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editorial

Răzvan Dobre

O tradiţie a profesionalismului

M

onumentele istorice şi de
arhitectură sunt importante
pentru noi, cei care activăm
în domeniul construcţiilor, pentru rolul
lor educativ sau estetic. În plus, aceste
obiective sunt totdeauna surprinzătoare prin ingeniozitatea de care au
dat dovadă înaintaşii noştri pentru a
obţine efecte maxime în construcţii,
arhitectură sau design, cu mijloacele
epocii respective.
Totuşi, deseori avem senzaţia că nu
uneltele au fost cele mai importante
asset-uri (desigur, ele au avut rolul lor,
dar unul cantitativ, de a duce la capăt
un proiect într-un ritm mai intens), ci
determinarea, pasiunea şi, nu în ultimul
rând, spiritul breslei. Unde ar fi fost acumulate acum cunoştinţele despre construcţii fără grija breslaşilor din Evul Mediu, care îşi transmiteau ştiinţa din tată
în fiu ca pe cea mai de preţ moştenire?
Datorită acestui spirit, datorită faptului
că înţelegem ce s-a întâmplat acolo, ne
putem uita cu admiraţie la operele pietrarilor care au şlefuit zidurile şi pardoselile marilor catedrale europene.
Iată de ce această publicaţie este
preocupată să prezinte cât mai multe
lucrări de referinţă ale arhitecturii europene, pentru că ele reprezintă episoade ale evoluţiei ştiinţei de a construi.
Ce ştim despre modul în care au fost
asamblate blocurile de piatră de 50
de tone de către incaşii de la Machu
Picchu? Prea puţine, ceea ce ne dă
un fior. În lipsa informaţiilor, vom privi acea construcţie ca pe un fenomen
şi atât, ca pe o ciudăţenie din care nu
avem mare lucru de învăţat, din care
nu putem valorifica o tradiţie.
Lucrurile stau cu totul altfel în cazul
tradiţiei noastre europene, bazate pe

Răzvan Dobre

Președintele Asociației Montatorilor
de Pardoseli din România

informaţie, pe standardizare. Puţini ştiu
că primele standarde nu au apărut în
Evul Mediu, ci mult mai devreme, când
lucrările edilitare şi de arhitectură ale
Imperiului Roman trebuiau să respecte anumite norme. Interesul pentru
norme s-a păstrat şi a evoluat până în
zilele noastre.
Acestui spirit al breslei, pe care astăzi
îl putem identifica prin ceea ce numim
„profesionalism”, i se subsumează şi
uneltele, şi know-how-ul. Nu suntem
lipsiţi de modestie dacă spunem că
totul porneşte de la dorinţa de a face
bine un lucru de la început, iar în acest
scop ne alegem şi metodele. Domeniul
pardoselilor este acum unul al profesionalismului, un loc de întâlnire al constructorilor, arhitecţilor, designerilor, al
inginerilor, fizicienilor şi chimiştilor.
Cu mijloace moderne, avem de
păstrat o tradiţie şi, spre deosebire de
breslaşii medievali, suntem tot mai
deschişi spre a ne face cunoscute secretele, inclusiv prin această revistă.
Pentru că, doar oferind informaţie, cei
neiniţiaţi îşi vor da seama de complexitatea şi importanţa muncii noastre.

Pardoseli magazin
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special

pentru parchetari

Finisaje fără restricții estivale,
cu Bona Retarder
Este cunoscut faptul că, în timpul sezonului cald, finisajele au un timp mai redus de uscare datorită temperaturilor ridicate, a ritmului mai rapid de evaporare a anumitor componente. Acest lucru poate bucura beneficiarul, deoarece montarea se termină mai curând, dar specialistul parchetar începe să își facă griji asupra
modului în care va continua lucrarea și asupra rezultatului final. În urma unei uscări prea rapide, este posibil
să rămână vizibile urmele de rolă, urmele de suprapunere a straturilor ori să apară discordanțe cromatice.

D

eci, ce soluții are parchetarul? În primul rând, va
trebui să își adapteze programul de lucru, astfel
încât aplicarea finisajului să fie efectuată în acea perioadă a zilei când se înregistrează temperaturi mai
mici, adică dimineața foarte devreme, seara sau chiar
în timpul nopții. Din păcate, niciuna dintre variante nu
oferă siguranță deplină asupra rezultatului aplicării, deoarece în perioadele zilei amintite mai sus, vizibilitatea
în locație poate să nu fie la fel de bună precum atunci
când există lumină naturală. Din acest motiv, uniformitatea aplicării pe întreaga suprafață poate suferi.

