiale tradiționale.
Pardoseli magazin
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mocheta de la A la Z
Fibre de origine animală utilizate la fabricarea mochetei
Lâna
Lâna este un material natural obţinut prin tunderea ovinelor. Cei mai
mari producători mondiali de lână sunt Australia, Argentina şi Noua Zeelandă, aportul producţiei europene fiind neînsemnat. Lâna recoltată de
pe ovine vii şi prelucrată pentru prima dată se inscripţionează cu marcajul „lână pură virgină”. Deoarece o parte semnificativă a acestui tip superior de lână provine din Noua Zeelandă, pentru piaţa mochetelor din lână
este important şi marcajul „Wools of New Zealand”.
Mochetele ce poartă marcajul „lână pură” sunt realizate din lână regenerată (care a fost deja prelucrată o dată), sau din lâna recoltată de pe ovine
moarte. Calitatea acesteia este desigur inferioară celei descrise anterior.

Mătasea
Mătasea este un material natural produs de viermii de mătase. Acest produs nobil se utilizează preponderent în industria confecţiilor, mocheta
din mătase fiind cel mai adesea produsă manual, în serie mică. Firul de
mătase este singura fibră naturală ce nu mai necesită filare. A nu se confunda cu așa-numita „mătase artificială” (obținută și patentată în 1885 de
Hilaire de Chardonet). Aceasta din urmă, denumită și vâscoză sau relon,
este folosită pentru covoare și foarte rar pentru mochetă.

Alte materiale
Alte materiale obținute din fibre de origine animală sunt cele din păr de
cămile, bovine, caprine etc., folosite fie în stare pură, fie în amestec cu
alte tipuri de fibre.
Rezultă pardoseli exclusiviste, care sunt concepute deseori ca elemente
importante de design interior.

Mocheta din fire de lână
n Un mare avantaj al firului de lână constă, pe
de o parte, în capacitatea acestuia de a rezista
nealterat la presiune mecanică, iar pe de alta în
comportamentul său higroscopic – lâna poate
prelua o cantitate de apă de până la 40% din
greutatea ei fără a se umezi.

n Foto: Forbo

n De asemenea, o serie de date naturale influenţează comportamentul electrostatic al lânii şi
conferă acesteia un efect benefic asupra climatului din încăperi.
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n Folosită în majoritatea tipurilor de mochetă,
pentru spații cu trafic intens sau redus, lâna este
căutată îndeosebi pe segmentul rezidențial,
datorită capacităților termoizolante.

creating better environments

Filarea

Pardoseli
de înaltă calitate
pentru uz comercial
și rezidențial
n
n
n
n
n
n

Pardoseli din PVC pentru uz comercial
Linoleum natural: Marmoleum
Sisteme de ștergătoare
Mochetă de tip flocked: Flotex
Mochetă în dale: Tessera și Westbond
Mochetă compactă de tip needle felt

n Foto: Forbo

Răsucirea fibrelor, respectiv filarea este varianta modernă a torsului – unul dintre cele mai vechi meşteşuguri
cunoscute, în Asia Mică fiind descoperită o sculptură
datând din mileniul 1 î.Hr. ce înfăţişează această operaţiune. Materiile prime prelucrate prin această metodă sunt
lâna de oi ori de la alte animale, respectiv fibrele textile
de provenienţă vegetală precum iuta, inul, cânepa şi altele. Prima roată de tors de tip modern european provine din anii 1530. Era industriei europene a ţesătoriilor
începe însă în 1795, când James Heargraves inventează
maşina de tors şi se consolidează în 1789 prin invenţia
lui Edmund Cartwright – războiul de ţesut.

