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editorial

Răzvan Dobre

Spre o majoritate ecologistă
Pardoselile sunt, în mod excepţional,
elementele de construcţie cu care utilizatorul are un contact nemijlocit, frecvent,
aproape intim. De aceea şi preocuparea
pentru realizarea şi întreţinerea acestora,
ca act de igienă, estetică şi confort, este
privită ca o dovadă a gradului de civilizaţie. Domeniul pardoselilor nu se poate
sustrage de la ceea ce este nou şi în acelaşi
timp statornic în aspiraţiile oamenilor. Sunt
folosite formule chimice şi echipamente
de ultimă oră, în condiţiile în care „ultima
oră” dictează un trend general european
Eco. Nu întâmplător, producătorii de top
şi chiar montatorii au devenit promotori
ai curentului verde, ai dezvoltării durabile.
Toate segmentele acestei industrii au fost
marcate de dorinţa de a oferi clientului final produse cu emisii reduse de compuşi
organici volatili toxici, materiale reciclabile
şi din surse regenerabile, cu consum cât
mai mic de energie pentru fabricare.
Unii producători de parchet, din dorinţa
de a-şi face cunoscută orientarea, au iniţiat
acţiuni de împădurire – aţi putut vedea un
exemplu într-una dintre ediţiile anterioare
ale revistei. Astfel, ei arată că nu sunt doar
beneficiari ai exploatărilor forestiere, ci privesc pădurea ca pe o resursă pe termen nelimitat. Furnizorii de materiale pentru montaj (adezivi, lacuri, hidroizolanţi, produse
de întreţinere etc.) păşesc, de asemenea,
cu paşi hotărâţi pe acest drum, promovându-le pe acelea care protejează sănătatea
utilizatorilor şi nu poluează. Strategiile de
dezvoltare a liniilor Eco iniţiate de firmele-mamă au fost preluate fără reţineri de
distribuitori, care la rândul lor au transferat
şi montatorilor această tendinţă, de a promova eticheta verde. Interesul montatorilor este oarecum justificat, pentru că ei pun
în operă nişte substanţe care le pot afecta
sănătatea. Se poate spune că, în actualele
condiţii legislative europene, tuturor acestora le-a revenit sarcina nu mereu uşoară
de a reeduca o piaţă relativ reticentă la
nou. Nu rare au fost cazurile în care clientul
final a trebuit convins că un lac pentru par-

Răzvan Dobre

Președintele Asociației Montatorilor
de Pardoseli din România

chet din gama Eco este la fel de bun precum cel pe bază de solvent. Ceva similar
s-a întâmplat şi în domeniul adezivilor, al
răşinilor sau şapelor, unde efortul reducerii
la minimum a cantităţilor de solvenţi este
printre principalele deziderate ale marilor
companii. Cleaningul, de asemenea, este
marcat de efectele produselor de curăţenie asupra sănătăţii utilizatorilor şi beneficiarilor. În toate aceste domenii, s-a pus
accent pe eficienţă, drept componentă de
bază a economisirii resurselor, o altă „cale
de atac” ecologică.
Până nu demult, curentul Eco era considerat unul costisitor, oarecum exclusivist, şi
chiar este în anumite domenii. În privinţa
pardoselilor, însă, eforturile au fost făcute
de la început şi efectele se văd: oriunde neam uita, majoritatea produselor au o latură
eco, sunt concepute în acest spirit. Nu doar
parchetul masiv este ecologic, ci şi cel laminat. Ecologia nu este doar pentru cumpărătorii din gama „premium”, ci şi pentru cei
din gama „economic”. Produsele de montaj
au fost promovate suficient şi comercializate în cantităţi destul de mari pentru a fi
susţinută o reducere a preţurilor. Bineînţeles, nu tot ce există pe piaţă este ecologic şi
mai este mult de lucru, dar ne propunem,
noi cei care am aderat la acest curent, să
devenim majoritari. Prin Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România, prin revista Pardoseli Magazin, prin dumneavoastră.
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de top

Secretul unei pardoseli perfecte din PVC:
COMPATIBILITATEA MATERIALELOR
Spațiile moderne reclamă pardoseli estetice, rezistente la uzură și
ușor de întreținut, iar dacă avem
la dispoziție toate materialele
necesare montajului, întreținerii
și acoperirii pardoselii respective
de la un singur producător, nu
putem decât să ne felicităm pentru alegerea făcută. De aceea,
vă recomandăm un sistem
profesional complet, conținând
următoarele componente:
Allura, noua colecția exclusivistă
de vinil marca
Flooring,
adezivul special pentru PVC
522 și produsele de
întreținere
888 și 896.
6
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ealizată in house de designerii
companiei, gama
Allura stă mărturie pentru experiența
îndelungată a acestora în domeniul
pardoselilor și e dominată de un
design unic, cât mai apropiat de cel
natural, evidențiindu-se colecțiile
cu aspect de piatră naturală, lemn
ori cu modele abstracte. Desigur,
nici aspectele de ordin practic
nu sunt trecute în plan secund,
colecția fiind potrivită pentru sublinierea și rezolvarea arhitecturală a oricărui spațiu: birouri, zone
comerciale, hoteluri, restaurante,
spații recreaționale și nu în ultimul rând locuințe.

Calitate și inovație

Colecția de PVC
Allura e
disponibilă în trei paliere distincte

de calitate: premium, cu un strat de
uzură adânc canelat, în grosime de
0,7 mm, ce-i conferă o rezistență
excepțională la trafic și solicitări
intense, high-end, având stratul
de uzură de 0,55 mm și disponibil
în aceleași variante de design ca și
gama premium și, în fine, Allura
Ceramic, manifestarea unui nou
concept în domeniul PVC-ului în
dale de lux cu proprietăți foarte ridicate de rezistență la uzură.
Merită remarcat faptul că gama
de PVC
Allura e fabricată
folosind cilindri de 4 metri lățime
(și 1,5 m în diametru), fapt ce exclude repetarea modelelor, la realizarea acestora fiind în plus folosită tehnologia printării digitale
ori cerneluri speciale ce amplifică
efectul de unicitate și noblețe.

FLOORING SYSTEMS + BONDING SYSTEMS
Fiecare strat component al plăcilor
de PVC Allura este destinat unei
funcțiuni precise. Acest fapt, alături
de aspectul estetic indiscutabil fac
din gama lansată la începutul acestui an de
alegerea optimă
pentru spațiile cu pretenții ridicate
de funcționalitate și confort.

Poate cea mai sugestivă indicație
cu privire la această gamă exclusivistă de PVC privește faptul că
majoritatea celor ce vin în contact
cu pardoselile Allura se apleacă și
le pipăie pentru a se convinge că
într-adevăr nu e vorba de un material natural.
La baza concepției de design a
colecției Allura Wood stau următoarele principii, venind în întâmpinarea dezideratelor arhitecților,
designerilor de interior și a managerilor de achiziții din întreaga lume:
Redarea aspectului autentic de
lemn, ușor recognoscibil
l Utilizarea esențelor tradiționale
pentru care se optează frecvent
în amenajările clasice
l Introducerea în gamă a unei
categorii noi de esențe moderne și abstracte
l

Colecția Abstract reprezintă dealtfel întru totul un unicat deoarece
pur și simplu nu mai există nimic
comparabil pe piață. Fabricarea ei
pornește de la modele imprimate
digital, creații textile și variante

cu aspect metalic care, combinate,
dau naștere unor pardoseli unicat
ce atrag de îndată atenția și interesul privitorilor.

neutru. În cazul în care cerințele
antiderapante ale respectivei pardoseli sunt mai crescute, recomandăm
produsul de întreținere
896.

Punere în operă
și întreținere

Dedicați protecției
mediului

Pentru montaj, producătorul recomandă utilizarea adezivului acrilic special pentru PVC
522
Star-Tack, adecvat pentru lipirea
pe toată suprafața a oricărui tip de
pardoseli din PVC, în role sau dale,
omogen sau eterogen, dând rezultate
optime chiar și în cazul pardoselilor
sportive. Având un consum de 0,20,25 kg/mp și un timp de punere în
operă de până la 60 de minute, adezivul se aplică folosind spatula K2 și
se usucă în decurs de 24-48 ore.
Cât privește curățarea și între
ținerea pardoselii dvs. Allura, recomandăm soluția universală de
curățare Forbo 888, pe bază de
ceară solubilă în apă, ce conferă
suprafeței un efect auto-lucios, respinge murdăria, nu crează pelicule,
e antiderapantă, fiind în plus neagresivă cu pielea datorită pH-ului

Allura e un exemplu sugestiv al interesului arătat de
protejării
mediului și investițiilor într-un viitor sustenabil: colecția îndeplinește
noile reglementări în privința emisiilor de substanțe organice volatile,
e fabricată folosind energie verde
și tehnologii inovative ce reduc la
minimum consumul acesteia și, în
plus, materialele nefolosite sau care
nu îndeplinesc standardele de calitate sunt reciclate în alte produse.  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
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CERCUL
MILITAR
Național
Începând cu ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, în Bucureşti s-a construit mult, Capitala
îmbogăţindu-se cu clădiri care au devenit repere
de certă valoare arhitectonică şi culturală: Ateneul Român (1886), Ministerul Instrucţiei Publice
(1887), Liceul Gheorghe Lazăr (1889), Palatul Ministerului Agriculturii şi Domeniior (1895), Palatul
de Justiţie (1895), Palatul Poştelor (1901), Casa de
Economii şi Consemnaţiuni (1901), Muzeul de Istorie Naturală (1906), Palatul Ministerului Lucrărilor Publice (1910) etc. Tot în această perioadă au
început şi lucrările de construcţie pentru Cercul
Militar Naţional, obiectiv pe care vi-l supunem
atenţiei în articolul de faţă.
FOTO INTERIOARE: Mihaela Matei

FOTO: Mihaela Matei

Puţină istorie
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Ideea înfiinţării cercurilor militare în garnizoanele
armatei române a apărut încă din deceniul al optulea
al secolului al XIX-lea, înaintea Războiului de Independenţă, fiind gândite ca locuri de întâlnire a ofiţerilor în afara cazărmii, unde aceştia, pe lângă aprofundarea chestiunilor strict militare, precum teoria
războiului, strategie şi doctrină, aveau posibilitatea
de a-şi îmbunătăţi cultura generală şi cunoştinţele
de limbi străine sau de a-şi pune în valoare latura
artistică.
Nu în ultimul rând, cercurile militare îndeplineau
şi un rol socio-monden, fiind gândite ca interfaţă a armatei cu societatea civilă.

După instaurarea regimului totalitar comunist, multe simboluri ce
aminteau de istoria naţională au fost şterse. Inscripţia de pe frontispiciul clădirii – „Cercul Militar Naţional” – a fost înlocuită cu cea de „Casa
Centrală a Armatei”, edificul fiind cunoscut şi astăzi de mulţi bucureşteni drept „Casa Armatei”. La Sala de Marmură au fost acoperite efigiile
regelui Ferdinand şi ale reginei Maria, s-a încercat chiar scoaterea
cariatidelor, fiind îndepărtate şi stemele regale de pe mobilierul din
Sala Maură. În prezent, pe esplanada din faţa intrării principale se
celebrează în fiecare an Ziua Imnului şi Drapelului Naţional.

Astfel, la 15 decembrie 1876 a luat fiinţă Cercul Militar al ofiţerilor din garnizoana Bucureşti. Acesta a
funcţionat multă vreme în clădiri închiriate, făcându-se
simţită în mod firesc, încă de la început, necesitatea
existenţei unui sediu propriu.
Ideea construirii unui palat în acest scop a aparţinut generalului Eraclie Arion, comandantul corpului 2
Armată dislocat la Bucureşti, terenul pe care urma a fi

ridicat edificiul fiind situat pe Calea Victoriei, pe locul
fostei Mănăstiri Sărindar. Construcţia propriu-zisă a
palatului a fost însă extrem de anevoioasă, întinzânduse pe aproape trei decenii şi jumătate din cauza problemelor financiare şi tehnice apărute. Deşi terenul a fost
obţinut în anii 1897-1898, iar proiectul a fost selectat
la cumpăna dintre secole, lucrările au demarat abia în
1911, sub impulsul decisiv al ministrului de război NiPardoseli magazin
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colae Filipescu. Construcţia a fost adusă în stadiul „la
roşu” în 1916, dar în acelaşi an lucrările s-au oprit din
nou în urma intrării ţării în război. După reluarea lucrărilor, la 4 februarie 1923 a avut loc inaugurarea oficială, în prezenţa regelui Ferdinand şi a reginei Maria.

Soluţii constructive inovatoare

Sub aspect constructiv, ridicarea palatului a pus o serie de probleme specifice. Astfel, se impunea găsită o
soluţie pentru solidizarea terenului mocirlos şi instabil,
materializată prin construirea fundaţiei pe piloni de stejar, înfipţi în terenul ferm de sub mlaştină.
Un aspect controversat l-a constituit şi intrarea principală în palat. Arhitectul palatului, Dimitrie Maimarolu (care a mai proiectat şi alte edificii importante din
Bucureşti, precum Biserica Sf. Silvestru, Biserica Armenească, Palatul Senatului ş.a.) propunea ca acea intrare
să se găsească pe latura din actuala stradă Constantin
Mille (vis-à-vis de restaurantul Berlin), proiectând în
acest scop o arcadă monumentală acoperită. În cele din
urmă, s-a optat pentru soluţia realizării unei intrări şi
pe latura centrală a palatului, ambele existând şi astăzi.
Iniţial, la etajul al patrulea al clădirii funcţiona un hotel cu 42 de camere, iar la parter şi subsol existau diverse

Palatul Cercului Militar a funcţionat ca închisoare pentru prizonierii români şi ruşi capturaţi de germani în timpul ocupaţiei
Bucureştiului din Primul Război Mondial, aici avându-şi sediul
Hauptwache (postul principal de gardă al oraşului Bucureşti).
În cea mai mare sală a palatului – actualmente Sala de Marmură –
s-au construit atunci circa 80 de celule din lemn, aşezate una lângă
alta, în formă de cerc, pentru a fi mai uşor de păzit prizonierii.

10
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birouri şi spaţii de închiriat. De asemenea, spaţiile de
sub terasă erau ocupate de instalaţiile de încălzire ale
palatului, unele dintre cele mai moderne ale Bucureştiului de atunci. În încăperile dinspre Bulevardul Elisabeta
funcţionează şi astăzi Biblioteca Cercului Militar, cu un
fond de carte impresionant, îmbogăţit permanent mai
ales prin donaţii (cea mai importantă fiind cea a generalului Alexandru Tell, din 1923, care însuma aproape
4.000 de volume de mare valoare). Tot pe această latură
a palatului se găsesc unele dintre cele mai renumite simeze bucureştene.

Detalii de arhitectură

Palatul Cercului Militar Naţional impresionează prin
monumentalitate şi frumuseţea formelor sale arhitecturale. Construit în stilul neoclasicismului eclectic, el reflecta concepţiile stilistice ale epocii care preluau elemente
din arhitectura Antichităţii, a Renaşterii târzii şi a Neoclasicismului, o sinteză la care a apelat îndeosebi şcoala
franceză. Impresionează în mod deosebit faţada, constituită dintr-un parter înalt şi un şir de coloane duble, care
amintesc de cele antice, pe interspaţii fiind dispuse logii.
Fiecare coloană prezintă în partea de sus elemente com-

pozite bogate, fapt care sporeşte eleganţa clădirii. Impresia elitistă e potenţată suplimentar de cele două cornişe
mari, care încadrează nivelul median al faţadei.
În fine, structura faţadei culminează la etajul al patrulea cu o serie de ferestre şi cu o balustradă de mari
dimensiuni. Să mai spunem că faţada Palatului Cercului Militar a fost comparată deseori cu cea a Operei din
Paris, fapt ce constituie încă o confirmare a puternicei
influenţe franceze asupra arhitecturii româneşti de la
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX.