Totuși, există o variantă prin care finisajele pot
fi aplicate perfect fără schimbările de program
și riscurile menționate mai devreme: Bona.
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Bona, lider în domeniul tratamentelor pentru pardoseli
din lemn, oferă soluții optime pentru orice situație, inclusiv pentru prelungirea timpului de uscare a finsajelor aplicate în condiții de temperaturi ridicate. Mai sunt cazuri
în care umiditatea aerului pe șantier este scăzută, ceea ce
produce de asemenea uscarea prematură a finisajului. Este
cunoscut faptul că aditivul Bona Retarder a salvat nenumărate situații de acest fel apărute în ultimul deceniu.
Bona Retarder este un aditiv ce îmbunătățește capacitatea de nivelare și mărește timpul de uscare a finisajelor
Bona pe bază de apă, atât lacuri, cât și grunduri. Acest
produs este special conceput să ușureze aplicarea în
condiții de climă uscată și temperaturi ridicate. Prin folosirea aditivului neinflamabil Bona Retarder se reduce
riscul uscării prea rapide a peliculei de finisaj, iar urmele
de aplicare cu rola nu devin vizibile, inclusiv pe zonele de îmbinare ale suprafețelor finisate. Și toate aceastea
se obțin foarte simplu: conținutul de Bona Retarder se
adaugă în recipientul de produs pentru finisaj (maximum 4%), se mixează foarte bine prin agitare și apoi se
poate începe aplicarea.
Expertiza celor peste 90 de ani dedicați exclusiv optimizării tratamentelor pentru pardoseli din lemn, relația
apropiată cu specialiștii din domeniu, concretizată în
numeroase schimburi de experiență, au condus Bona
acolo unde este astăzi: expertul ce oferă un sistem complet de produse și servicii concepute să pună în valoare pardoselile din lemn pe întreaga lor durată de viață.
Furnizarea de produse specifice fiecărei etape din montarea, finisarea și întreținerea acestor suprafețe au asigurat succesul companiei pe plan mondial. Profesionalismul, Inovația, Grija și Respectul sunt valorile ce au stat
la baza Sistemului Bona. Toate acestea sunt încadrate de
preocuparea continuă pentru caracterul ecologic al produselor, fără emisii de substanțe volatile toxice, domeniu
în care Bona este de asemenea un etalon.
n

Passion for wood floors
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eveniment

Anuala de Arhitectură
a Municipiului București

Între 07 - 17 iulie 2011, Sala Dalles a găzduit cea de-a IX-a ediție a Anualei de Arhi
tectură, eveniment organizat de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din
România sub deviza „Concursul de arhitectură”.

E

xpoziția concurs organizată cu
acest prilej a reunit 7 secțiuni,
și anume: arhitectură (categoria
social-culturale și locuințe, amenajări și design de interior, restaurare
și reabilitare, concursuri de arhitectură, carte de arhitectură, imagine de arhitectură (categoria fotografie de arhitectură respectiv desen de arhitectură).
Totodată, pe toata perioada evenimentului au fost organizate
conferințe pe teme precum amenajarea spațiului public, rezolvarea unor proiecte de infrastructură urbană, design interior.
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Prezenți la eveniment, reporterii Pardoseli Magazin au discutat cu domnul arhitect Emil Ivănescu, vicepreședintele Ordinului
Arhitecților bucureșteni și curator
al Anualei.

Care sunt impresiile dvs. după
deja o săptămână de manifes
tări? Prezența publicului avi
zat este la nivelul dorit, au ve
nit actorii relevanți din zona
construcțiilor?
Da, mai ales în primele părți
ale manifestării, la festivitatea de
premiere, la diferitele conferințe,
mai ales la cele dedicate soluțiilor
energetice ori amenajărilor interioare. Avem un feed-back consistent, dar putea desigur să fie mult
mai puternic.
Suntem convinși că anul viitor
prezența specialiștilor va fi mai ri-

l

dicată, deoarece se simte nevoia
unei informări adecvate a pieței.
De ce preferă specialiștii și ar
hitecții români să plece la târgu
rile și manifestările din străinăta
te (precum bienala de la Veneția)
și nu optează pentru o vizită la
showroomurile acelorași produ
cători din România?
Acesta e un fenomen interesant, de foarte multe ori se preferă o atare deplasare în virtutea
ofertei mult mai bogate, prin prisma căreia chiar și prețul deplasării se justifică. De multe ori, decizia
de a merge la astfel de manifestări
internaționale e luată de client. Am
putea remarca faptul că, poate, nici
promovarea firmelor de la noi nu e
chiar cea mai fericită – iar aceasta
nu se întâmplă doar în construcții,
ci și în modă ori alte domenii. Cred
că esența oricăror atare manifestări
e diversitatea, punerea la dispoziția
vizitatorilor a unei game cât mai
variate de posibilități. În fine, să nu
trecem mai departe fără a indica și
snobismul între cauze.