Identificarea tipului de fibre
În cazul fibrelor textile deja prelucrate, provenienţa
lor se poate identifica prin proba arderii, deoarece fiecare tip de fibre (vegetale, animale, din celuloză sau sintetice) lasă în urma arderii o cenuşă specifică, respectiv
produc un miros şi o flacără caracteristice.
Fibrele naturale vegetale ard uşor, cu flacără deschisă, iar mirosul rezultat în urma arderii aminteşte de
hârtia arsă. Cenuşa rezultată e într-o cantitate foarte
mică sau lipseşte.
Fibrele textile de origine animală ard cu flacără deschisă, cenuşa rămasă e gri şi se poate sfărâma uşor. Mirosul aminteşte de cel al părului ars.
n

Forbo Flooring Systems Romania
sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli
magazin
53
Tel.: +40
728 929
652

Decotex Design
Amenajări personalizate pentru pardoseli și pereți
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 este garantată: materialele provin de la grupul EGE
(www.egecarpet.com), producătorul scandinav de mochetă fiind
unul dintre liderii mondiali în domeniu, respectiv VESCOM, furnizorul soluţiilor complete de tapet premium (www.vescom.com).

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

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

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 dumneavoastră, 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 limitele
de amenajare a spaţiilor sunt trasate doar de imaginaţie. Asemeni
unui artist care-şi pune pensula pe şevalet, designerii au acum
posibilitatea de a-şi exprima neîngrădit ideile de 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.

Glasshouse Hotel – Irlanda

FNAC Franța

www.decotex.ro
Soluții integrate de tapet și mochetă pentru orice spațiu
Avantajele alegerii mochetei EGE
Design nelimitat de restricţii repetitive ale modelelor
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 trafic 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!
n
n

Un mediu medical mai sănătos prin mocheta EGE
Alegerea unei mochete EGE pentru sectorul medical prezintă
numeroase avantaje. Pe lângă deja recunoscuta calitate a produselor noastre, criteriu absolut indispensabil când vine vorba
de sectorul medical, gama de produse dedicată pe care o putem
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.

Hotel Legoland – Danemarca

Avantajele alegerii tapetului Vescom
Pe lângă bogăţia de modele şi culori disponibile la tapetul contract Vescom (recunoscut pentru rezistenţa sa deosebită), alegerea dumneavoastră se dovedeşte inspirată şi datorită calităţilor
de ordin practic al acestuia:
n Ignifug
n Antibacterian
n Lavabil
n Rezistent la zgârieturi

Bowlcenter, Orgeval – Franța

Bowlcenter, Orgeval – Franța

tipuri

de parchet

Parchetul industrial –
acum, și pentru acasă
La origine, era un parchet
din lemn destinat spațiilor de
producție și atelierelor, fiind una
dintre puținele variante viabile,
disponibile, la momentul respectiv. Nu rareori, fibra lemnului
era poziționată vertical, pentru
ca pardoseala să aibă un plus
de rezistență. Ne referim la anul
1900, mai mult sau mai puțin,
când încă nu se vorbea despre
PVC, rășini epoxidice sau poliuretanice, șape mecanizate și alte
”minuni” tehnologice. De asemenea, la vremea aceea, când era
destul de greu să obții o pardoseală conductivă sau disipativă,
lemnul era cel mai la îndemână
material cu caracteristici izolatoare din punct de vedere electric.

Orientarea către modularitate
Conceptul nu a fost părăsit însă,
odată cu modernizarea, ci a continuat să atragă prin aspectul cu totul
deosebit, adăugat caracteristicilor
de bază: rezistența la presiune și
trafic, căldura unei pardoseli din
lemn, respectiv capacitatea superioară de absorbție a șocurilor.
Astfel, îl întâlnim deseori în spații
publice (magazine, farmacii, birouri, școli, săli de sport etc) și, tot
mai des, în spații private (locuințe).
Varietatea de forme și tipuri de
montaj susține această reorientare a producătorilor de parchet industrial. Mai mult decât atât, este
folosit ca finisaj și pentru alte elemente de construcție (scări, pereți,
nișe, platforme, șeminee etc).
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Bineînțeles, conceptul a fost
adaptat pe câteva direcții. În primul
rând, s-a mers tot mai des pe ideea de modularitate. Mai întâlnim
încă pardoseli industriale de lemn
compuse din elemente (lamele sau
piese rectangulare) care sunt lipite
pe șapă una câte una, dar cel mai
des întâlnim plăci compuse din
10-12 lamele (de dimensiuni 14 x
20 x 200 mm, de exemplu, depinde de producător) gata lipite. Lipirea se face pe întreaga suprafață
de contact dintre lamele sau, așa
cum am văzut la unii producători
occidentali, ficare lamelă este lipită individual pe o placă suport.
Această prefabricare reprezintă un
avantaj deosebit pentru montator
și, în definitiv, pentru beneficiar –