Scări monumentale, săli de patrimo
niu, pardoseli nobile

Vizibilitatea Palatului este sporită de spaţiul deschis
ce-l înconjoară, mai ales către faţada principală. Dinspre exterior, accesul pe terasă se face prin două rânduri de scări, apoi se intră în Sala de Onoare (actualul
Restaurant Militar). Deasupra se găseşte Sala de Marmură, principalul spaţiu de festivităţi al edificiului şi
una dintre cele mai mari şi mai bogat ornamentate săli
din ţară. Motivele decorative sunt de evidentă inspiraţie antică, cu stilizări şi prelucrări caracteristice epocii.
Săbii, stilete, scuturi, lănci, coifuri, săgeţi, Victorii înaPardoseli magazin
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ripate, zeităţi ale războiului, toate fac aluzie la mediul
militar în care s-a născut şi fiinţează acest proiect.
Şi accesul în Sala de Marmură merită remarcat, el realizându-se pe o impresionantă scară dublă, construită
desigur din marmură, pe parcursul urcării căreia vizitatorii au prilejul să vină în contact, treptat, cu ambianţa
interioarelor. Ferestrele înalte, cu arcade pe latura dinspre Bulevardul Regina Elisabeta, îşi găsesc echilibrul în
şirul de coloane masive care se află pe partea opusă.
În prelungirea Sălii de Marmură se găseşte Sala Maură, cu pereţii îmbrăcaţi în lambriuri din lemn şi ornamente discrete. Sala Bizantină este dominată de un
şir de arcade care susţin un plafon casetat şi se sprijină
la rândul lor pe un şir de coloane înnobilate cu frize din
stucatură aurită. Sala Gotică reprezintă o ambianţă arhitecturală tipică acestui stil, caracterizată prin arcuri
frânte în ogive şi prin candelabrele simple, potenţate
de pardoseala realizată în desen gotic bavarez.
În fine, inspirată din atmosfera specifică Nordului
Europei, Sala Norvegiană e dominată de candelabrele
în forma unor corăbii vikinge şi plafonul din lemn cu
grinzi terminate în console, reprezentând chipurile animalelor fantastice ce populează mitologia acelei zone. n

12

Pardoseli magazin

Toate pardoselile edificiului se înscriu în nota sobră, elegantă şi
maiestuoasă a acestuia, dominante fiind parchetul masiv (în săli
şi birouri) şi marmura (remarcabilă fiind cea de pe scări).

Pardoseli magazin
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Recondiționarea parchetului masiv:
Cercul Militar din Brașov
Rămânând în domeniul
arhitecturii militare,
vă prezentăm o lucrare
migăloasă de restaurare
a parchetului masiv
de stejar existent în
clădirea Cercului
Militar din Brașov.

C

onceput de arhitectul Con
stantin Iotzu în perioada
interbelică drept o sinteză
a abordării moderne cu stilul ro
mânesc din primele decenii ale se
colului al XX-lea, clădirea Cercului
Militar din Brașov are statut de mo
nument istoric și, de aceea, lucrările
de restaurare au reclamat în mod
deosebit atenție, migală și pricepere.
Intervenția s-a realizat în Sala Coloa
nelor, în suprafață de peste 500 mp și
beneficiind de o arhitectură și finisa
je deosebite, parchetul existent aici
fiind din stejar.

Situația de pornire

Parchetul existent în clădire nu
era cel original interbelic, fiind mon
tat la sfârșitul anilor '50, prin prinde
re în cuie pe dușumea oarbă, aceas
ta din urmă așezată pe umplutură
de zgură.
Lucrările de recondiționare a par
chetului din Sala Coloanelor erau
imperativ necesare în urma unei
inundații parțiale cauzate de spar
gerea unui calorifer. În plus, existau
multe zone de parchet desprins, rupt
sau complet deteriorat.

14
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Soluția tehnică

După o analiză tehnică succintă a
stării parchetului existent și ținând
cont de faptul că Sala Coloanelor nu
se putea elibera pentru un timp înde
lungat, necesar unei operații de înlocu
ire completă a suportului existent și a
pardoselii, s-a optat pentru adoptarea
unei soluții de compromis, constând în
repararea punctuală și recondiționarea
parchetului din lemn masiv.

Restaurarea

Din suprafața totală de peste 500 m²
a Sălii Coloanelor au fost înlocuiți apro
ximativ 110 m² de parchet. Desigur, în
zonele în care se impunea schimbarea
parchetului în prealabil a fost înlocui
tă, respectiv consolidată, dușumeaua
oarbă.
Pentru fixarea parchetului nou s-a
adoptat soluția lipirii acestuia pe du
șumeaua oarbă, realizându-se astfel o

L.G. PARQUET SRL
Distribuitor parchet

LISTONE GIORDANO

mai bună fixare și, în acelasi timp, o ri
gidizare a dușumelii. Ulterior, întreaga
suprafață de parchet a fost rașchetată
și lăcuită.
Merită remarcat modul în care s-a
rezolvat restaurarea modelulului brâu
lui central și lateral, executat inițial din
lemn de nuc, dar înlocuit parțial cu ste
jar în decursul repetatelor intervenții și
reparații anterioare – acesta a fost adus
la nuanța potrivită prin băițuire.

În ceea ce privește durata de
execuție a lucrărilor, aceasta re
prezintă o reușită a montatorilor
(firma LG PARQUET din Brașov):
cele două echipe implicate – șase
persoane la restaurare și tot șase
la recondiționare – lucrând în to
tal timp de trei săptămâni și izbu
tind astfel să se încadreze în timpul
disponibil alocat pentru această
intervenție. 
n

Showroom:
Str. Zizinului nr. 3
500403 BRAȘOV
info@lgparquet.ro
Tel./Fax:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

00268 31 32 99
0720 969 720
0720 969 729
0729 969 729
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Recomandări privind
umidificarea încăperilor
P

eriodic, umiditatea aerului scade sub limitele normale, efectele fiind resimţite inclusiv de piesele
din lemn aflate în locuinţele noastre,
fie că este vorba de parchet, mobilier sau tâmplărie. Înainte de a alege
umidificatorul corect, e bine să fim
informaţi cu privire la eficienţa acestor aparate, metodele de dezinfecţie
a apei, consum etc.

Cum poate fi adus aerul la o umiditate normală într-un mod igienic şi sigur?
Cele mai recomandate sunt umidificatoarele cu „sistem de evaporare
activ“. Există două variante:
1. Apa este condusă cu ajutorul unei
pompe în partea de sus a umidificatorului. Picăturile de apă se preling de-a
lungul unui filtru, ajungând înapoi în
recipientul pentru apă. Un ventilator
trece aerul uscat prin acest traseu al
apei, rezultatul fiind atât un aer umidificat optim cât şi o absorbţie însemnată a prafului. Acest proces este folosit la
modelele PH 27 si WDB 500.
Mod de funcționare a unui umidificator cu tambur rotativ
Suprafețe
de filtrare

Ventilator

Motor
pentru
rotirea
tamburului
Vedere față

Vedere laterală
Recipient apă

2. Al doilea procedeu de „evaporare
activă“ constă într-un filtru care îmbracă un tambur rotativ (comparabil cu
roata unei mori). Motorul tamburului
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va roti filtrul prin apa din recipientul
umidificatorului, ventilatorul absorbind
totodată aerul uscat şi trecându-l peste
suprafaţa umedă a filtrului, pentru a fi
eliminat în încăpere cu umiditate crescută. Modele: WDB 450 şi WDB 600.

Nivelul de zgomot
Capacitatea de umidificare depinde
de suprafeţele care intră în contact cu
apa şi de cum este dimensionat ventilatorul umidificatorului. Un ventilator de capacitate scăzută reuşeşte să
elimine în aer o cantitate redusă de
umiditate. De aceea, umidificatoarele
casnice sunt destinate umidificării încăperilor mici sau medii.
Pentru a obţine un amestec de aer
umed și o recirculare optimă a aerului,
umidificatorul va lucra în intervalul de
zgomot necesar acestei recirculări. În
vederea păstrării unui nivel de zgomot
cât mai scăzut, umidificatoarele echipate cu lampă UV sunt prevăzute cu mai
multe trepte de turaţie a ventilatorului.

Cum putem evita apariţia legionellelor și altor elemente patogene
în recipientele umidificatoarelor?
Există metode eficiente pentru a
evita răspândirea lor?
Este important
să conştientizăm
că în cuvele umidificatoarelor se
dezvoltă bacterii
şi viruşi. Cele mai
eficiente metode de dezinfectare sunt:
creşterea temperaturii la peste 70 °C sau
aportul de raze ultraviolete în apa umidificatoarelor (cf. normelor sanitare din
Germania). Deoarece încălzirea apei în

Consumul de energie electrică este des
neglijat de beneficiari. Umidificatorul
model WDB 600 are un consum scăzut
de energie electrică,
de numai 64 Watt
(aprox. consumul
unui bec). Cele
mai multe modele
de umidificatoare
necesită circa
400 - 500 Watt.

recipientele umidificatoarelor este greu
de realizat (implicând costuri enorme
ale curentului şi efecte adverse), experţii
în domeniul sănătăţii recomandă utilizarea lămpilor cu lumină ultravioletă.

Ce înseamnă lumină ultravioletă
(UV)?
Lungimea de undă a razelor UV este
capabilă să descompună şi să distrugă
structura celulară a virusurilor şi bacteriilor. Spre deosebire de alte metode
de dezinfectare
(precum clorul),
această variantă
este inodoră (nu
emană mirosuri
neplăcute).

Există alternative la dezinfectarea
apei folosind lampa UV?
Nu există o metodă de sterilizare
asemănătoare. Substanţele chimice
folosite la dezinfectare, precum clorul,
au dezavantaje considerabile şi afectează aparatul respirator. O unitate UV
acţionează împotriva a 10.000 de microorganisme!

Dacă rosturile dintre elementele
parchetului s-au mărit considerabil,
Soldec vă oferă posibilitatea închirierii sau cumpărării direct din stoc a
umidificatoarelor. Cu ajutorul acestor
dispozitive corect alese, parchetul îşi
revine în 2-3 săptămâni.

Pardoseli magazin
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Parchetul industrial la el acasă:
hale de producție modernizate
Că omul sfințește locul își vor fi spus desigur și miile de angajate ale Artifex
Focșani, căci nu e defel totuna să petreci 8-9 ore zilnic pe o pardoseală rece și
inestetică din beton sau pe un parchet cald și confortabil. Dincolo de dimensiunea impresionantă a lucrării, ne-au reținut atenția etapele de lucru tipice
montajului de parchet industrial, pe care vi le prezentăm și dumneavoastră.

S

ituația de pornire: hale de
producție impersonale, cu
pardoseală rece din beton
gri, bine cunoscute dumneavoastră din Epoca de Aur. Unde s-a
ajuns, vedeți din fotografiile surprinse la fața locului de reporterii
noștri. În esență, e vorba de modernizarea vechilor pardoseli ale
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fabricii de confecții prin montarea
unui parchet industrial deopotrivă
în birouri (cca 4.000 mp) și în halele
de producție (însumând o suprafață
de peste 10.000 mp).

Pregătirea suportului

Dată fiind starea precară a vechilor pardoseli, acestea au reclamat

eliminarea completă a straturilor
deteriorate ori îmbătrânite, până la
beton. Astfel, suprafețele au fost sablate, frezate, curățate iar apoi acoperite cu epoxi, pentru ca în final să
fie aplicată o șapă autonivelantă.
În hale cu utilaje de înaltă
acuratețe, care să poată fi folosite
în condiții optime de ergonomie,

În partea din spate a halei parchetul e gata pregătit pentru aplicare,
fiind lăsat astfel câteva zile spre a se aclimatiza. Când începe montajul
propriu-zis, meseriașul aplică adeziv pentru doar câteva rânduri de
parchet, pentru ca acesta să-și păstreze calitățile.

Pardoselile birourilor sunt realizate cu același tip de parchet industrial. Cerințele specifice acestor spații au impus amenajarea
unor prize multifuncționale,
perfect înglobate în pardoseală.

planeitatea suprafeței este absolut
obligatorie, prin urmare acest aspect a fost urmărit pe parcursul
tuturor operațiunilor. Dată fiind
suprafața foarte întinsă a halelor
de producție (circa 1000 mp),
atât în șapa grosieră, cât și în cea
autonivelantă au fost concepute
la anumite intervale rosturi de
dilatație.

Montajul și finisarea
parchetului

O particularitate a montajului la parchetul industrial este aceea că după
așezarea lamelelor în patul de adeziv, meseriașul trece peste ele cu un
cilindru greu, spre a fixa optim pe poziție fiecare bucățică de lemn.

Livrat în șiruri de lamele subțiri
asigurate pe poziție cu benzi adezive, parchetul industrial a fost
montat pe șapa autonivelantă
folosind un adeziv bicomponent
poliuretanic, pentru suprafațe
de mari dimensiuni, ales pentru
Pardoseli magazin
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calitățile sale remarcabile: generează tensiuni foarte scăzute,
permițând parchetului contractări / dilatări repetate, fără riscul
ruperii îmbinării.
Aplicarea adezivului s-a realizat folosind o spatulă dințată, iar
acolo unde situația a impus-o,
meseriașii au executat îmbinări
cu plută între șirurile de parchet
industrial.
În fine, pentru a nu rămâne niciun pic de spațiu între șiruri, la
capătul rândului de parchet tocmai montat s-au aplicat lovituri
cu ciocanul de cauciuc.
În privința finisajului, s-a ținut
cont în primul rând de destinația
spațiului: în halele de producție
s-a aplicat un ulei bicomponent
special pentru trafic foarte intens,
iar în birouri un lac de asemenea bicomponent. Printre altele,
la pardoselile halelor s-a optat
pentru ulei deoarece în eventualitatea apariției unor deteriorări
(predictibile, date fiind utilajele
grele destinate unui atare spațiu)
acestea se pot remedia mai ușor,
acționând local și neperturbând
major activitatea fabricii.
Dealtfel, aceasta a constituit una
dintre particularitățile lucrărilor
de montaj de la fabrica Artifex
Focșani, toate lucrările de pregătire a suportului, aplicare și finisare a pardoselii fiind realizate în
paralel cu producția din fabrică,
activitatea de aici nefiind stopată.
Acum se poate spune că unitatea de producție din Focșani are
o pardoseală solidă, caldă, ușor
de întreținut, cu o bună aderență
și un aspect care schimbă radical
percepția angajaților asupra locului de muncă.
n
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Ritmul lucrării este rapid și susținut: aveți în imagine suprafața acoperită într-o singură zi.

• Suprafață acoperită:
Hale: cca 10.000 mp
Birouri: cca 4.000 mp
• Furnizor parchet industrial:
BAUWERK
• Furnizor sistem complet montaj
(adeziv Euromix PU 144 Extra, ulei 879,
lac bicomponent 884 Perfect Duo):
FORBO
• Pregătirea suportului:
PAVTECH
• Montajul parchetului:
BAULAND

Stânga: Friedrich Schiefermeier,
General Manager Bauwerk CEE
Dreapta: André Cagneux,
International Business Director

de modul în care verifici sub aspect
calitativ produsele încă din stadiul
de fabricație. Dar nu trebuie să ne limităm la calitatea produsului – deși
aceasta e în fond cea mai importantă
– la fel de relevant e să ai un serviciu
de vânzări calitativ, unul de relații cu
clienții, de marketing. Toate acestea
definesc calitatea și, deloc în ultimul
rând, un aport decisiv îl are alegerea
produsului potrivit pentru locația în
discuție.