Ca arhitect, cum anume vă ra
portați la parchetari/pardosiști,
care considerați că e nivelul actu
al al branșei? Preferați să lucrați
de pildă cu o firmă mare, ce oferă
toată gama de soluții constructi
ve sau cu una specializată exclu
siv pe pardoseli?
În principiu, preferăm să alegem
entități specializate, deoarece clienții
devin tot mai selectivi și vor o gamă
variată de soluții personalizate. Desigur, prețul diferă, dar e știut că firmele care oferă generalitate nu pot
oferi totodată nuanță.
Care e relația dumneavoastră cu
pardosiștii, cum colaborați cu ei
pe diferite proiecte?
Desigur, este esențială respectarea proiectului. Fazele de execuție
trebuie urmărite întotdeauna sub
acest aspect deoarece altminteri
pot apărea probleme. De fapt, echilibrul între toți cei implicați e asigurat de client. Trebuie să pornim
însă de la faptul că proiectul de arhitectură e realizat împreună cu clientul, redând în bună măsură ide-

l

Premiul pentru secțiunea
de design interior a fost
oferit de Cooperativa Ceramica d’Imola, fiind adjudecat de Igloo Arhitecture.
Acesta constă într-o excursie pentru două persoane la
cel mai important târg anual de ceramică, CERSAIE,
organizat la Bologna între
20-24 septembrie.

Pe durata anualei, Dl. Marco
Mezzopera, Area Manager
al companiei Italiene a
susținut o prezentare intitulată „Green Building And
Leed Certification” pe tema
de larg interes a protejării
mediului de către toți actorii pieței construcțiilor
(proiectanți, producători,
executanți etc).

ile acestuia. Nu pot să nu remarc
însă că situația s-a îmbunătățit
mult față de trecut, când constructorii erau mult prea expeditivi - acum respectă arhitecții,
proiectul. Cu cât această relație
funcționează mai bine, cu atât
n
mai mulțumit va fi clientul.
Pardoseli magazin
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eveniment

Pornind în 2005 ca o
Reprezentanță a MAPEI® Spa
Italia și realizând o cifră de afaceri de 0,9 milioane de euro, în
august 2006, Grupul MAPEI®
pune bazele filialei MAPEI® România, cu scopul de a răspunde
nevoilor locale ale pieței. În perioada 2006-2010 cifra de afaceri
a evoluat de la 2,9 milioane de
euro la 8,9 milioane de euro,
reușind la sfârşitul anului trecut
să urce pe locul 5 în topul firmelor de profil.
La conferinţa de presă organizată cu acest prilej aniversar la
Hotel Marriott, dl. Vasile Brad a
declarat că estimează încheierea
anului 2011 cu o creștere de
aproximativ 23% față de 2010,
MAPEI® România urmărind atingerea unei cifre de afaceri de 11
milioane de euro. Cât privește
viziunea pe termen lung, MAPEI® România își propune pe
următorii 5 ani creșterea cotei
de piaţă și şi atingerea unei cifre
de afaceri de 20 de milioane de
euro în 2016.
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Aniversare 5 ani
Mapei România
Fondat în 1937 la Milano, MAPEI® este astăzi cel mai
mare producător mondial de adezivi și produse
complementare pentru placarea pardoselilor și
acoperirilor murale de orice tip, având în portofoliu
peste 1.350 de produse. Despre bilanțul companiei la
5 ani de prezență pe piața locală, despre importanța
produselor premium și nu numai am discutat cu
dl. Vasile Brad, director general al Mapei România.

Cum se prezintă MAPEI® după
5 ani pe piața românească, mai
ales că nu dintre cei mai liniștiți
din perspectivă economică globală?
Am înregistrat o creștere a vânzărilor la toate produsele, dar cel mai
îmbucurător e faptul că a sporit cererea de materiale speciale, de calitate, domeniu în care noi excelăm.
De pildă, am înregistrat majorări
de 70% față de 2010 la vânzările de
adezivi premium, fiind clar că utilizatorii finali au devenit mult mai
documentați. Probabil, oamenii au
realizat că suntem prea săraci ca
să lucrăm cu adezivi ieftini. Pe de
altă parte, este posibil să fi încer-