ne referim la rapiditatea execuției,
în primul rând.
De asemenea, datorită modula
rității se pot obține acele efecte estetice deosebite, cu diferite
esențe de lemn, gândite de producător. Fie că vorbim despre mozaicuri, suprafețe uniforme cromatic
sau despre alăturări aparent aleatorii de esențe, spectaculozitatea și
dinamismul sunt garantate de fiecare dată. Bineînțeles, cu condiția
ca montatorul să știe ce face, să
aibă experiență în montajul acestui tip de pardoseală. Pentru că, la
execuție, profesionalismul trebuie
să primeze, poate chiar mai mult
decât la montarea parchetului clasic. Planeitatea șapei, tipul și calitatea adezivului, rigurozitatea

montajului (rosturi cât mai puțin
vizibile) sunt doar câteva aspecte
importante.
Particularități eligibile
Prin lipirea pe șapă cu un adeziv de calitate, parchetul industrial nu are nevoie de susținere
suplimentară prin sistemul nut/
feder. Iată un aspect care permite
recondiționarea frecventă: neexistând acea împărțire a grosimii
lamelei (de regulă mai mare decât
la parchetul clasic) în strat suport
și strat de uzură, se poate șlefui
aproape întreaga grosime a materialului. Material care poate fi
de orice esență, cu condiția să fie
suficient de dur și rezistent (dintre
esențele autohtone, sunt preferate

stejarul, nucul, cireșul și paltinul,
iar dintre cele exotice se optează în
funcție de destinație: jatoba sau ipe
pentru rezistență la trafic, wenge,
tauari sau teak pentru spații umede, supuse agresivității mucegaiului și dăunătorilor etc.). Nu sunt
excluse, ci chiar căutate în locații
exclusiviste, combinațiile de lemn
autohton și exotic.
Stabilitatea dimensională recomandă acest tip de parchet pentru pardoselile încălzite, camere
obișnuite, băi și bucătării, terase
acoperite. Faptul că parchetul industrial a fost adoptat în locuințe
nu înseamnă că s-a renunțat la
destinația lui inițială. Sunt domenii în care reprezintă încă una dintre primele opțiuni, chiar dacă nu

cea mai ieftină, dar cu siguranță
cea mai elegantă.
Întreținerea ușoară, facilitată de o tratare corespunzătoare
a lemnului, îl recomandă pentru
laboratoare, farmacii sau restaurante. Pentru sălile de sport, de
asemenea, condițiile practice și estetice sunt îndeplinite.
Totul este ca beneficiarul să apeleze la un specialist veritabil, care
să cunoască comportamentul diferitelor esențe la diferite condiții de
mediu. Și, așa cum am mai spus,
depinde de montaj.
n
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PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ
PENTRU SOLUŢII DE PARCHET

TRENDPARK Frasin White Lion

VILLAPARK Frasin Aqua Structurat

Bauwerk vă oferă cel mai bogat sortiment de esenţe de lemn, culori şi formate
în tradiţionala calitate elveţiană. Vă invităm pe site-ul www.bauwerk-parkett.com
pentru a admira toate produsele noastre.
Cu siguranţă veţi aici găsi soluţia corectă pentru proiectele dumneavoastră.

Prin noul Fidbox sunteţi în siguranţă.
Integraţi dispozitivul în pardoseală: el va
verifica periodic temperatura şi umiditatea, semnalându-vă eventualele probleme
înainte de apariţia deteriorărilor.