Oferiți și servicii adiționale pe
lângă parchetul propriu-zis?

Aflat pe șantier, domnul Friedrich Schiefermeier, directorul pentru Europa Centrală
și de Est a firmei Bauwerk,
producătorul parchetului pus în
operă, a avut amabilitatea de a
ne răspunde la câteva întrebări.
Sunteți reprezentantul unei
companii prezente în 35 de țări,
de pe mai multe continente. Ce
v-a motivat să intrați în România
și cum percepeți piața românească de pardoseli din lemn?
Cred că Bauwerk își poate aduce
aportul de calitate pe această piață.
Vedeți, România e o țară cu tradiție
în pardoselile din lemn, în special în
parchetul masiv. Oamenii de aici iubesc lemnul iar acesta e un aspect
important pentru noi, motivându-ne
să aducem noi tehnologii și produse.
Tehnologia înseamnă calitate, iar oamenii au început să opteze tot mai
des pentru aceasta.

Ce înseamnă de fapt un parchet
de calitate?
E vorba în primul rând de alegerea corectă a materiei prime, de a ști
ce anume se potrivește unui proiect,

Desigur, îi consiliem pe beneficiari la alegerea tipurilor de lemn și
a pardoselilor potrivite pentru proiectul lor. Am spus deja că aici avem
de-a face cu o tradiție consolidată a
pardoselilor din lemn, dar oamenii
învață abia acum avantajele parchetului dublu-strat. Iată de ce e esențial
pentru noi să găsim parteneri care ne
împărtășesc filosofia de business.

Puteți menționa ce așteptări
aveți de la partenerii dvs?
Ne place să credem că lucrăm cu
profesioniști. Dealtfel, produsele
noastre nu se găsesc pe piața de retail, ci se vând și se montează doar
de către personal specializat. De aici
și responsabilitatea noastră de a-i
instrui constant pe toți montatorii
noștri, indiferent de mărimea firmei
în cauză, prin seminarii, prezentări și
aplicații practice. În fond, parchetul
este stratul final, aflat în contact direct
cu beneficiarul și de aceea trebuie să
fie perfect.

Ce tendințe (de design dar nu
numai) identificați pentru 2011?
În primul rând, se impune distincția
între Europa de Est, respectiv Vest,
deoarece se merge pe esențe, dimensiuni și culori diferite. De exemplu,
trendul occidental este îndreptat spre

parchet în nuanțe simple, de alb,
negru, rustic, în vreme ce în România sunt încă la modă modelele exclusiviste, exotice.
Totodată, nu putem să nu men
ționăm trendul eco, din ce în ce mai
prezent. La noi, de exemplu, parche
tul se înscrie în dezideratul eco începând încă de la materia primă
și transport, compania activând în
numeroase organizații de profil. În
plus, recomandăm parchetarilor să
nu mai folosească produse pe bază
de solvent, ci altele mai prietenoase
cu mediul, precum silanul.

Suntem aici pentru o lucrare de
mare amploare și v-aș întreba:
ce probleme ați întâmpinat pe
parcursul ei?
Beneficiarul fiind tot o companie
elvețiană, putem spune că am început lucrarea acum doi ani încă din
Elveția, prin căutarea soluției tehnice adecvate. Problema principală a
constat în starea construcției inițiale:
o hală veche, cu pardoseală simplă
din beton, unde urma să se monteze
o suprafață de peste 14.000 mp de
parchet industrial. Lucrarea a implicat numeroase delegații și deplasări
la fața locului în vederea implementării soluțiilor optime. De pildă, finisajul acestui tip de pardoseală putea
fi realizat deopotrivă cu lac sau ulei,
dar s-a optat pentru a doua variantă
dată fiind destinația spațiului.
O dificultate în plus a fost aceea că
noi am lucrat aici fără a se opri procesul de producție, acesta a continuat – așa cum puteți vedea, se lucrează
și acum. În acest punct, aș menționa
buna colaborare cu angajații fabricii:
aceștia au înțeles imediat că lucrarea
noastră e în primul rând o investiție
în confortul și sănătatea lor, pentru
că nu e deloc același lucru să petreci
8 ore pe o pardoseală rece din beton
sau pe una caldă din lemn.
n
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Unicul producător de sisteme
complete de pardoseli uscate
Ce sunt pardoselile uscate? De cele mai multe ori, sistemele constructive uscate sunt asociate cu pereții și
tavanele din gips-carton (respectiv plăci ușoare de ciment AQUAPANEL® în cazul soluțiilor adecvate și
pentru exterior). Corect dar incomplet, deoarece sunt omise sistemele de pardoseli uscate. Realizabile
rapid și în funcție de cerințele și destinațiile ulterioare ale clădirilor în care se montează, acestea prezintă
avantaje notabile de ordin practic și estetic atât în faza de construcție, cât și de exploatare.
E știut faptul că procedeele umede de realizare a
pardoselilor și șapelor induc întârzieri înaintea aplicării finisajelor (parchet, gresie, mochetă, linoleum etc).
Sistemele de pardoseli uscate permit o punere în operă
rapidă și o exploatare imediată a construcției, nefiind
afectate nici de umiditatea remanentă a suportului,
problemă binecunoscută și foarte costisitoare prin
implicațiile sale.
În calitate de producător și furnizor global de sisteme
uscate, KNAUF oferă mai multe variante de atare pardoseli, toate livrate ca soluții complete și perfect adaptabile la cerințele specifice construcțiilor respective.
Pardoseli tehnice supraînălțate
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1. Pardoseli tehnice supraînălțate
1. 1. Pardoselile tehnice supraînălțate nedemontabile FHB (sistem F18) reprezintă unul dintre cele mai
moderne și eficiente sisteme uscate folosite de arhitecți
în toate tipurile de proiecte: clădiri de birouri, spitale,
unități de învățământ, săli de sport, showroom-uri auto,
centre comerciale, hoteluri, depozite etc. Plăcile din sulfat de calciu incombustibile și gata prelucrate în fabrică
sunt prevăzute cu sistem de îmbinare tip nut-feder pentru facilitarea montajului și au dimensiunile de 600x1200
sau 600x600, respectiv grosimile standard de 25, 28 ori 32
mm, tipul de placă fiind ales în funcție de destinația pardoselii (de exemplu, sarcina specifică a pardoselilor tehnice supraînălțate din clădirile de birouri necesită plăci FHB
cu grosimea de 25 sau 28 mm).
Avantajul principal al acestor pardoseli este că sunt suspendate pe un caroiaj de picioare metalice, asigurând un
gol tehnic adecvat amplasării rapide și flexibile a tuturor
traseelor (instalații termice, electrice, telefonice, rețele de
date etc), fără a afecta portanța pardoselii și garantând
totodată un grad înalt de fonoizolare. Practic, pardoseala
uscată FHB se va comporta ca un planșeu omogen careși descarcă sarcinile prin picioarele metalice care-o susțin
(disponibile în diferite înălțimi, corespunzător cerințelor)
putând prelua de pildă greutatea pereților de compartimentare din gips carton. Sistemul permite și realizarea
rampelor, pantelor și treptelor (amfiteatre), cuprinzând
toate accesoriile de montaj: picioare metalice de diferite
înălțimi, adezivi pentru fixarea picioarelor și îmbinarea plăcilor de pardoseală, grund pentru amorsarea suprafețelor.
Dat fiind comportamentul lor de planșeu omogen, pardoselile FHB se pot utiliza ca planșee de nivel montate direct pe grinzile de susținere, greutatea mult mai redusă decât a plăcilor din beton făcând posibile economii notabile
prin dimensionarea corespunzătoare a structurii clădirii.

1.2. Pardoselile tehnice supraînălțate în sistem DB
au toate avantajele pardoselilor FHB, fiind în plus total demontabile. Totuși, ele nu lucrează omogen ca un planșeu, capacitatea lor portantă fiind limitată la fiecare placă separat.
Realizate tot din sulfat de calciu, incombustibile și cu
dimensiunile de 600x600 mm, au canturile înclinate la
unghi de 4º și protejate cu benzi din ABS. Pot fi folosite în
combinație cu pardoselile nedemontabile FHB (dublând
portanța sporită a sistemului de pardoseală FHB cu flexibilitatea variantei DB) și sunt disponibile în grosimi de 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40 și 42 mm.
Grosimea minimă recomandată pentru pardoseli DB traficabile (de ex. spații de birouri) este de 34 mm, plăcile mai
subțiri urmând a fi folosite în spații netraficabile sau traficate
ocazional. Sunt alegerea optimă dacă se dorește un acces
total sub pardoseală – de exemplu zonele de culoar, camere
de servere, camere de comandă în centrale electrice, dar pot
îndeplini și rolul de capace de vizitare în pardoselile FHB.
KNAUF produce și sistemul de plăci DB Green, produs
total ecologic, în locul cantului protejat cu benzi termoplastice din ABS marginile elementelor fiind tratate cu un grund
special ce ranforsează cantul și îl apără de umiditate.

2. Pardoseli flotante
2. 1. Pardoselile flotante KNAUF Vidifloor (Duo și
Solo). Realizate din plăci ecologice de sulfat de calciu armate cu fibre celulozice, pardoselile flotante KNAUF Vidifloor asigură o fonoizolare superioară la zgomotul aerian
ori de flanc deoarece se sprijină pe planșeu fără a veni în
contact direct cu acesta: între cele două elemente se află
materiale de atenuare precum vată minerală, polistiren
pentru pardoseli (expandat minim 20 kg/m3 sau extrudat)
ori granule de argilă expandată. Ideale pentru construcțiile
pe structură de lemn ori pentru amenajarea mansardelor
în spații locuibile cu minimum de efort, dau naștere unor
suprafețe calde și permit orice tip de finisaj ulterior, facilitând și pozarea ușoară a instalațiilor și traseelor pe sub pardoseală, înglobate în stratul separator.
Varianta Vidifloor Duo constă din montajul flotant
a două straturi suprapuse de plăci cu dimensiunile
12,5x1000x1500 mm pe un pat granular de argilă expandată (pentru nivelarea suportului) respectiv direct pe un
strat de polistiren sau vată minerală (dacă suportul e perfect plan). Primul strat de plăci se așează flotant pe granule,
polistiren sau vată, următorul fiind dispus astfel încât rosturile sale să nu coincidă cu ale primului. Suplimentar, între
cele două straturi se aplică adezivul KNAUF Uniflot, plăcile
fiind asigurate între ele cu șuruburile speciale Vidifloor.

Pardoseli flotante
Varianta Vidifloor Solo constă în montajul flotant
(identic ca la Vidifloor Duo) a unui singur strat de plăci
Vidifloor cu dimensiunile de 18x600x900 mm, prevăzute
însă cu un cant special destinat îmbinării rapide prin fixare
mixtă (mecanică – cu șuruburi speciale Vidifloor și prin lipire cu adeziv). Sistemul Vidifloor Solo are o productivitate mai mare la montaj, reprezentând soluția ideală pentru
renovarea apartamentelor vechi în care se dorește înlocuirea șapei existente, îmbunătățirea fonoizolației față de etajele inferioare sau amenajarea mansardelor. Adecvarea sistemului pentru renovări e potențată și de dimensiunea mai
redusă a plăcilor, care permite manevrarea facilă în spații
înguste ori doar parțial dezafectate.
2.2. Pardoselile flotante KNAUF AQUAPANEL®.
Tehnologia plăcii de ciment AQUAPANEL® stabileşte noi
standarde pentru proiectarea şi execuţia clădirilor în toată Europa: noua generaţie de sisteme de pardoseli uscate
premium de la KNAUF oferă arhitecţilor şi constructorilor
o alternativă superioară la şapa umedă. Sistemul de pardoseli flotante KNAUF AQUAPANEL® este durabil şi stabil, cu capacitate mare de încărcare, 100% rezistent la apă
şi mucegai, asigurând o bună izolare fonică şi termică. În
plus, plăcile de ciment AQUAPANEL® sunt prevăzute cu
o nişă pe toate cele patru laturi, făcând montajul rapid şi
uşor, fără a se folosi șuruburi: aplicați adezivul poliuretanic AQUAPANEL® pentru pardoseli pe cantul plăcilor,
introduceți piesa din plastic de centrare a acestora și fixați
plăcile în contact. Sistemul de pardoseli flotante KNAUF
AQUAPANEL® este recomandat în special pentru spaţiile
cu umiditate ridicată (bucătării, băi, vestiare, zone de piscină, saună etc.).
Pardoseli magazin
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eveniment

Congresul
Național
AMPR
5 martie 2011

C

a în fiecare an, Congresul
Național AMPR, organizat
anul acesta la Bran, pe 5 martie,
a reunit elita montatorilor de pardoseli din țară. Cei 35 de membrii
prezenți (din totalul de 54 titulari)
au observat cu bucurie ca relațiile
business au făcut loc și prieteniei,
discuțiile fiind destinse și amicale.
Principalele puncte de pe ordinea de zi au vizat (1) prezentarea situației financiare pentru
anul 2010, (2) schimbarea Statutului Asociației în sensul transferării puterii de decizie de la Membrii
Fondatori la Consiliul Director și
(3) alegerea democratică a conducerii Asociației.
Desigur, s-au trecut în revistă și realizările anului 2010, dintre care amintim: (1) organizarea de către AMPR a Concursului
Național al Montatorilor de Pardoseli, în perioada 8-12 septembrie 2010, în cadrul ediției a 19-a
a Târgului Internațional de Mobilă BIFE-TIMB, (2) seminariile de
specialitate în domeniul pardoselilor, susținute de AMPR alături
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de nume importante ale domeniului precum Forbo și Loba Wakol și
(3) lansarea revistei Pardoseli Magazin, publicația specialiștilor și
pasionaților acestui domeniu din
țara noastră.

ALEGEREA CONDUCERII
ASOCIAȚIEI
Conducerea Asociației a fost decisă democratic, prin vot, decizia
membrilor indicând următoarele
rezultate:
• Președintele AMPR
Propunerile pentru această func
ție au fost domnii Mircea Budiș

teanu și Răzvan Dobre. Rezultatul votului l-a confirmat în
funcția de președinte pe domnul
Răzvan Dobre, acesta întrunind
26 de voturi.
• Președintele Comisiei de Cod
Deontologic
Votul celor prezenți a desemnat-o pe d-na Monica Căprăroiu
în funcția de Președinte, iar pe
domnii Moghior Neculae și Sabin Stănculete în cea de membri.
• Vicepreședinte Administrativ
Pentru această funcție au fost
propuși domnii Mircea Budiș
teanu și Sergiu Căprița, rezultatul votului desemnându-l pe
domnul Mircea Budișteanu, cu
28 de voturi.
• Vicepreședinte Tehnic
Candidații la această funcție au
fost domnii Călin Pîrva, Dan Petrariu, Robert Serestely și Sergiu
Căprița. După trei tururi de scrutin, a fost desemnat domnul Călin
Pârva, care a întrunit 31 de voturi.