cat atare produse, mai ales în cazul
reparațiilor, realizând după niște ani
cât de importantă e calitatea produselor din gama premium. Mai cred
că rolul meșterilor adevărați devine tot mai prezent, aceștia sfătuind
clienții spre produse premium, pentru că noi, spre exemplu, nu am făcut reclamă pe TV. Nu-mi rămâne
decât să trag concluzia că, foarte încet, piața merge spre calitate.
Vorbim de produse premium.
Cum le-ați defini?
Toți producătorii de adezivi sunt
obligați să respecte normativele oficiale în materie. Totuși, aceste normative oferă o plajă de parametrii

pe care un produs trebuie să le îndeplinească. Dacă, spre exemplu scara
normativului este între 0,8 și 1,2 ai
posibilitatea de a face un produs care
să respecte la limită valorile minime, sau poți alege să realizezi un
adeziv calitativ. Luând cazul adezivilor pentru placări ceramice, observăm că în componența lor intră trei
grupe principale de materii prime:
ciment, nisip și rășini/ aditivi. Cimentul și nisipul au mici variații de
preț, majoritatea producătorilor de
materiale utilizează aceleași ingrediente, deci se poate desprinde concluzia că prețul adezivilor și implicit
situarea acestora pe gama low, medium sau premium ține de rășinile/
aditivii adăugați.
În ceea ce ne privește, credem că
dacă vrei să ai viitor pe o piață trebuie să ai grijă la calitatea și durabilitatea în timp a produsului. Adezivii, ca orice material de construcție,
sunt supuși unor factori naturali
care îi îmbătrânesc. Dacă produci
un adeziv doar pentru a cuceri cotă
de piață marșând pe argumentul
prețului, vei oferi un produs ieftin
cu durabilitate redusă.
Cât de importantă e relația cu
aplicatorii?
Esențială. Vedeți, noi realizăm 25%
din vânzări prin rețelele de bricolaj
Dedeman, Obi, Ambient, dar în
restul cazurilor, în relația business
to business, nu vindem fără a ne
asigura în prealabil că aplicarea va fi
conformă specificațiilor produsului.
Pentru că, dacă peste doi ani plăcile
montate cu adezivul nostru o să
cadă, nimeni nu va întreba cine a fost
executantul, ci cine a livrat adezivul.
Pe lucrările importante urmărim
aplicarea produselor noastre în
toate fazele, spre a ne asigura de
respectarea specificațiilor.

Aș remarca faptul că piața aplicatorilor are în continuare mare nevoie de informare și instruire. Până
la declanșarea boom-ului imobiliar,
existau companii specialializate în
diverse lucrări: parchetari, faianțari,
oameni care lucrau doar cu marmura etc. După explozia pieței, firmele acestea au încercat să-și extindă
gama de servicii, oferind proiecte
la cheie. Astfel s-a ajuns aproape la
dispariția specialistului și apariția
meseriașului bun la toate, care face
orice, dar care în realitate nu excelează la nimic în mod special.
Iată de ce important să educăm și
informăm meseriașul. Nu am avut
niciodată reclamații referitoare la
calitatea produsului, ci privitoare la
greșelile de aplicare: s-a întâmplat
o dată ca muncitorii să pună adeziv
cu o grosime de 6 cm, plângânduse apoi de un „consum” prea mare.
Totuși, trebuie să recunosc în ultima
vreme clienți se documentează mai
atent asupra materialelor.
Ce lucrări semnificative derulați
în prezent pe piața locală?
Ce mai importantă lucrare a companiei în acest moment privește
refacerea Furnalului 5 de la Arce-

Mapei® în cifre
8,9 mil. euro cifra de afaceri în
2010, cu 40% peste vânzările din
2009, creștere facilitată și de noile
transporturi provenite de la fabrica din Ruse.
l Cu 25% au crescut vânzările în
primele cinci luni ale acestui an,
prognoza pentru 2011 inidcând
atingerea unei cifre de 11 mil. euro.
l La nivelul grupului, cifra de afaceri a fost în 2010 de 1,9 miliarde
de euro.
l Mapei are în lume 58 de fabrici
și 68 de filiale în 44 de țări, portofoliul companiei reunind peste
1.350 de produse.
l La începutul acestui an, compania a finalizat preluarea completă
a Henkel Coreea de Sud, inclusiv a
mărcilor Ceresit și Thomsit, extinderea făcând parte dintr-un program de investiții de peste 200
mil. euro în regiunea Asia-Pacific.
l

lor Mittal Galați. Este o execuție
complexă și foarte dificilă din punct
de vedere tehnic, dată fiind specificitatea operațiunilor abordate și
destinația obiectivului. Alte lucrări
importante realizate sunt Polus Mall
Cluj, Aeroportul Otopeni, Hotel
Europa, Muzeul Național de Artă
Contemporană etc.
n
Pardoseli magazin
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amenajări