Secretar General
Dintre cei 2 candidați la această
funcție (domnii Sergiu Căprița și
Costel Nemeșu), rezultatul votului l-a desemnat pe domnul Costel Nemeșu, cu 20 de voturi.
Trezorier
Pentru această funcție au candidat domnii Sergiu Căprița, Horia Danet și Sabin Stănculete.
După două tururi de scrutin, a
fost ales domnul Sergiu Căprița,
cu 27 de voturi.
OBIECTIVE PENTRU 2011
Printre obiectivele de maximă importanță ale AMPR se înscriu organizarea Concursului
anual al Montatorilor de Pardoseli și găzduirea ședinței EUFA

la București, evenimente care vor
avea loc în aceeași perioadă a
anului 2011.
Un alt obiectiv consimțit de toți
membrii Asociatiei îl constituie
înființarea și organizarea Școlii de
Vară pe teme juridice de negociere. De asemenea, AMPR își propune să realizeze șase seminarii tehnice, un seminar de aplicare rășini

– Deco Profesional și unul dedicat
manoperei și utilajelor.
Pe lângă seminarii și competiții,
pe lista obiectivelor AMPR pentru
anul următor a fost reținută și formarea comisiei pentru înființarea
unui corp de experți în pardoseli,
unic în România și, de asemenea,
participarea arbitrilor la concursurile din Germania.
n

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
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noutăți

de la producători

Produsele Bona certificate DIBt –
pentru o calitate mai bună a aerului interior
Bona, liderul pieţei de soluţii pentru pardoseli din lemn, a mai făcut un pas spre sustenabilitate şi dezvoltare durabilă: certificarea DIBt în Germania. Toate produsele prezentate au trecut cu brio testele impuse, demonstrând încă o dată că eforturile continue
ale Bona pentru dezvoltarea de materiale sigure și calitative sunt încununate de succes.
l DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) este autoritatea germană responsabilă cu siguranţa construcţiilor
şi calitatea aerului interior. În Germania, din ianuarie
2011, toate produsele de montaj pardoseli, precum
adezivii şi materialele de finisare, trebuie aprobate de
DIBt – iar toate produsele Bona depuse până la această
dată au fost omologate. Noua legislaţie e fundamentată pe Directiva EU pentru Construcţii, Germania devenind prima ţară din Uniunea Europeană care impune
criteriul „ER3”, eforturile îndreptându-se spre utilizarea
substanţelor chimice sigure – nedăunătoare – şi spre
reducerea poluării aerului interior, punând accentul pe
sănătatea şi confortul oamenilor ce vor utiliza în final
respectiva pardoseală. Acest moment marchează începutul unei noi ere legislative, ce pune în centrul atenţiei
proprietarul pardoselii şi consumatorul.
l „Noua legislaţie ne indică foarte clar trendul condiţiilor de protejare a mediului ambiant, iar produsele destinate instalării şi finisării pardoselilor din lemn trebuie
să fie cât mai sigure în utilizare, să nu afecteze sănătatea utilizatorului şi a beneficiarului şi să poată asigura
o bună calitate a aerului interior. Acest lucru este în
deplină concordanţă cu politica noastră de dezvoltare
a produselor şi îmbrăţişăm pe deplin iniţiativa Germaniei”, precizează Arne Wallin, Manager Environmental
and Regulatory Affairs la Bona.
l Dezvoltarea proactivă este un principiu fundamental
al Bona: punem în centrul atenţiei mediul ambiant şi
sănătatea, căutând noi soluţii pentru a îmbunătăţi calitatea aerului interior şi condițiile de lucru ale montatorilor. În clădirile moderne și eficiente energetic, gradul de
ventilare naturală este redus. Pentru un mediu interior
sănătos, trebuie în primul rând să evităm emisiile periculoase ale clădirii în sine, precum cele provenite de la
mobilier sau alte obiecte. Bona contribuie semnificativ
la îmbunătăţirea aerului interior prin reducerea la un nivel extrem de scăzut a emisiilor adezivilor şi finisajelor
(mult mai mici decât normele impuse).
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UN CLIMAT INTERIOR SĂNĂTOS
Un climat interior sănătos pentru adulţi şi copii
este obiectivul Bona
Finisajele pe bază de apă pentru pardoselile din
lemn au fost lansate prima dată în 1979 de către noi,
marcând o nouă etapă în industrie. Îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă pentru parchetari a reprezentat
o prioritate, aceștia fiind expuşi în trecut solvenţilor ce
le afectau sănătatea.
Materiile prime regenerabile au fost utilizate pentru prima dată în 1995 prin lansarea lacului Bona
Mega. Bona foloseşte uleiuri vegetale ce realizează legături polimerice încrucişate, după aplicare, cu ajutorul oxigenului din aer. Astfel, producem finisaje foarte
rezistente, cu performanţe ridicate şi un impact redus
asupra mediului, Bona Mega devenind unul dintre cele
mai utilizate lacuri în lumea pardoselilor din lemn.
Compuşii chimici cu potenţial dăunător pentru
sănătate şi siguranţa mediului sunt mereu în atenţia
noastră, nepropunându-ne doar îndeplinirea cerinţelor legislative minime, ci stabilirea a noi standarde cu

produse foarte prietenoase utilizatorului, beneficiarului şi mediului ambiant.
Conţinutul de solvenţi, sau aşa numiţii Compuşi
Organici Volatili (VOC) reprezintă o mare preocupare pentru Bona, de vreme ce poluarea aerului a devenit o problemă globală. Finisajele pe bază de apă Bona
îndeplinesc cerinţele cu performanţe mult mai bune
decât cele solicitate prin legislaţie.
n

Bona AB este o companie de familie fondată în 1919 cu
sediul la Malmö, Suedia. Conceptul afacerii Bona este
acela de a furniza produse destinate instalării, tratării,
renovării şi întreţinerii pardoselilor din lemn pe întreaga
lor durată de viaţă. Lideri de piaţă în finisarea şi tratarea
suprafeţelor, având filiale în 18 ţări din lume, Bona e un
nume de încredere de aproape 100 de ani, profesioniştii
din peste 50 de ţări susținându-și afacerea pe calitatea
produselor noastre.



www.bona.com

Marea majoritate a produselor Bona îndeplinesc
normele DIBt, în prezent fiind certificate următoarele:
FINISAJE

Bona Mega, Bona Novia, Bona Prime Classic,
Bona Traffic, Bona Oil 90

ADEZIVI

Bona D720, Bona R770, Bona R777,
Bona R845, Bona R850, Bona R850T,
Bona R860, Bona R860T

DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) este singurul organism de omologare german pentru materiale şi tipuri de construcții. Cu sediul în Berlin, DIBt
este membru al EOTA, Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice.
Competențele sale includ printre altele:
• Acordarea de autorizaţii tehnice europene pentru
produsele şi sistemele de construcţii
• Acordarea de autorizații tehnice naţionale produselor şi tipurilor de construcţii
• Recunoaşterea testelor de laborator, organismelor
de inspecţie şi certificarea acestora pentru sarcinile
din cadrul Ü-Zeichen (Ü simbol) şi a simbolului CE
al produselor de construcţii.
Pardoseli magazin
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Standardele

care ne pun la adăpost
Calitatea produselor și punerea lor în operă fără consistență în lipsa standardelor,
cele care îi protejează în egală măsură pe producători, montatori, proiectanți și
beneficiari.

Am dezbătut acest subiect cu
doamna Liana Manolache,
Directorul Departamentului de Finisaje și Protecții
în Construcții din cadrul
ICECON SA, institut care emite
agremente tehnice, certificări
de conformitate și efectuează
expertize pentru lucrări de
construcție, inclusiv pardoseli.

Ca expert, ce deficiențe ați constatat în domeniul pardoselilor?
Necunoașterea materialelor profesionale care există în România, în
primul rând. Firmele de construcții
lucrează deseori cu neprofesioniști,
care au tendința de a face așa
cum au prins „după ureche”, fără
cunoașterea fișelor tehnice. Nu întâlnim prea des materiale proaste,
ci mai degrabă materiale bune, puse
în operă greșit, de către muncitori
necalificați pentru operațiunile respective. Sunt firme de construcții
care fac de toate, inclusiv pardoseli,
lucreză cu meseriași neșcolarizați,
care știu doar câteva materiale
tradiționale, care improvizează cu
materiale scumpe.
Firmele mari fac școlarizare dacă
văd că au o problemă, mai ales în
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statele dezvoltate, unde garanția și
respectul pentru drepturile clientului sunt literă de lege.
În România, nu există așa ceva,
se dă prin contract garanție maximum 2 ani, deși noi când facem
agrement tehnic produsul este garantat 5 ani. Deci, beneficiarii trebuie să-și cunoască drepturile, dar
și îndatoririle, pentru că acestea îi
pun la adăpost.
Ce facem cu produsele de calitate îndoielnică, aduse pe piață de
anumite magazine?
Cumpărătorul trebuie să ceară
documentația de conformitate sau
agrementul tehnic. Are dreptul să le
ceară, iar magazinul este obligat să le
ofere. Dacă magazinul nu le dă, este
îndreptățit să meargă la Oficiul pen-

tru Protecția Consumatorului.
Există Legea 10/1995 a calității
în construcții: atunci când intervine o problemă într-o lucrare și
beneficiarul solicită o expertiză
tehnică, expertul va zice, dacă nu
are toate documentele la cartea
construcției, că este de vină și beneficiarul, și proiectantul și constructorul. Benefeciarul trebuie să
se implice, eventual prin dirigintele
de șantier. Este responsabilitatea lui
cum își alege furnizorul de materiale; dacă nu are documente, nu mai
este apărat, chiar dacă manopera
este cauza. Și sunt cazuri la care am
participat ca expert: vilă extraordinară, cu 6 băi în care căzuse toată
ceramica de pe pereți, produse de
marcă. Am cerut actele, ca să-l pot
apăra, și în afară de facturi nu prea

avea documente. Nu ai ce să faci
doar cu facturile. Nici ulterior, în
instanță, care și aceea va cere expert
judiciar, alături de un expert tehnic.
Practic, beneficiarul nu și-a cunoscut drepturile și nu a avut nici un
diriginte de șantier bun, care să-l
sfătuiască. Regia proprie are această
problemă cu „mica înțelegere”.
Ce mai poate face atunci beneficiarul?
Să ia un expert tehnic, care caută cauzele neconformității, face
expertiza, inclusiv cu încercări
dacă este nevoie. La sfârșit, se face
raportul tehnic. De obicei nu doar
beneficierul este de vină. El poate fi
în culpă pentru că nu are acte, sau
din cauza unor lucrări ascunse. Cel
care face o lucrare trebuie să întocmească un proces verbal de lucrări
ascunse, cum a fost găsit suportul.
De regulă, cauzele sunt manopera
și uneori materiale expirate. Nu se
respectă instrucțiunile de punere în
operă, se combină materiale în mod
nejustificat, nu se verifică suportul,
sau nu se cunoaște metoda de tratament. Când se stabilesc cauzele/
deficiențele, pe baza unui raport
de expertiză, poate să se înțeleagă
cu vinovații, sau merg în instanță.
Vinovații pot veni cu altă expertiză. Instanța va veni cu expert judiciar de asemenea. Dar acestea sunt
situații mai rare, de obicei o singură
expertiză este suficientă și se reface
lucrarea, dacă este cazul.
Se poate spune că există o colaborare bună între cei implicați
în realizarea unui proiect, între
producătorul şi montatorul de
pardoseli în speță?
Din expertizele făcute de noi, sunt
situaţii în care poţi întâlni o bună cooperare între producător şi proiec-

tant, şi de asemenea între executant
şi beneficiar. Disfuncționalitățile
apar de regulă între constructor şi
proiectant, pentru că se fac deseori
modificări în proiecte, la cererea
beneficiarului de cele mai multe ori,
fără anunţarea proiectantului. Uneori cauza este și lipsa unor materiale pe piaţă. Proiectantul trebuie în
fond să hotărască modul în care se
fac aceste modificări, cu ce materiale, în ce scop. Mai este un aspect:
proiectantul nu are totdeauna informaţiile necesare sau nu le caută;
de multe ori trebuie să vorbească direct cu producătorii. Reglementările de pe piaţa construcţiilor sunt clare, conform Hotărârii de Guvern
622/2004: se pun în operă numai
produsele care au agrement tehnic, atunci când nu există standard
european armonizat. Când există
standard european armonizat, se
emit certificate de conformitate,
adică aplicarea marcajului CE, în
condiţiile prevăzute de standarde.
Ce înseamnă marcaj CE?
Înseamnă că produsul poate fi
vândut oriunde în Europa, cu marcaj obținut inclusiv în România. În-

seamnă conformitatea cu standardul
european, și, atenție, nu că este produs în UE – mulți vânzători greșesc
aici, voit sau nu. Marcaj CE înseamnă că este conform acelei anexe ZA
din standard, trebuie să poarte numele organismului de certificare,
anul în care a fost aplicat marcajul
și numărul standardului cu care
este conform produsul. Standardul
te obligă și cum trebuie să faci eticheta, ce informații să conțină: producătorul și adresa lui, cine pune pe
piață produsul, câteva caracteristici
principale, verificate conform standardului. Dacă este adeziv pentru
plăci ceramice, este valabil standardul 12004 și nu altceva.
Ce se întâmplă când cumpărătorul întâlnește în magazin un
produs „no name”, cu marcaj CE?
Cum poate ști el dacă produsul
respectiv este garantat calitativ?
Cumpărătorul trebuie să ceară de
la magazin declaraţia de conformitate cu marcajul CE, pentru că acesta este actul pe care orice magazin
îl cere atunci când pune produsele
în raft. Dacă ne referim la adezivi,
e foarte simplu: avem sistemul 3 de
atestare, aşa cum zice standardul
SR EN 12004, care ne arată că este
necesară declaraţia de conformitate, a producătorului sau reprezentantului său autorizat, cu marcajul
CE. Declaraţia de conformitate este
un tipizat care trebuie adus la zi periodic, se găseşte pe site-ul CTPC
(Consiliul Tehnic Permanent Pentru
Construcții). Magazinele mari care
cumpără aceşti adezivi cer declaraţia
în mod obligatoriu.
Ca legislație, avem HG 622, conform căreia poţi să vinzi doar cu
declaraţie de conformitate. Dacă
avem alte sisteme de atestare, la
alte produse, de pildă 1, 1+, 2, 2+,
Pardoseli magazin
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acestea obligă şi la certificat de conformitate cu marcaj CE, pe lângă
declaraţie de conformitate. În domeniul pardoselilor, avem de-a face
cu sistemele acestea dacă ne referim
la şape, care se încadrează de regulă
pe sistemul 1 (avem EN 13813 pentru şape). Există şi cazuri în care se
aplică sistemul 3. În funcţie de sistemul în care a fost făcută certificarea,
de către un organism de certificare
de conformitate sau laborator notificat, poate să apară pe piaţă produsul, pe sistemul 1 sau 3. Parchetul,
care are standard european, intră pe
sistemul 3, dar avem situații unde
standardul există dar nu e armonizat. Iată exemplul chiturilor pentru
plăci ceramice – aici avem standardul european 13888, dar nu e sub
directivă şi implicit nu are anexa
ZA. Atunci, pentru aceste produse,
legislația te obligă să le introduci pe
piaţă cu agremente tehnice, obținute
la institutele care fac așa ceva – ICECON este unul dintre ele. Agrementul tehnic, aşa cum îl cere ministerul
de resort, este un document românesc, cu el se vinde doar pe teritoriul
României. Cu marcaj CE, se vinde
peste tot în Europa.
Ce documente trebuie să aibă un
producător român pentru a vinde în altă țară din Europa?
Doar cu agrementul tehnic românesc nu poate vinde în țările UE,
dar există un alt document cu care
se poate intra, cu agrementul tehnic european. Dar exportul depinde de legislaţia ţării respective, procesul este mai mult sau mai puțin
dificil. În Franţa, care este membru
al Uniunii Europene de Agrementare Tehnică în Construcţii, ca şi
România, de regulă este valabil
agrementul tehnic naţional. Pentru
obținerea unui marcaj CE, de pildă
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la hidroizolaţiile bituminoase sau
la acoperişuri, unde există standard european, Franţa nu consideră suficient, solicită și agrement
tehnic pentru procedeul de punere
în operă. E firesc, consider eu, pentru că nu vinzi doar membrana, ci
şi multe alte anexe pentru hidroizolarea acoperişului şi toate trebuie
înglobate într-un agrement tehnic.
Şi la aplicarea răşinilor epoxidice
există anumite condiţii la substrat,
la pregătirea cu grund, la produsele
de chituire, și mi se pare normal să
facem agrementări pe sistem.
Ce se întâmplă când se folosesc
pentru un sistem produse de la
mai mulți producători?
Nu prea se întâmplă acest lucru.
Producătorul de epoxi îşi produce
sigur şi grundul; el nu cumpără
de la cineva grundul şi de la altcineva răşina. Iar când vinde adeziv
pentru mochetă, arată foarte clar
pentru ce fel de intrados este recomandat. Așadar, rar sunt nevoiţi să
colaboreze mai mulţi, fiind vorba
de nişte familii bine definite de finisaje (mochete, parchet, plăci ceramice, lemn etc.).