tradiționale

Muzeul Satului
În anii `30 ai secolului trecut, în Europa existau
doar două muzee în aer liber: Muzeul Skansen din Stockholm (Suedia, 1891) și Muzeul
Bigdo din Lillehamer (Norvegia). În țara noastră, la vremea respectivă, își avea deschise deja
porțile Muzeul Etnografic al Transilvaniei
din Parcul „Hoia”, de la Cluj, urmat apoi în 1936
de Muzeul Satului din București, amenajat în
Parcul Herăstrău ca unul dintre primele muzee etnografice în aer liber din lume.
12
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Istoric

Ideea realizării unui muzeu în aer liber dedicat satului
românesc exista încă din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar a luat formă practică abia în anii ’30
ai secolului trecut, la inițiativa întemeietorului Școlii
Sociologice din București, profesorul Dimitrie Gusti.
Timp de peste un deceniu, între 1925-1935, acesta a coordonat o serie de cercetări și experimente muzeografice, alături de sociologi, etnografi, folcloriști, geografi,
statisticieni, medici și studenți într-un număr relativ
mare de sate (Fundu Moldovei - jud. Suceava, Nereju jud. Vrancea, Drăguș - jud. Brașov, Dragomirești - jud.

Maramures, Clopotiva - jud. Hunedoara, Runcu - jud.
Gorj , Rusetu - jud. Buzău etc.). Tot la inițiativa profesorului Gusti, ca un preludiu al viitorului muzeu, au fost
organizate două mari expoziții de interioare țărănești,
la sediul Fundației Regale Principele Carol (1934) și
în cadrul Pavilionului Regal din Parcul Carol (1935).
În fine, pornind de la aceste experiențe, cu sprijinul
moral și material al Fundației Regale Principele Carol,
muzeul a fost amenajat în numai două luni, echipele de
specialiști și studenți achiziționând din satele cercetate
construcții tărănești (case, anexe gospodărești, biserici,
instalații tehnice) și obiecte de interior (mobilier, ceraPardoseli magazin
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amenajări istorice
satele de origine a monumentelor, la început chiar foștii
proprietari, veniți la București cu tot ce le era necesar
traiului, inclusiv păsări și animale. Ce nu a prevăzut
profesorul Gusti au fost urmările acestei socializări: degradarea monumentelor și a obiectelor muzeale, adesea
ireversibilă, deoarece pe atunci nu existau metode corespunzătoare de conservare și restaurare a patrimoniului.
Mai mult, în 1940, ca urmare a anexării Basarabiei de
către Uniunea Sovietică, municipalitatea Bucureștiului
a hotărât ca în unele gospodării să fie găzduite familii de
refugiați, rămase aici până în 1948, muzeul închizânduși porțile. Neajunsul principal a constat însă în utilizarea improprie a monumentelor prin locuirea lor, ce a
dus la distrugerea unui număr însemnat de construcții.

Patrimoniul

mică, țesături, unelte etc.), considerate ca reprezentative pentru locurile lor de origine. Să remarcăm că la
remontarea construcțiilor în muzeu au lucrat meșteri
aduși din satele de proveniență a monumentelor. Dealtfel, și astăzi, atunci când se impun lucrări de reparație și
restaurare, prima opțiune merge către meșterii satelor
din care provin respectivele obiective.

Poate nu știați...

Conform dorinței fondatorului, profesorul Dimitrie
Gusti, muzeul trebuia „să placă nu numai ochiului, ci și
să înfățișeze lucruri adevărate”, constituindu-se într-un
„muzeu sociologic al satului românesc”, „un sat-muzeu,
sinteză a tuturor satelor României”. De aceea, aici au fost
aduse periodic să locuiască multe familii de țărani din
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Pe cele 6,5 ha de teren ale muzeului au fost amplasate
inițial 33 de complexe autentice, transferate din satele
cercetate: case cu anexe gospodărești, o biserică (din
Dragomirești, jud. Maramureș), troițe, instalații tehnice, fântâni și un scrânciob. Dispunerea lor s-a făcut
după un plan elaborat de dramaturgul și scenograful V. I. Popa, care tinde să reproducă harta României, prin gruparea monumentelor de arhitectură și de
tehnică populară dupa criteriul vecinătății geografice
a localităților de proveniență, în sectoare reprezentând
marile provincii istorice ale țării. În decursul timpului, patrimoniul muzeului sporește semnificativ, astăzi
expoziția permanentă numărând 121 de complexe distincte, cu 338 de monumente și 53.828 obiecte, dar și
un fond documentar de o inestimabilă valoare istorico-etnografică: colecții de manuscrise, studii, schițe,
desene, relevee, planșe, clișee pe sticlă, filme, negative
alb-negru și color, fotografii.
Din păcate, istoria recentă a muzeului consemnează
și două evenimente dramatice: incendiile din 5 sep
tembrie 1997 (sectorul Transilvania) și 20 februarie
2002 (sectorul Moldova și Dobrogea), care au afectat numeroase monumente și obiecte de inventar.

Îmbucurător este însă că lucrările de restaurare ale
construcțiilor care au avut de suferit au fost finalizate
într-un termen relativ scurt, iar parte dintre monumente au fost redate circuitului de vizitare.

Pardoselile tradiționale

Pardoselile caselor din Muzeul Satului respectă
tradițiile românești, care se supun unei reguli simple:
oamenii au folosit materialele de construcție pe care
le aveau la îndemână. Dezvoltarea durabilă nu este o
invenție nouă, ci se bazează pe o uzanță care avea la
bază calcule economice, incluzând transportul și capacitatea de prelucrare. În plus, românii s-au bazat pe o
experiență milenară în utilizarea pardoselilor, testând
fiabilitatea materialelor. Acest lucru se poate vedea și

la Muzeul Satului, unde monumentele au fost montate la fața locului, cu materiale aduse din zona de
proveniență, foarte rar cu înlocuitori, acolo unde nu
au mai putut fi procurate cele inițiale. Trebuie spus că,
în general, arhitectura țărănească se baza pe materiale
relativ perisabile, ceea ce face ca monumentele cele mai
vechi să nu poată depăși 400 de ani.
Cele mai utilizate materiale pentru pardoseli au
fost lutul, lemnul și piatra. Primul mai ales la
câmpie, celelalte două în zone de deal și munte. Într-o
mică măsură erau folosite pardoselile din ceramică arsă
și foarte rar aceste pardoseli erau acoperite cu textile. Se
poate spune că așezarea textilelor (covoarelor) pe jos este
un obicei mult mai recent, de inspirație urbană, pentru
că inițial acestea erau folosite pentru decorarea pereților.

Pardoseli magazin
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În cele mai multe cazuri, casa românească tra
dițională avea pardoseli din lut, mai ales în spațiile
comune ale familiei, unde era amplasată soba și
trebuiau puse în operă materiale neinflamabile. Pământul bine bătut poate atinge o consistență deosebită,
aproape de cea a betonului, iar finisajul poate fi refăcut
foarte simplu. Lutul e bun izolator termic, rezistent
la umezeală, nu dezvoltă dăunători și permite descărcarea sarcinilor electrice. În plus, nu pune probleme
atunci când casa „se așează”, fundațiile fiind rudimentare, în cel mai bun caz din zidărie ciclopiană, rareori
cu mortar pe bază de var. În general, lutul extras din
cariere apropiate era amestecat cu resturi vegetale și
uneori chiar cu balegă. În unele gospodării din centrul Transilvaniei, peste pământ se așeza cetină de brad
pentru a prelungi durata de viață a pardoselii.
Dacă ne întoarcem mai mult în istorie, vom vedea
că încă de acum 2500 de ani oamenii își lutuiau pardoselile din locuințe cu argilă amestecată cu resturi
vegetate – pleavă, paie etc, așa cum s-a putut vedea
într-un sit arheologic din Siliștea Brăila. Acest obicei a
devenit în timp un ritual, femeile întâmpinând marile
sărbători creștine, mai ales Paștele, cu o lutuire a întregii locuințe, sau o lipire, inclusiv a pardoselilor.
Lemnul este un material des întâlnit în arhitectura
populară, chiar se vorbește despre o „civilizație a lemnului”. Totuși, pardoselile din lemn sunt mai puține,
respectiv acolo unde locuința este mai înaltă de un
nivel (planșeul peste pivniță) și la nivelul prispelor
sau foișoarelor. Există câteva motive simple. În primul
rând, este vorba despre capacitatea de prelucrare fină
a lemnului. Astăzi pot fi văzute, la Muzeul Satului sau
la Muzeul Țăranului Român, uneltele cu care se putea
prelucra acest material - în general erau rudimentare,
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necesitând eforturi importante. Pînă la apariţia în secolul al XIX-lea a fabricilor şi maşinilor cu aburi de tăiere
a lemnului, uneltele erau topoarele, securile, ferăstrăiele de mînă, diferite suporturi, sfredelul, priboiul, tesla,
cioplitorul, rindeaua, gealăul, dălţile, ciocanul, maiul
de lemn și alte câteva. Mai contau și resursele – în Dobrogea de pildă, lemnul de esență tare era destul de rar,
ceea ce a determinat orientarea oamenilor către piatră
și lut. Diferența dintre lemnul prelucrat tradițional și
cel prelucrat industrial se vede clar datorită finisajului.
Un alt motiv pentru evitarea lemnului era lipsa
posibilităților de tratare împotriva dăunătorilor și
umidității, metode chimice de proveniență mult
mai recentă. Chiar și când planșeele erau de lemn, din
bârne, acestea se acopereau uneori cu un strat de lut.
Acest lucru nu a împiedicat însă crearea unor balustrade frumos ornamentate, care fac faima acestor case.
Piatra a fost folosită pentru pavaje exterioare
și uneori interioare, sub nivelul solului, în pivnițe
sau beciuri, acolo unde umiditatea era mare. Piatra
nu permite capilaritatea, de aceea a fost preferată
pentru fundații și pentru pardoselile menționate mai
sus. La scări pot fi văzute deseori combinații de piatră și lemn, cu suprafața de călcare din lemn, care
este mai puțin dur. Varul, ca liant, a pătruns la noi
abia din secolul al XIV-lea, dar era scump și se producea greu, prin urmare montarea se făcea deseori în
pat de pământ.
Se poate vorbi mult mai mult despre pardoselile
tradiționale, despre modul lor de execuție și despre
stilul de viață al celor care le foloseau. Ne oprim însă
aici, sperând că v-am trezit curiozitatea și că veți
privi cu alți ochi modul în care își construiau casele
înaintașii noștri.
n