Cum decurge acțiunea de agrementare a unui produs?
Agrementele tehnice se elaborează
în maximum 4 luni de la solicitare și
au valabilitate 3 ani, perioadă în care
se face o supraveghere, așa cum decide organismul elaborator de agremente tehnice. În cele 4 luni, se supune și avizării Comisiei Naționale
de Agrement Tehnic. Solicitantul
este obligat să facă minimum o încercare în perioada de 2 ani cât
este valabil avizul tehnic. În perioada aceasta se verifică constanța
calităților, dacă produsul rămâne la
aceiași parametri inițiali, prin încercări de laborator sau prin inspectarea unei lucrări executate - este la
latitudinea organismului elaborator.
Când terminăm un agrement
tehnic, îl depunem spre avizare la
CTPC. Tot aici este un serviciu care
ține sub observație toate produsele care au marcaj CE, de oriunde,
nu doar din UE. Se înregistrează în
acel Registru Național al Produselor
pentru Construcții, în care există
și produse cu marcaj CE, și cele cu
agremente tehnice. Apare adesea
însă următorul fenomen: cât lucrăm
la agrementarea unui produs, există un document emis de noi prin
care confirmăm că a început agrementarea, stadiul în care se află. În
acest document se menționează că el
servește la licitații, și nu la punerea
în operă. De multe ori, solicitanții
câștigă licitația, pun și în operă și nu
mai încheie agrementarea.
Cum poate intra pe piața românească cu ajutorul dumneavoastră producătorul dintr-o țară nemembră UE?
Pentru produsele cu sistemul 3 de
atestare, practic ne cere un raport de
încercare. Laboratorul nostru îi dă
niște rezultate seci, fără comentarii.

Autorizarea ca expert – o realitate europeană
O lucrare de calitate necesită desigur materiale profesionale certificate, dar în primul rând competență în
folosirea lor. Nu de puține ori se dovedește că o echipă slab pregătită poate strica iremediabil o lucrare
executată cu produse de primă mână, în vreme ce un
meseriaș priceput poate avea rezultate optime chiar
și cu materiale mai accesibile. Dacă în interviul anterior am văzut pe ce criterii putem alege optim materialele de construcții, e cazul să ne întrebăm cum putem
să ne asigurăm că aplicarea lor va conduce la rezultatul dorit. Iar dacă în țara noastră lucrurile sunt încă
la început în această privință, să privim spre situația
din Germania, examinând modul în care sunt reglementate și controlate diferitele meserii, de pildă cea a
montatorilor de pardoseli și parchet.
Primul lucru care merită remarcat e acela că nu oricine poate monta pardoseli și că nu oricine poate verifica
reușita ori eșecul montajului. Relațiile comerciale și de
muncă stabilite în acest domeniu sunt supuse controlului
Camerei Meseriaşilor, organism ce desemnează şi autorizează experţii atestați. Orice eventuale expertize asupra
mărfurilor, prestatiilor, preţului manoperei, precum şi a
comerţului adiacent trebuie efectuate exclusiv de acest
corp profesional.
Pentru a fi desemnată oficial ca expert, o persoană
trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe generale,
precum:
• să deţină o societate respectiv o funcţie de răspundere
(director general sau administrator) într-o societate activă în domeniul profesional respectiv ori într-unul conex
acestuia, de minimum 3 ani;

Conform standardului, producătorul este obligat să-și dea declarația
de conformitate pe baza raportului,
dar cu ocazia aceasta verifică și dacă
sunt bune rezultatele. Laboratorul
nu ține cont de numele produsului,
nu știe de unde provine, trebuie să
fie independent, să facă doar teste.
Mai departe, evaluatorul spune dacă
rezultatele corespund standardelor. Ulterior, problema menținerii
calității e treaba producătorului. Are

• să aibă vârsta minimă de 30 de ani împliniţi, dar nu mai
mult de 65 ani;
• să aibă aptitudinile personale de eligibilitate (lipsa cazierului judiciar și un certificat de bună purtare emis de
poliţie);
• să deţină o expertiză specială (aptitudini profesionale de
specialitate peste medie), experienţa practică necesară
şi capacitatea de a elabora expertize (probată prin parcurgerea unui curs finalizat cu examen);
• să aibă facilităţile şi echipamentele necesare pentru a-şi
îndeplini activitatea (birou şi aparate/echipamente);
• să se bucure de o situaţie economică stabilă;
• să prezinte garanţii de imparţialitate şi independenţă
în furnizarea rapoartelor de expertiză, precum şi pentru respectarea obligaţiilor (confidenţialitatea) aferente
unui expertilor oficiali autorizaţi.
Ca expert poate fi numit şi atestat și cel ce poate face
dovada că în ultimii 10 ani anteriori depunerii cererii de
atestare ca expert a activat minimum 6 în cadrul branşei
pentru care aplică, din care 3 ca administrator sau într-o
funcţie de răspundere.
Pe lângă cele descrise mai sus, în cazul nostru mai sunt
aplicabile si cerinţele unui curs (2-3 săptămâni) finalizat
cu examen susţinut în faţa Camerei Meseriaşilor, proba
practică fiind dată în faţa asociaţiei profesionale în cauză.
Numai atunci când toate acestea sunt pe deplin îndeplinite are loc atestarea şi înregistrarea în registrul oficial
al experților.
Un aspect important este acela că experții trebuie să
încheie asigurări profesionale, căci o eroare (fie şi minoră)
poate atrage după sine acţiuni civile în daune de interese
ce se pot solda chiar cu falimentul.

obligația ca, dacă își schimbă materia primă, să își refacă testele inițiale,
eventual să țină cont de modificarea
standardelor. La sistemele 1, 1+, 2,
2+, unde organismul de certificare este ICECON CERT, standardul
te obligă la supravegheri, obișnuite
sau extraordinare (în urma unei
reclamații). Când se eliberează certificatul în sistemul 1, sunt trecute și
supravegherile. Dacă produsele au
marcaj CE, ele se pot vinde fără pro-

bleme în România, nu mai au nevoie
să vină aici.
O singură obligație există totuși:
înscrierea la CTPC, în Registrul
Național. Să nu se confunde însă
marcajul CE cu ISO 9001, de exemplu. Sunt acțiuni diferite, după sisteme diferite. Fiecare țară are o
legislație națională specifică – de pildă, în Germania nu există noțiunea
de agrement tehnic, acolo trebuie să
ai un produs conform DIN.
n
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Construct Expo 2011

Î

ntre 13 și 17 aprilie, am putut
lua pulsul pieței de pardoseli
într-un context mai larg, prilejuit de cea de-a XVIII-a ediție a
tâgului internațional de tehnologii, echipamente, instalații, utilaje și materiale pentru construcți
– Construct Expo, organizat de
Romexpo. La acest eveniment au
participat pste 250 de firme din
21 de țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Elveția,
Franța, Germania, Grecia, Italia,
Moldova, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia,
Ucraina, Ungaria și România.
Suprafața expozițională a fost de
circa 25.800 mp, din care 15.800
mp în interiorul standurilor Rom-

expo. Conceptul Construct Expo
2011 a reunit anul acesta manifestările Construct Expo Antreprenor,
Construct Expo Utilaje, Construct
Expo Ambient și Romtherm, fapt
care a arătat potențialul real al
pieței, dar și căile comune de dezvoltare care trebuie abordate în
continuare.
Atât produsele și serviciile prezentate aici, cât și manifestările conexe, au demonstrat că centrul de
greutate apasă spre armonizarea
legislației românești la cea a Uniunii Europene și la adoptarea de
soluții „verzi” în tot ceea ce înseamnă construcție și amenajare. Iată temele câtorva conferințe care au avut
loc: „Legislația Europeană - o șansă

pentru dezvoltare sustenabilă”, „Încălzirea electrică și degivrarea –
Soluția viitorului începe azi” (având
ca subiect și covorașele portabile
de tip trafic intens, pentru degivrarea aleilor și a treptelor exterioare),
„Promovarea energiilor verzi”, „Ziua
Ceramicii de Construcții”, „Arhitectură și Tehnologie” și, ca în fiecare
an, „Ziua arhitectului”.

Cleaning Show, ediția a II-a

C

leaning Show, expoziție dedicată industriei de curățenie
profesională, industrială și domestică, s-a desfășurat la Romaero
Băneasa (București), între 4 și 7
mai. Au fost expuse echipamente
în premieră pentru România, s-au
desfășurat seminarii, conferințe
și două concursuri, unul destinat
expozanților și celălalt vizitatorilor (tombolă cu premii în produse
specifice). Specialiști în domeniul
curățeniei, manageri ai firmelor
de profil, parteneri de afaceri externi, reprezentanți ai mass media (printre care și noi) au trecut
pragul pavilionului H6, unde, pe
o suprafață de 3.000 mp, cele mai
cunoscute companii din industrie au prezentat la standuri echipamente de curățenie de ultimă
generație și ofertele de servicii. O
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zonă de 100 mp a fost destinată
demonstrațiilor. Ritz Tibor, directorul Institutului de Curățenie din
Ungaria, a susținut patru seminarii, cu temele „Disciplina tehnologică în curățenie”, „Tendințe eco în
industria curățeniei”, „Structurarea informațiilor – cel mai fiabil instrument de marketing în industria
de curățenie” și „Cursuri online de
curățenie”.
Participanții la concursul Go
Clean, destinat specialiștilor, au
avut de curățat, timp de 30 de minute, o arie de 100 mp compusă
din șase tipuri de suprafețe: două
tipuri de mochetă, PVC omogen,
PVC eterogen, linoleum și parchet
laminat, murdărite anterior astfel:
• Mochetele: cafea + zaț, ketchup,
muștar, cola, noroi, scotch dublu
adeziv.

• PVC: cretă pisată, cerneală, rivanol, iod, ulei, vopsea de păr.
• Parchet laminat: noroi, cerneală,
marker negru.
• Linoleum: marker negru, ulei de
bucătărie, ulei ars, vopsea de păr,
scotch dublu adeziv.
CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI:
Locul 1 Sanirom (cu echipamente
Tennant)
Locul 2 Euro Grup Clean Products
Locul 3 Ber’s New Solutions
Locul 4 SDS Group

Seminar tehnic
Joi, 5 Mai 2011, ALVECO MONTAJ și MAPEI Romania au
organizat la Restaurantul Herăstrău din București un
seminar tehnic dedicat produselor de montaj parchet,
ce s-a bucurat de o asistență numeroasă (peste 40 de
participanți direct implicați în domeniu).

S

usținută de Ovidiu Badea, Director Coordonator și Dan
Radu, Departamentul Tehnic al
Mapei Romania, prezentarea a avut
o parte teoretică și una practică.
Între produsele prezentate, amintim:
• Lianți și mortare cu uscare ultrarapidă pentru pregătirea suportului (TOPCEM, liant special
pentru realizarea șapelor de egalizare grosiere, ULTRAPLAN,
șapa autonivelantă pe bază de
ciment, mortarul pe bază de ciment pentru reparații și nivelare
NIVORAPID
• Rășini bicomponente și monocomponente pentru pregătirea
suprafețelor (PRIMER MF EC
PLUS, rășina epoxidică bicomponentă pură, fără solvent, ECO
PRIM PU 1K, rășina poliuretanică monocomponentă pură,
fără solvent, ECO PRIM PU 1K
TURBO, rășina poliuretanică
monocomponentă pură
• Adezivi cu lipire elastică pentru parchet masiv sau stratificat
(ULTRABOND P913 2K, adeziv
bicomponent epoxipoliuretanic
pentru parchet masiv de pana la
60 cm lungime si parchet stratificat de orice dimensiune, ULTRABOND P902 2K, adeziv
bicomponent epoxipoliuretanic, cu fluiditate și lucrabilitate
mărită pentru parchet masiv și
stratificat de orice dimensiune,
ULTRABOND P990 1K, adeziv

monocomponent poliuretanic,
cu mare lucrabilitate pentru parchet masiv și parchet stratificat
de orice dimensiune, ULTRABOND P997 1KT, adeziv monocomponent poliuretanic, cu mare
lucrabilitate, tixotropic pentru
lipire mozaic din lemn pe pereti
și stâlpi, fixari de trepte/ contratrepte și plinte de lemn, ULTRABOND ECO S955 1K, adeziv
monocomponent silanic, pentru
parchet masiv și stratificat de orice dimensiune.
În esență, participanții au putut
urmări pe viu cum trebuie pregătit
corect suportul în vederea montării
parchetului, modalitățile de consolidare a acestuia și etapele de montaj, reporterii Pardoseli Magazin
aflați la fața locului observând interesul deosebit arătat de cei prezenți
pentru produsele și tehnicile prezentate de organizatori.

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

Organizare
programe turistice
şi călătorii de afaceri
pentru partenerii
dumneavoastră externi

Telefon: 0723.641.488
Telefon/Fax: 021.317.05.33
www.traduceritehnice.com
Pardoseli magazin
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Faţade ceramice
ventilate de
la Cooperativa
Ceramica d’Imola
Soluţii complete pentru clădirile
moderne
Placarea cu plăci ceramice pentru faţade a întâmpinat uneori rezerve deoarece trebuia rezolvată problema
termoizolării. Pentru sistemul pe care vi-l prezentăm
acum, termoizolarea este asigurată prin crearea unui
sistem de faţadă ventilată, pe care cei mai mulţi îl ştiu
ca fiind realizat cu panouri compozite. Iată că renumitul
producător Cooperativa Ceramica d’Imola reuşeşte să
îmbine avantajele unei faţade ventilate cu aspectul deosebit al ceramicii italiene, ceea ce lărgeşte spectrul de
utilizare al sistemului: clădiri de birouri şi rezidenţiale,
hoteluri, săli polivalente etc.