amenajări

exclusiviste, din lemn

„MARK”a

calității prin tradiție

S

pecializată în produse exclusiviste din lemn, realizate pe comandă, Mark Prod Holz a devenit
în cei 18 ani de prezență pe piață un reper în domeniul
tâmplăriei interioare și exterioare, scărilor, mobilierului de calitate, placărilor pentru pereți și sistemelor de
fațade ventilate din lemn. Nici nu e de mirare: istoria
familiei Mark reunește peste două secole dedicate prelucrării lemnului cu știință, serioizitate și dragoste.

Tradiția

La început, familia Mark a investit în exploatări forestiere, cultivând molid, stejar, frasin, pentru fabricarea diferitelor produse finite. Desigur, o dată cu implicarea în
acest domeniu au venit și cunoștințele necesare, fiecare
dintre esențele lemnoase exploatate fiind dedicat unei
utilități precise. Mai târziu, familia s-a dedicat cultivării
și prelucrării bușteanului de rezonanță și pentru tâmplărie, contractele cu lutieri din Italia aducându-i o avere
considerabilă. Și astăzi, când tradiția continuă în fabrica
omonimă de lângă Târgu-Mureș, motto-ul familiei se
poate concentra într-o singură frază: „vrem să fim cei
mai buni, nu cei mai mari”.

Colaborarea cu arhitectul –
esențială

Filosofia de afaceri a companiei, ca de altfel și succesul acesteia, are la bază recunoașterea importanței celor
trei piloni ai unui produs și serviciu de calitate. E vorba
de client, cel în măsură să asigure suportul material, arhitect, cel care asigură conceptul întregii lucrări și de
desăvârșire, cea care încearcă să pună în formă palpabilă
și cât mai fidelă proiectul arhitectului și suportul material al clientului.
Un alt aspect avut în vedere la abordarea oricărui concept privește alocarea timpului suficient, evitarea cu orice
preț a grabei caracteristice vremurilor noastre și, mai ales,
a păguboasei impresii românești că ne pricepem la toate.
Rezultatele acestei filosofii sunt cât se poate de palpabile: firma e recunoscută deopotrivă pe plan intern și
internațional, între lucrările de referință numărându-se
câteva castele de pe Valea Loirei și multe imobile din
centrul istoric al Bucureștiului.

18

Pardoseli magazin

Producție, montaj, garanție și
service

Mark Prod Holz asigură o gamă completă de servicii,
așa cum e firesc pentru un producător exclusivist, ce se
adresează clienților informați și deciși să achiziționeze
calitate. Neexternalizarea montajului survine tocmai
pentru că acest gen de clienți își doresc un serviciu complet oferit de aceeași firmă.
Aici vin arhitecții când se confruntă cu solicitări speciale, pretențioase, ce impun realizarea unor elemente
unicat, la comandă. Explicația e simplă: sunt atât de
puțini cei capabili să realizeze elemente din lemn deopotrivă ireproșabile estetic și perfect funcționale, deoarece aceste deziderate reclamă dotări și cunoștințe tehnice deosebite.
Cât privește esențele lemnoase folosite, pentru exterior se utilizează molid, stejar, frasin, meranti, iar pentru mobilier și tâmplărie interioară nu mai puțin de 30

de esențe de lemn masiv și 40 de furnir. Desigur, fiecare produs are garanție în funcție de condițiile specifice
de exploatare.