Cum „funcţionează” o faţadă ventilată

Este bine cunoscut faptul că termoizolația optimă se
realizeză prin existența unui strat de aer între diferitele
elemente constructive. Sistemul e folosit de multă vreme, clădirile mai vechi fiind adesea construite cu pereți
dublați la exterior, tocmai pentru asigurarea unui strat
de aer între fațada propriu-zisă și peretele interior al
clădirii. Acesta e și principiul fațadelor ventilate moderne, între peretele clădirii și structura fațadei inducându-se un curent de aer care, cu cât e mai puternic, cu
atât eficiența sistemului e superioară. Iată și principalul
avantaj al sistemului Imola Tecnica: ventilarea fațadei
se realizează deopotrivă prin (1) aşa-numitul „efect de
horn” apărut între plăcile ceramice şi peretele propriuzis al clădirii ce permite circularea aerului pe înălţimea acesteia și prin (2) fenomenul de microventilaţie
creat prin pătrunderea aerului prin rosturile placajului
ceramic. Astfel, comparativ cu sistemele lipsite de rosturi între plăci (sau placate cu alte materiale) sistemul
fațadelor ventilate placate cu plăci ceramice reușește să
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asigure o eficiență maximă, tradusă în economie energetică şi echilibrarea umidităţii clădirii. Desigur, structura faţadei se prinde de pereţii exteriori ai clădirii,
îndeplinind şi rolul de suport pentru stratul aparent,
în cazul nostru plăcile ceramice.
După modul de racordare a structurii pe clădire, distingem (1) prinderea prin sistem vizibil şi (2) prinderea

Soluţii complete IMOLA TECNICA –
de la proiectare la punere în operă
1. Furnizarea sistemului complet
2. Furnizarea plăcilor ceramice
3. Dispunerea plăcilor (caroiaj)
4. Proiect de execuţie
5. Montaj
6. Plasă de securitate
7. Termoizolaţie
8. Pregătirea plăcilor pentru montaj (găurirea cu sistemul KEIL)

Grosimea minimă a sistemului
Termoizolaţia:

5 cm

Stratul de aer:

5 cm

Plăci ceramice:

1 cm

TOTAL:

11 cm

Avantajele unui sistem de faţadă
ventilată cu FINISAJ DIN PLĂCI
CERAMICE PORŢELANATE ÎN MASĂ
Înalte performanţe tehnice (rezistenţă la umezeală,
confort termic, izolare fonică)
Înalte performanţe mecanice (rezistenţă la vânt puternic şi la impact)
Stabilitatea culorii după expunere îndelungată la
soare şi intemperii
Substructură uşoară, rezistentă la şoc termic
Greutate specifică a sistemului foarte redusă (nu
încarcă structura);
Stabilitatea nuanţelor, a dimensiunilor, planeităţii
şi proprietăţilor mecanice
Rezistenţă la foc: clasa 0
Valoare estetică
Adaptabilitate: se poate monta pe clădiri vechi şi noi

în sistem ascuns, adică în variantă keil, prin găurirea
plăcii pentru şuruburi (tip conexpand).
Un avantaj major de ordin estetic al sistemului de faţade ventilate Imola Tecnica priveşte posibilitatea amenajării clădirilor cu plăci ceramice disponibile în numeroase modele şi dimensiuni, gama actuală reunind nu
mai puţin de 12 serii şi 80 de nuanţe cromatice.
n

Sales Promoter România
Romeo Mînzăleanu
Tel.: + 40 722.634.631
Fax: + 40 368.440.362
romeo.minzaleanu@imolaceramica.it
Showroom
Calea Bucureștilor 91 A, Otopeni, DN 1
Pardoseli magazin
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parchet masiv

Esențe nobile:

 MĂSLINUL
Măslinul e un lemn deosebit, destul de rar folosit în România la pardoseli, nu în ultimul rând având în vedere prețul său ridicat. Diametrul arborelui impune realizarea
unui parchet cu lamelele scurte și înguste, ce se remarcă prin rezistența mecanică
superioară, dar mai ales prin textura nervurată foarte pronunțată, inimitabilă, care-l
fac alegerea predilectă în amenajările exclusiviste.

Î

n cazul pe care vi-l prezentăm în
articolul de față, opțiunea proprietarilor pen
tru amenajarea
cu lemn de măslin a pardoselii din
livingul de 52 mp are la bază exlusiv
considerente de ordin estetic, aceștia
având parchet din stejar brazilian în
dormitoare și pe casa scării. E suficient să privim imaginile surprinse
la fața locului pentru a recunoaște
admirativ că au avut dreptate.
Lucrarea în sine întrunește o serie
de particularități ce se impun amintite: montajul s-a realizat pe gre-
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sie, iar tipul pardoseală pus în operă este un lamparchet, adică lamele
fără îmbinare în nut și feder. Aceste condiții, conform declarațiilor
domnului Răzvan Costea de la firma Premium Floors, solicită foarte
mult aplicatorul deoarece trebuie să
se asigure o planeitate perfectă a suportului, nefiind permisă călcarea
pe suprafața cu parchet minimum
24 de ore de la montaj.
La capitolul materiale folosite,
notăm adezivul bicomponent Artelit PB 890, ales pentru calitățile sale

elastice, absolut necesare date fiind
tensiunile inerente oricărui parchet
masiv – cu atât mai mult cu cât în
cazul nostru acesta a fost montat pe
gresia existentă în respectivul spațiu
și pe care proprietarii nu au dorit să
o îndepărteze pentru a nu-și transforma casa în șantier pe termen
nedefinit. Desigur, înaintea montajului parchetului de măslin, gresia
amintită a fost atent degresată folosind diluant și apoi buceardată, spre
a se asigura o suprafață cu priză optimă. Un aspect iarăși important a

Un farmec aparte
al amenajării
pardoselii livingului
este dat de realizarea
inserțiilor de 3 cm lățime
cu lemn de wenge.

constat în folosirea unor materiale
perfect compatibile, opțiunea aplicatorilor îndreptându-se spre gama
Artelit de la Selena pentru toate
lucrările de montaj și finisare a parchetului: adeziv, grund, lac și chit
pentru rosturi.

Finisajul parchetului a fost realizat prin lăcuire cu un lac pe bază
de apă, incolor, semilucios, proprietarii optând pentru această variantă deoarece nu au dorit să riște
o închidere a nuanței parchetului
de măslin prin uleierea acestuia. n

Premium FLOORS
Furnizor și montaj profesional parchet masiv esențe exotice
Showroom: Str. Witting nr 5, sector 1, București

Adeziv, lac, grund, chit:
Gama Artelit - Selena
Tip parchet:
Masiv de măslin cu inserții de wenge

Tel.: 021/315 0515
office@premiumfloors.eu

www.premiumfloors.eu
Pardoseli magazin
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Sisteme de soluţii pentru montajul şi
finisarea parchetului Artelit Professional
Mulţi dintre noi am descoperit secretele şi posibilităţile oferite de
lemnul masiv și am realizat în căminele noastre interioare calde și
primitoare. Fie că ne amenajăm livingul, dormitoarele sau dorim
să avem o bucătărie modernă, o baie confortabilă şi un spaţiu de
luat masa deosebite, apelăm la materiale şi finisaje specifice dorind ca rezultatul final să ne ofere căldură şi intimitate. Alegerea
unei pardoseli din lemn şi a unor finisaje cu materiale durabile
presupune timp, efort dar şi multă pricepere.

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

Adeziv elastic PB-890 2K

Adeziv elastic PB-835 1K

Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni

Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni

Adezivul poliuretanic elastic bi-component PB 890

C

u un timp de lucru extins şi aderenţă foarte bună, adezivul poliuretanic
bicomponent ArtelitTM PB-890 poate fi folosit pentru toate tipurile de parchet
cu dimensiuni ale elementelor mari (de minimum 70-100 cm lungime sau mai
mari) sau medii (50-70 cm lungime) şi orice esenţă din lemn (inclusiv stejar, fag,
arţar şi lemn exotic). Îmbinările sunt foarte flexibile, au rezistenţe excelente la
apă, umiditate, forfecare şi îmbătrânire.
Maximizăm aceste beneficii folosind iniţial o amorsă poliuretanică pentru
stratul suport (ArtelitTM PB-230), iar sistemul este potrivit pentru pardoseli
prevăzute cu sistem de încălzire.
Cu adezivul poliuretanic bicomponent ArtelitTM PB-890 se obţine o foarte
bună aderenţă la suprafeţe poroase şi neporoase (beton, şape de ciment şi
anhidrit, straturi de egalizare, plăci aglomerate/OSB sau lemn). Stratul suport
trebuie să fie rezistent la presiune şi la eforturile de suprafaţă (întindere,
forfecare), curăţat, desprăfuit, uscat, nivelat fără fisuri sau materiale care vor
împiedica o bună aderenţă.

Adezivul poliuretanic elastic pentru parchet PB 835

E

ste un adeziv monocomponent, ce se întăreste în prezenţa umidităţii. Permite
montajul într-un timp foarte scurt şi asigură o îmbinare durabilă şi flexibilă pe
majoritatea substraturilor (atât cu primer cât şi fără). Elasticitatea adezivului permite
preluarea mişcărilor de contracţie şi dilataţie ale lemnului. ArtelitTM PB-835 rezistă
excelent la umiditate, temperatură şi îmbătrânire, nu se contractă, este permanent
flexibil, nu are miros şi este uşor de aplicat – nu necesită amestecare.
ArtelitTM PB-835 amortizează mişcările cauzate de dilataţie termică, vibraţii
şi contracţii fără riscul fisurării, are o capacitate de nivelare bună pe suprafete
neuniforme şi o excelentă absorbţie a zgomotelor. ArtelitTM PB-835 se poate
folosi pentru toate tipurile de lemn (inclusiv fag, artar şi lemn exotic), este
indicat in special la lipirea parchetului prefinisat, şi duşumelelor pe straturi suport
din ciment tratate sau nu cu amorsă cât şi pe pardoseala deja existentă. PB-835
este ideal la montarea parchetului pe suprafeţe mari la pardoseli încălzite şi pentru
lipirea pardoselilor din lemn pe ceramică, marmură, lemn şi piatră naturală. Folosit
cu ArtelitTM PB-230.

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

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

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

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

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

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

Primer epxidic bicomponent – Barieră de vapori:
ArtelitTM EBR-275:
Rășină epoxidică bicomponentă, barieră de vapori, recomandată pentru
suprafețele cu umiditate reziduală de maxim 5% CM. De asemenea este
recomandată pentru consolidarea suprafețelor friabile.
Productivitate: 0.2-0.3 kg/m2 Ambalare: 9.6kg (6 kg rășină + 6 kg întăritor)

Avantaje:
• nu conține solvenți
• vâscozitate scăzută
• penetrabilitate bună
• poate fi aplicată pe aproape toate tipurile de substraturi
• ușor de aplicat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru informatii suplimentare despre produsele Artelit, vizitaţi website-ul www.tytan.ro sau contactaţi-ne la tel: 021 467 03 30, fax: 021 467 03 40 sau pe
office.selena@tytan.ro. Puteţi comanda sau solicita informaţii detaliate despre produsele Selena, de la punctele de lucru ale Selena România SRL:
l Selena – Depozit Central: Şos. Libertăţii nr. 156, Com. Glina – Jud.Ilfov, tel: 021 467 03 30, fax: 021 467 03 40, office.selena@tytan.ro.
l Selena - Cluj-Napoca: Str. Oaşului nr. 346, tel./fax:+40 37 / 270 56 20; clujoffice.selena@tytan.ro.
© Selena Romania SRL, 2010
Informaţii despre Grupul Selena pe www.selenafm.com
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Cleaningul în unitățile sanitare
Personalul din unitățile sanitare (spitale, policlinici, cabinete medicale, sanatorii, farmacii etc.) este
respectat pentru atenția pe care o acordă sănătății pacienților. Aici trebuie luat în considerare și
cleaningul profesional, care a evoluat și continuă să fie optimizat cu ajutorul specialiștilor, al furni
zorilor de produse și servicii dedicate. Aceștia au rolul de a consilia angajații unităților sanitare atât
la nivel legislativ, cât și pentru eficientizarea procesului de igienizare.

P

ardoselile unităţilor sanitare
sunt printre cele mai solicitate suprafeţe, nu atât la
eforturi mecanice, cât mai ales la
agenţi chimici şi biologici specifici
care intervin accidental sau în procesul de cleaning. Din perspectiva
curăţeniei, suprafeţele din spitale
sunt clasificate în: critice, semicritice şi non-critice; pardoselile sunt
catalogate ca non-critice, dar asta
nu înseamnă că ele nu pot deveni
surse de boli şi epidemii.
Curăţenia este definită ca rezultat
al aplicării corecte a unui program
complex, la care sunt supuse suprafeţele pe care se evidenţiază macro
sau microscopic diverse materii organice sau anorganice. Un ordin al
ministerului de profil (261/2007)
reglementează în bună măsură activitatea de curăţare, dezinfecţie şi
sterilizare, cele 3 etape ale întreţinerii unui mediu cât mai puţin dăunător sănătăţii omului. În privinţa
pardoselilor, se lucrează de regulă
doar la nivel de curăţare şi dezinfecţie, deci cu detergenţi, dezinfectanţi sau produse biocide, ale căror
substanţe active acţionează chimic
sau biologic asupra organismelor
dăunătoare.
Aşadar, trebuie îndepărtată nu
doar murdăria vizibilă, ci şi cea
microscopică. Este utilizat deseori
termenul de „biofilm” atunci când
un agent microbiologic aderă şi se
fixează de o suprafaţă, îngreunând
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astfel accesul substanţelor active
antimicrobiene.

Curăţare şi dezinfecţie

Conform ordinului guvernamental amintit, pavimentele din spitale
(mozaic, ciment, linoleum, lemn
etc.) necesită ştergere şi o curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie, ce
poate fi de nivel scăzut, mediu sau
înalt, cum este cazul prezenţei produselor biologice. De asemenea,
pentru spaţiile destinate preparării
şi distribuirii alimentelor sunt prevăzute aceleaşi operaţiuni, urmate
de clătire (clătirea este obligatorie

în orice operaţiune de dezinfecţie).
Este necesară deci în primul rând
o etapă de curăţare, de îndepărtare
mecanică şi chimică a murdăriei,
care se realizează cu detergenţi,
produse de curăţat şi produse de
întreţinere.
Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului unităţii sanitare, care este
responsabil cu supravegherea şi
controlul infecţiilor nosocomiale (care intervin în spital). Acest
lucru nu înseamnă că serviciul de
curăţenie nu se poate externaliza –
chiar există firme specializate care

se ocupă cu cleaningul unităţilor
sanitare, având puterea financiară
şi know-how-ul necesar.
Dezinfecţia este procedura care
se aplică numai după curăţare. Aici
este necesară cu atât mai mult respectarea măsurilor de protecţie a
muncii, pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile. În general, aceşti dezinfectanţi provoacă prin contact iritaţii ale pielii, leziuni oculare
şi... nu spălaţi acvariul cu ei. Există
mai multe tipuri de dezinfecţie, dar
pentru suprafeţe cum sunt pardoselile se utilizează de regulă dezinfecţia chimică şi, mai rar, cea cu jet
de aburi şi cea cu ultraviolete. Dezinfectanţii chimici au caracteristici
biocide, pentru un spectru larg de
microorganisme care pot cauza
boli grave şi chiar epidemii: Staphilococus aureus, Corynebacterium
diphtheriae, Streptpcocus faecalis,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis,
Brevibacterium
ammoniagenes,
Corynebacterium diph
teriae, Eterobacter aerogenes, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella coleraesuis, Salmonella
shottmuelleri, Shigella dysemerie,
Staphylococcus pyogenes, Adenovirus type 5, Herpes simplex (varicela), Gripa A 2 (Hong Kong),
Vaccinia (pox), Candida albicans,
Microsporum gypseum, Tricophyron metagrophyres şi multe altele.
Acţiunea unui dezinfectant este
mai eficace pe suprafeţele lavabile,
prin solubilizare în apă rece sau
caldă; unii producători îl furnizează gata preparat. Poate fi utilizat
nu doar în spitale, ci şi în locuinţe,
şcoli, edificii publice, clinici veterinare, săli de sport, vestiare şi
în orice alt loc în care este foarte
important să fie controlat peri-

Alinierea la standardele europene
Până în 2014, România va trebui să se alinieze la legislația
europeană în privința igienizării unităților sanitare, care
are o concepție diferită asupra
substanțelor și metodelor folosite. În Germania, de pildă, nu
se mai folosesc dezinfectanți
de mulți ani, aceștia fiind
înlocuiți de un cleaning adaptat
unităților respective.
Astfel, sunt vizate 2 sisteme diferite de curățenie pentru pardoseli,
fiecare cu caracteristicile lui, pe
care vi le prezentăm aici succint:
1. Primul sistem prevede existența
mopurilor pre-pregătite, care
sunt supuse unui tratament termic cu apă la 90°C, temperatură
la care sunt distruse toate bacteriile nocive. Cel care asigură cleaningul folosește câte 2 mopuri,
pre-clătite anterior cu detergent:
cu unul curăță salonul, iar cu
celălalt baia, indiferent care sunt
dimensiunile acestora. Pentru
evitarea infecțiilor nosocomiale,

colul infecţiilor prin contactul cu
suprafeţele de uz comun (dar nu la
concentraţiile folosite în domeniul
casnic). Utilizarea în mod continuu a dezinfectantului pe toate
suprafeţele lavabile trebuie să fie o
practică frecventă în aceste spaţii.
Unele produse sunt concepute atât
ca gremicide, cât şi ca produse de
curăţenie, respectiv odorizante
sau chiar degresante. Este bine să
beneficiaţi de avantajele unui produs polivalent, dar în general marii
producători insistă pe game specializate, adică produsul potrivit
la lucrul potrivit. Ar fi bine să fiţi
atenţi şi la modul de întrebuinţare,
adică dacă poate fi aplicat cu cârpa,

mopurile folosite se pun la tratament termic imediat și pot fi
folosite a doua zi, după același
procedeu.
2. Al doilea sistem omologat prevede un cărucior cu 2 găleți: una
cu apă curată, cealaltă cu apă și
detergent. Se curăță salonul cu
apa din cele 2 găleți (cu mopuri
diferite); seturile de mopuri și
găleți sunt destinate unui singur
salon.
Mopurile trebuie să fie similare
celor destinate spălării pardoselilor din PVC, eventual cu o mare
durată de viață (600 de utilizări).
În plus, toate ustensilele trebuie să
respecte codul culorilor. De exemplu, cu lavetele verzi se șterge mobilierul, cu cele roșii obiectele sanitare din baie, cu galben oglinda și
lavoarul din salon. O lavetă diferită
este destinată ștergerii telefonului.
Unele reguli sunt prevăzute și de
legislația românească, dar respectarea lor este deseori privită ca
facultativă.

mopul sau doar cu un echipament
special, respectiv un aspirator cu
injecţie-extracţie.
Folosirea produsului se face şi în
funcţie de suprafaţa suport. De pildă,
în unele suprafeţe de PVC se găsesc
şi oarecare cantităţi sau zone de cau
ciuc, ceea ce înseamnă folosirea unui
detergent dedicat. Unii dezinfectanţi
afectează PVC-ul, cauciucul sau linoleumul, dar un bun sistem de curăţare
poate deveni strat protector pentru
acestea. O ceară pentru PVC este de
asemenea un tratament potrivit pentru a face acest material mai rezistent
la agresiunea dezinfectanţilor.
În alegerea produselor chimice de
curăţenie şi dezinfectare trebuie să
Pardoseli magazin
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fiţi atenţi la provenienţa produselor,
spaţiul cărora le sunt destinate (în
cazul nostru, produse speciale pentru spitale) şi, atenţie, să aibă avizele
necesare! Unii furnizori vă indică
certificate de management al calităţii
sau eticheta verde, ceea ce este bine,
într-adevăr, pentru că vă garantează
că veţi cumpăra oricând acel produs
la aceeaşi calitate şi că nu veţi polua
mediul. Dar dumneavoastră trebuie
să vedeţi în primul rând dacă este în
conformitate cu legislaţia privitoare
la procedura de plasare pe piaţă a
produselor biocide. Eficacitatea,
chimia, toxicologia şi ecotoxicologia
acestor produse sunt verificate de
Comisia Naţională pentru Produse
Biocide (organism care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii) şi
de un grup de experţi desemnaţi de
alte ministere implicate.

REGULI pentru
dezinfectanți
în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, dezinfectantul nu se mai foloseşte;
l întotdeauna manipularea se
face purtându-se echipament
de protecţie;
l se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se
evita contaminarea lor şi
pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta
produsului.
l
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Saloanele de manichiură,
tatuaje sau piercing

Unor norme stricte de curăţare
a pardoselilor sunt supuse şi cabinetele de înfrumuseţare corporală,
pentru care Ministerul Sănătăţii
Publice a emis un ordin special
(1136, din 27 iunie 2007). Un mare
pericol în aceste cabinete de înfrumuseţare (mai ales când este vorba
de tatuaje, piercing, manichiurăpedichiură) îl reprezintă unele boli
transmisibile, precum hepatitele,
TBC-ul sau bolile dermatologice.
Ca spaţii alocate, sunt obligatorii
incinte separate pentru înregistrare şi aşteptare destinate clienţilor,
pentru proceduri, pentru păstrarea
echipamentelor, instrumentarului
şi diverselor articole curate, grup
sanitar, precum şi un spaţiu pentru
depozitarea echipamentelor şi materialelor destinate curăţeniei. Pardoselile din fiecare cameră trebuie
să fie netede, lavabile, confecţionate

din materiale neabsorbante, bine
întreţinute, să poată fi uşor spălate şi
curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise. În cazul
pardoselilor nelavabile, curăţarea
se poate face prin aspirare – iată o
prevedere ambiguă, care este lăsată
pentru evaluare celui care controlează respectarea legii, deci... atenţie!
Curăţenia, care trebuie să fie
perfectă, se efectuează la sfârşitul
programului şi ori de câte ori este
nevoie, de către personal calificat.
Suprafeţele pe care se desfăşoară
tratamentele sau cele aflate în zona
de sterilizare trebuie să fie confecţionate din materiale neporoase,
neabsorbante. În cazul în care pardoselile sau alte zone sunt pătate de
fluide biologice, sânge, secreţii etc.,
trebuie curăţate şi apoi dezinfectate, conform prevederilor legale în
vigoare, respectând timpii şi concentraţiile recomandate de către
producători.
n

tehnologii

de top

TARKETT SPORTS,
furnizorul dvs
de soluții sportive
O

suprafață sportivă adecvată e
esențială pentru confortul și si
guranța unei game largi de activități,
dar și pentru competițiile profesioniste.
TARKETT SPORTS e cel mai mare re
tailer mondial de suprafețe sportive impu
nând trendurile domeniului. Suprafețele
noastre sportive protejează utilizatorii
fiind totodată durabile și potrivite pen
tru o gamă largă de activități. TARKETT
SPORTS vă poate pune la dispoziție
numeroase finisaje precum lemn,
PVC, linoleum, adecvate pentru amenajarea terenurilor de baschet, volei,
handbal, squash și gimnastică. Ofe
rim de asemenea soluții de întreținere
a pardoselilor ce permit ca suprafețele
sportive să fie utilizate la activități nonsportive, precum concerte sau adunări.
Pardoselile noastre sunt omologate de
cele mai relevante foruri în domeniu,
precum FIBA, FFBB, IHF, LNH și WBVF.

Soluții de PVC Omnisports
Omnisports e o pardoseală sportivă
multiscop, adecvată pentru numeroa
se evenimente de gen. Disponibilă în
5 grosimi menite acoperirii diferitelor
nevoi de absorbție a șocului, TARKETT
SPORTS Omnisports reprezintă o al
ternativă excelentă și accesibilă la lemn,
în gama de modele cromatice regăsin
du-se dealtfel și una asemănătoare aces
tuia. Fără a necesita măsuri speciale de
întreținere, pardoseala sportivă Omnisports are și avantajul montajului facil.

Soluții din lemn S’MATCH-IT
Suprafețele calitative din lemn sunt
o componentă integrală a practicării
sporturilor și a performanței în dome
niu: baschet, volei, handbal, squash și
dans. De-a lungul anilor, sistemele din
lemn destinate aplicațiilor sportive au
cunoscut îmbunătățiri considerabile în
privința calității și sofisticării substruc
turii. Astăzi, TARKETT SPORTS oferă 4
tipuri diferite de suprafețe sportive
din lemn:

1 REFLEX M
Sistem clasic din lemn pentru orice
aplicație, Reflex M e destinat să ofe
re o suprafață sportivă ușor de insta
lat. Reflex M asigură absorbția opti
mă a șocului pentru toate aplicațiile
sportive, combinând calitatea supe
rioară a materialelor componente
cu structura simplă.

2 MULTIFLEX M
Soluția optimă din perspectiva
calității și prețului economic, Multiflex M combină toate cerințele
sportivilor, de la nivel de amator la
profesionist: standardele sportive
cele mai înalte, respectarea norme
lor EN 14 904, un confort acustic op
tim și un comportament omogen
datorat continuității substructurii.

3 PROFLEX M

Performanță în cel mai înalt grad!
Proflex M oferă excelente caracte
ristici de joc pentru orice locație ce
reclamă o absorbție superioară a

TARKETT SEE
Str. Arhitect Grigore Ionescu nr. 20, Sector 2, București
Tel: +40 212 240 124; Fax: +40 212 240 134

șocurilor și un comportament op
tim al mingii, constituindu-se într-un
sistem ideal pentru un nivel sportiv
ridicat, în particular pentru baschet.

4 SPORTABLE

O soluție inovativă și demontabilă
Cererea tot mai mare de arene și
stadioane mari multiscop e impusă
de nevoia organizării diferitor eveni
mente sportive ori sociale în aceeași
locație. TARKETT Sportable a fost
concepută special în acest scop, do
vedindu-se alegerea optimă pentru
marile evenimente sportive.

Soluțiile combinate
Lumaflex
Gama Lumaflex este o pardoseală
exclusivistă ce se poate combina cu
un strat superior din PVC sau linoleum,
reunind toate avantajele pardoselilor
elastice și asigurând confort, siguranță
și performanțe înalte. Ia naștere astfel
un sistem durabil, ce respectă cele mai
ridicate standarde de performanță.

www.tarkett.ro
Pardoseli magazin
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stejar

masiv

Peretele scării e realizat cu același
tip de parchet ca pardoseala (stejar
masiv) dar într-un finisaj antichizat.

Parchet cu personalitate
Un parchet exclusivist înnobilează locația în care e montat, indiferent de desti
nația acesteia. Spre exemplificare, vă prezentăm o locuință unifamilială respectiv
un restaurant, puse în valoare de caracterul clasic al parchetului de stejar.

P

rimul exemplu: o vilă cu două nivele ce impresi-

onează prin calitatea finisajelor și soluțiile speciale de design interior puse în operă. Dealtfel, nici nu
e de mirare: proprietarul, arhitectul Alexandru Iurov,
un mare pasionat de călătorii, și-a amenajat locuința
în nota inconfundabilă a destinațiilor exotice care l-au
marcat de-a lungul vremii.
La parter, acolo unde locuiesc părinții, pardoselile
constau dintr-un parchet de stejar masiv de dimensiuni mari (20 x 137/162/187 x 800-2000 mm) finisat
cu ulei. Merită remarcată textura specială a lemnului,
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obținută prin albirea în fibră a lamelelor, prin tratarea
acestora cu un ulei alb. O particularitate a lucrării rezidă în faptul că pe toată suprafața (110 mp la parter, respectiv cca 50 mp la etaj) avem de-a face cu un sistem
de încălzire prin pardoseală.
Cât privește etajul, unde locuiesc copiii aflați la vârsta adolescenței, pardoselile sunt realizate cu un parchet dublu-strat de stejar albit, cu bumbi din esență de
merbau, lamelele având dimensiunea de 10 x 68 x 476
mm. Aici, finisajul s-a realizat prin lăcuire, fiind ales
un lac alb mat.

C

el de-al doilea exemplu privește amenajarea pardoselilor dintr-un restaurant folosind același
tip de parchet de stejar cu dimensiuni mari (20 x
137/162/187 x 800-2000 mm). Dat fiind specificul
tradițional al amenajării, s-a optat pentru un model cu
finisaj antichizat din fabricație, peste care montatorul a
decis aplicarea suplimentară a unui ulei bicomponent
de trafic intens.
Montajul s-a realizat pe șapă în sala principală a
restaurantului, respectiv pe OSB în supanta de la nivelul
superior al locației. Întrebat referitor la dificultățile
inerente unei lucrări de asemenea dimensiuni
(suprafața totală acoperită cu parchet însumând 700
mp), montatorul ne-a atras atenția asupra faptului
că în sala principală a restaurantului (cca 500 mp)
pardoseala s-a montat în câmp deschis, fără niciun fel
de ruperi și profile separatoare.

Un alt aspect pe care merită să vi-l semnalăm privește
scara de acces la nivelul superior al locației, realizată
din lamelele de parchet folosite la pardoseli, tocmai
spre a potența caracterul unitar al amenajării.
n

Furnizor și montaj parchet BOEN:
ADFIN Consulting / www.parchetcupersonalitate.ro
Suprafața acoperită:
• 160 mp locuința unifamilială
• 700 mp în restaurant
Tip parchet:
• stejar masiv cu dimensiuni mari
• stejar albit dublu-strat, cu bumbi merbau
Pardoseli magazin
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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).

Spații medicale estetice, igienice și durabile

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

În spitale, normativele impun amenajări interioare sigure, igienice, ignifuge și durabile. Specializat în soluții de tapet destinat
sectorului medical, Vescom oferă pe lângă dezideratele deja
enunțate o atmosferă primitoare deopotrivă pentru pacienți, vizitatori și personalul sanitar. În plus, tapetul Vescom aduce și avantajul soluțiilor bio-proof, integrate în procesul de producție al
materialului și recunoscute pentru că stopează dezvoltarea mucegaiului, microorganismelor și bacteriilor (E coli, staphilococul
auriu șamd). Cât privește spațiile extrem de solicitate în procesul
de curățenie și întreținere, precum blocul operator, a fost dezvoltat sistemul Tedlar, o peliculă invizibilă de PVF (poliflorură de vinil), ultrarezistentă la efectul coroziv al solvenților și chimicalelor.

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 ale acestuia:
n Ignifug
n Antibacterian
n Lavabil
n Rezistent la zgârieturi

Glasshouse Hotel – Irlanda

FNAC Franța

www.decotex.ro
Soluții integrate de tapet și mochetă pentru orice spațiu
Flexibilitate, adaptare, inovație – de la idee la mochetă unicat
Ne propunem să nu limităm cu nimic creativitatea şi inovaţia
arhitecţilor şi designerilor de interior: orice spaţiu poate fi tratat
ca o piesă unicat. Nu trebuie decât să ne prezentaţi ideea 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.

Hotel Legoland – Danemarca

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
n
n

Bowlcenter, Orgeval – Franța

Bowlcenter, Orgeval – Franța

mocheta

de la A la Z

MOCHETA

n Foto: FORBO

din fibre sintetice
Dacă în numărul trecut am discutat despre fibrele naturale din care se fabrică mocheta, a venit momentul trecerii în revistă a materialelor sintetice. Practic, sunt cele mai
solicitate datorită proprietăţilor obţinute prin dezvoltarea chimiei şi tehnologiei necesare producerii la scară industrială. Deşi este vorba de o ştiinţă în care sunt puţini cei
cu adevărat competenţi, denumirile acestor materiale ne sunt deja familiare, pentru
că stau la baza multor altor obiecte folosite de omul modern.

Fibre obţinute pe cale chimică

Unul dintre avantajele fibrelor chimice folosite în
industria pardoselilor textile este elasticitatea acestora. Totodată, calităţile termoplastice ale firelor (în
sensul că sunt obţinute în anumite condiţii de temperatură, care nu le afectează structura şi proprietăţile)
fac posibilă texturarea materialului conferindu-i-se
unele calităţi speciale, dintre care merită amintite flexibilitatea şi capacitatea de a prelua umiditatea. În
fine, texturarea permite conferirea unui volum sporit
ocupat de fibrele respective, precum şi o densitate şi o
elasticitate superioare.
Materia primă necesară producerii fibrelor textile
e disponibilă în formă de plăci, pulbere ori granule;
acestea sunt prelucrate apoi de producători prin diluare ori încălzire, pentru ca în final firele să fie obţinute prin trecerea materialului printr-o serie de orificii
foarte fine.
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ÎN GENERAL, POT FI MENȚIONATE
TREI PROCEDEE IMPORTANTE
DE CONTINUARE A PRELUCRĂRII:
1. Metoda prelucrării umede, ce presupune trecerea filamentelor obţinute din masa de material
printr-o baie de lichid
2. Metoda prelucrării uscate, ce presupune trecerea firelor amintite printr-o perdea de aer cald
3. Metoda de extragere a firelor prin tragerea filamentelor printr-o perdea de aer rece

Fibre chimice pe bază de celuloză

Aceste fibre se obţin, prin diferite procedee, din celuloză – material extras pe cale chimică din lemn ori alte
materii vegetale. În funcţie de procedeul de fabricaţie
utilizat, fibrele rezultate poartă denumirea comercială
de vâscoză, reion, acetat sau cupru-acetat. În anii ’60

ai secolului trecut, aproape toate firele utilizate la mochete proveneau din acest material. Abia după definitivarea procedeelor de obţinere economică a fibrelor
sintetice, celuloza a devenit un material secundar pe
piaţa mochetelor.

Fibre sintetice obţinute
pe cale chimică

Chimistul Wallace H. Carothers a descoperit în 1938
metoda de obţinere a primei fibre sintetice din lume, poliamida, adusă pe piaţă sub denumirea comercială de
nylon. Această descoperire a fost atât de revoluţionară
prin implicaţiile sale, încât ulterior, în toate laboratoarele chimice ale lumii a început cursa spre descoperirea
altor fibre sintetice. Prima care a îmbrăţişat necondiţionat acest nou tip de fibre a fost industria textilă şi a confecţiilor, dar astăzi fibrele sintetice sunt o parte importantă şi în lumea pardoselilor, găsindu-şi aplicabilitatea
la producerea mochetelor. În acest domeniu, pe lângă
poliamidă, se utilizează frecvent poliesterul, poliacrilul
şi polipropilena.

Poliamida , întâlnită sub denumirile comerciale de
nylon, antron, timberle, perlon, grilon ş.a.m.d. reprezintă cea mai importantă fibră textilă în momentul de
faţă care, pentru industria pardoselilor, îşi găseste aplicabilitatea în următoarele formate:
n Poliamida 6.0, sau perlonul, obţinută din fenol,
prin sintetizare polimerică. Deoarece monomerul
iniţial are 6 atomi de carbon, acest tip de poliamidă
e identificat şi prin extensia 6.0. Frânghiile de perlon
sunt folosite inclusiv de către alpinişti.
n Poliamida 6.6, de exemplu popularul nylon, se
obţine din monomeri de săruri de adipină şi hexametilendiamină. Deoarece amândoi monomerii iniţiali
au câte 6 atomi de carbon, acest tip de poliamidă este
identificat şi datorită extensiei 6.6.
În ambele versiuni, poliamida este topită, apoi răcită şi adusă sub formă de granule. În procedura de
realizare a fibrelor, granulatul este din nou topit, apoi
filtrat şi, în final, trecut în stare fluidă printr-o serie de
orificii foarte fine. Rezultă filamente extrem de subţiri
de poliamidă, care sunt răcite sub acţiunea aerului rece
şi apoi unite.
Rezistenţa şi elasticitatea caracteristice fibrei de poliamidă se obţin abia după texturare, procedură în cadrul căreia filamentele trec printr-o serie de role ce se
învârtesc cu viteză.

Dintre toate fibrele sintetice, poliamida are cea mai
mare rezistenţă la uzură, e foarte puţin predispusă la
murdărire şi revine în forma iniţială aproape imediat
după ce a fost supusă un timp la presiune. Date fiind
calităţile de mai sus, se dovedeşte a fi cea mai importantă fibră textilă sintetică pentru industria pardoselilor.
Poliesterul (întîlnit uneori şi sub alte denumiri
comerciale: trevira, diolen) se obţine din petrol, prin
policondensarea monomerilor de dimetiltereftalat şi
glicol în polimeri de poliester. După încheierea policondensării, masa topită de poliester e presată, răcită şi
transformată în granule. Prelucrarea ulterioară presupune retopirea granulelor şi trecerea acestora printr-o
serie de orificii foarte fine. Deşi, în urma sumarizării
calităţilor sale, poliesterul e aşezat în imediata vecinătate a poliamidei, din cauza limitărilor acestui material
la colorare este folosit îndeobşte ca strat suport ori de
legătură pentru diferitele tipuri de mochetă.
Poliacrilul (denumiri comerciale dralon, dolan etc.,
după mărcile înregistrate cu acelaşi nume) are ca materii prime amoniacul, propilena şi oxigenul, din care
se sintetizează acril-nitrilul. Monomerii de acril-nitril
devin prin polimerizare polimeri de poliacril-nitril,
aceştia din urmă fiind transformaţi cu ajutorul unei
soluţii diluante într-o masă din care apoi se obţin fibrele textile prin procedeul de filare uscată. Ulterior,
soluţia diluantă e îndepărtată de pe filamentele subţiri prin expunerea acestora la aer fierbinte, procedeul
având şi rolul întăririi fibrelor iniţial moi. În fine, filamentele sunt înmănuncheate în fibre, apoi texturate şi
tăiate la lungimea dorită, pentru ca la final să fie presate în baloturi şi trimise la filat.
Datorită capacităţii sale optime de colorare, poliacrilul se foloseşte alături de alte fibre ca element de
efect în producţia mochetelor. Ca aspect, poliacrilul
se aseamănă mult cu firul de lână. Comparativ cu alte
fibre sintetice, acesta prezintă o rezistenţă inferioară la
abraziune, dar un comportamant excelent la murdărire (ocupând locul secund după poliamidă).
Polipropilena (denumire comercială meraklon,
vestolan etc.) se obţine din gazul de propilenă, produs
derivat la rândul său din gaze naturale ori petrol. Prin
polimerizare, monomerii gazoşi de propilenă devin
polimeri lichizi de polipropilenă care, după solidifiPardoseli magazin
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care, sunt transformaţi în granule. Acestea din urmă,
după retopire, sunt filtrate şi pompate printr-o serie de
orificii fine, astfel obţinându-se filamentele ce stau la
baza fibrelor de polipropilenă.
Fibrele de polipropilenă prezintă o rezistenţă la abraziune apropiată de cea a poliamidei, dar neajunsul lor
constă în predispoziţia spre murdărire. De aceea, se folosesc îndeobşte la mochetele tip «needle felt», ca material de închidere a mochetelor ţesute, dar şi ca strat
suport al acestora.

Utilizarea fibrelor sintetice
în industria pardoselilor textile

Pentru a putea fi utilizate în industria pardoselilor
textile, fibrele sintetice trebuie să îndeplinească o serie
de cerinţe specifice. Astfel, acestea urmează să prezinte
un anumit luciu al texturii, să nu se încarce electrostatic şi să fie refractare la murdărire (sau cel puţin,
dacă această condiţie nu se poate îndeplini, să nu permită observarea facilă a murdăriei pe suprafaţa lor).
Din perspectiva tipului de secţiune al fibrelor, putem
observa că suprafaţa mochetei realizate cu fire rotunde
e mai predispusă la observarea murdăriei comparativ
cu variantele ţesute cu fibre cu secţiune rectangulară.
Totuşi, rezultatele optime în această privinţă se obţin

IDENTIFICAREA FIBRELOR TEXTILE
PRIN PROBA ARDERII:

n Foto: FORBO

În cazul fibrelor textile deja prelucrate, provenienţa lor se poate identifica prin proba arderii,
deoarece fiecare tip lasă în urma arderii o cenuşă
specifică, respectiv produce un miros şi o flacără
caracteristice. Astfel, fibrele sintetice nu ard, ci
se topesc sub acţiunea focului, luând forma unor
noduri de cenuşă şi dezvoltând mirosul pregnant
al plasticului ars. Totodată, celuloza arde cu flacără
deschisă, fără cenuşă.
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creating better environments
utilizând fibre cu secţiune trilobală. Acest fapt se datorează efectului de răsfrângere a luminii exercitat de
secţiunile trilobale şi rectangulare ale fibrelor.
Referitor la aspectul final al suprafeţei, să notăm că
prin adăugarea de compuşi de mătuire la materialul
fluid, înaintea tragerii acestuia în filamente, se pot obţine diferite grade de luciu, de la mătăsos la o suprafaţă
mată asemănătoare bumbacului.
Evitarea încărcării electrostatice a firelor textile se
realizează fie prin tratarea acestora în fabrică cu sulfid
de cupru, fie prin adăugarea unor fibre metalice în textura materialului.
Pe cale chimică, materialele sintetice pot fi îmbunătăţite suplimentar, fiindu-le conferit un caracter antimicrobian, antibacterian şi antifungic, dar şi un comportament refractar la murdărire.
În industria pardoselilor se folosesc mai cu seamă
filamentele sintetice texturate, această procedură influenţând forma şi calităţile optotehnice ale mochetei.
Mai jos redăm un studiu comparativ al diferitelor
materiale sintetice, respectiv al lânii, în câteva privinţe decisive la achiziţionarea unei pardoseli: rezistenţa
la uzură şi la murdărire, dar şi cota de piaţă a acestor
materiale, indicate în schemele următoare în ordinea
descrescătoare a performanţelor.
n

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

REZISTENŢĂ LA UZURĂ

Poliamidă

Polipropilenă

Poliester

Poliacril

Lână

REZISTENŢĂ LA MURDĂRIRE

Lână

Poliamidă

Poliester

Poliacril

Polipropilenă

COTA DE PIAŢĂ

Poliamidă Polipropilenă

Lână

Poliester

Poliacril
Forbo Flooring Systems Romania
sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli
magazin
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laminatul de la A la Z

Tot ce trebuie să știm
la cumpărarea laminatului
În precedentele numere ale revistei am tratat pe larg subiectul pardoselilor laminate,
începând cu modul lor de fabricare și decorare, trecând prin diferitele variante calitative
și marcajele indicate de producător pe cutii și amintind desigur modul corect de montaj și de pregătire a suportului. Acest ultim episod se constituie într-un rezumat
adresat cumpărătorilor – ce trebuie să știți despre acest material la achiziționare dar
și ulterior, în momentul punerii în operă.

Structura
În esenţă, pardoselile laminate constau dintr-un suport, pe care e aplicat un strat decorativ din răşini întărite. În funcţie de suprafaţă, ele se împart în două grupe
principale: pardoseli laminate clasice, cu suprafaţa aparentă melaminată respectiv noua generaţie de laminat,
cu suprafaţa acrilică.
Suprafaţa pardoselilor pe bază de melamină constă
din mai multe straturi subţiri de hârtie impregnată cu
răşini melaminate termoreactive. Rezultă astfel o suprafaţa dură, rezistentă la uzură, foc, chimicale, apă şi soluţii organice. Grupei pardoselilor laminate pe bază
de melamină îi aparţin variantele HPL (High Pressu-
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re Laminate), CPL (Continuous Pressure Laminate),
DPL (Direct Pressure Laminate) şi CML (Continuous
Multilayer Laminate).
În fine, cele mai recente dezvoltări ale pardoselilor laminate sunt suprafeţele din răşini acrilice. Pentru beneficiar, ele nu se deosebesc cu nimic de variantele clasice
pe bază de melamină. Având în vedere însă coeficientul
de transfer termic mai scăzut, suprafeţele aparente acrilice sunt mai calde, iar elasticitatea superioară diminuează sunetul de păşire. Grupei pardoselilor laminate
pe bază acrilică îi aparţin variantele EPL (Electrobeam Pressure Laminate), PDL (Printed Direct Laminate) dar şi pardoselile cu folie caşerată.

Suport

Ca suport se utilizează în primul rând plăcile HDF
(High Density Fibreboard, cu o densitate de peste 800
kg/m3), mai rar cele MDF (Medium Density Fibreboard,
cu o densitate de peste 450 kg/m3) ori plăcile aglomerate. Există de asemenea şi construcţii mai speciale, realizate din alte materiale precum PVC ori fibră de sticlă.
Desigur, calitatea suportului influenţează semnificativ
calitatea produsului finit.

PRINTRE SPECIFICAŢIILE RELEVANTE
DE CALITATE SE NUMĂRĂ:
Grosimea minimă peste 6,0 mm, preferabil peste
7,0 mm necesară pentru dobândirea unei capacităţi portante optime
l Abaterea maximă de 0,1 mm între două elemente
l O densitate înaltă şi rezistenţă optimă, mai cu
seamă în zona marginilor

Clasa de solicitare
Alegerea pardoselilor laminate pentru domeniul de
utilizare prognozat e uşurată de marcajele referitoare
la clasa de solicitări. Astfel, prima cifră diferenţiază între zonele locuibile respectiv cele comerciale: clasa 2x
indică spaţiile domestice (reprezentate suplimentar
prin ideograma unei locuinţe unifamiliale) iar 3x spaţiile comerciale, notaţie întărită de imaginea stilizată a
unei clădiri de birouri. Cât priveşte cea de-a doua cifră,
ea desemnează sensibilitatea la uzură a pardoselii montate în aceste spaţii, fiind simbolizată printr-un număr
de persoane. În total există 7 clase de solicitări, gradul
cel mai înalt de rezistenţă a pardoselilor laminate fiind
de 34 (aeroporturi, centre comerciale, şcoli).
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Redusă

Sistemul de prindere în nut și feder
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Sisteme de prindere tip click
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Elementele independente de pardoseală se montează
de regulă cu ajutorul unui profil lateral. Există două sisteme: îmbinarea clasică în nut şi feder întărită cu clei
respectiv sistemul de prindere tip click, în care legătura în nut şi feder este strict mecanică. Majoritatea pardoselilor laminate disponibile azi pe piaţă au sistem de
prindere tip click, acesta având avantajul că pardoseala
se poate utiliza imediat după terminarea montajului.

Intensitatea
de utilizare

SIMBOLUL

LOCUINȚE

CLASA

Normală

Intensă

Foarte intensă

E bine de știut totuși că rezistenţa la uzură nu reprezintă
un criteriu exclusiv de calitate, fiind luate în considerare şi rezistenţa la pete, capacitatea de a susţine scaune de birou (cu
role), rezistenţa la lovire, rezistenţa la scrum de ţigară etc.
Pardoseli magazin
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laminatul de la A la Z
Montajul
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.

FOARTE IMPORTANT:
Montatorul de pardoseli are obligatia de a verifica adecvarea suportului înaintea aplicării
stratului final, eventualele defectiuni trebuind
remediate de îndată.
l În esenţă, suportul trebuie să fie stabil, uscat,
plan şi curat.
l

În fine, să amintim și de stratul izolator (underlay) folosit la montaj și oferit de regulă la achiziționarea pardoselii în cauză. El 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.
Ca modalități de aplicare a pardoselii dumneavoastră vă stau la dispoziție montajul flotant ori prin lipire.
În cazul montajului flotant, pardoseala nu e racordată
fix nici cu pereţii, nici cu suportul, singurele îmbinate între ele fiind elementele de laminat. Aici trebuie avute în
vedere recomandările producătorului relativ la rosturile
de dilatare.
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.
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Kronostep
Super Natural
Wide Body
Curăţare şi 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. Spre exemplu,
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).
În fine, 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 re-montarea
pardoselii până în locul respectiv.
n

• Continuity of decor
and structure from panel
to panel
• Authentic Embossed
surface gives your floor
a natural look and feel
• Brushed surface with
glossy contrasts in pores
• Bevelled long edge of
plank creates perfect
wooden floorboard effect
• New wide body format
matches authentic real
wood panels

Laminate flooring
High Quality - Made in Germany

www.krono-original.com
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