Utilaje performante și specialiști
pregătiți și pasionați

Producția fabricii se realizează cu ajutorul unor utilaje de ultimă generație pentru prelucrarea lemnului și
obținerea unor produse deopotrivă calitative, estetice și
durabile din acest material. Totuși, indiferent de calitatea
utilajelor deținute, produsele premium nu pot fi realizate
în lipsa unui personal angajat motivat, pasionat și bine
pregătit profesional. Aici, specialiștii participă anual la
școlarizări și schimburi de experiență în Germania și
Austria, atitudinea firmei față de angajați traducându-se
în fidelitatea acestora: migrația resurselor umane de la
Mark Prod Holz e redusă, majoritatea angajaților având
o vechime de peste 8-9 ani.
n

MARK PROD HOLZ Company
Strada Cernavodă, Nr. 2, cod. 540488, Târgu Mureş
Tel./Fax: + 40 265 261416; + 40 265 255957
E-mail: office@markprodholz.ro
www.markprodholz.ro
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Noua colecție de linoleum

Unexpected

Nature

Plăcerea de a vedea cristale în blocuri de piatră,
liniștea profundă a unui lac, miliardele de umbre
ale lavei pietrificate – indiferent cum ne raportăm
la natură, aceasta va găsi o cale de a ne surprinde.

N

oua noastră colecție Unexpected Nature constă dintr-o serie de pardoseli din linoleum la fel
de surprinzătoare ca locurile care
le-au inspirat.
Culorile colecției – ce reunește
18 modele – sunt proaspete, pastelate și potențate de contraste sur
prinzătoare dozate atent. Rezultatul este o colecție unică, ce deschide ușa spre amenajări niciodată
posibile înainte cu linoleum.
„Natura surprinzătoare a linoleumului” reprezintă o nouă abordare
a eternei teme a naturii. De obicei,
ne gândim la culorile și produsele
naturii ca fiind de un verde, gri ori
maro închis – deși de fapt ea este atât
de plină de nuanțe și umbre! Roșu
aprins, ruginiul cuprului, ocru, albul crevaselor, nuanța impercep-

tibilă a lemnului pietrificat. Abordând aceste nuanțe neobișnuite,
inspirate integral de imagini needitate ale unor peisaje naturale reale,
noua colecție
ne incită cu
riozitatea, împărtășindu-ne bucuria experienței plenare a naturii.
Constând din 9 modele în dungi
și 9 cu aspect de marmură, colecția
Unexpected Nature ajută arhitecții
și designerii să îndeplinească orice vis al clientului – prin creearea
unui spațiu unic.
Modelele în dungi se bazează
pe alternarea unor tonuri contrastante, versiunile tip marmură remarcându-se printr-o juxtapunere
echilibrată a culorilor calde și reci,
de natură a vă schimba complet
percepția asupra linoleumului. În
fine, un punct de mare atracție al

Peisaje superbe? Desigur, redate fidel pe linoleum.
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colecției rezidă în combinarea pe
același spațiu a modelelor tip marmură și în dungi.
Ca un produs realizat din materiale naturale și regenerabile, linoleumul corespunde perfect curentului de protejare a resurselor. În
același timp, designul nonconformist potențat de nuanțe proaspete
și clare dă naștere unor pardoseli
potrivite tendinței de valorizare a
autenticității, identității și atitudinii, proprie lumii noastre tot mai
globalizate.
n

Forbo Flooring Systems Romania
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

BONDING SYSTEMS

Îmbinări puternice,
peste tot în lume
O

rice lipire durabilă creează
produse care sunt mult mai
mult decât suma elementelor lor
separate. De fapt, aproape tot ceea
ce este construit de oameni necesită adezivi, aceștia fiind unul
dintre cele mai importante componente.
produce mii de
astfel de substanţe fundamentale,
ca unul dintre cei mai mari furnizori globali de adezivi industriali...
fie aceștia pentru pardoseli, dale
şi componente, pentru interioare, pentru autoturisme, mobilier,
lemn, hârtie şi ambalaje, încălţăminte şi textile, echipamente electronice, dispozitive medicale ori
materiale pentru industria ambalajelor, construcţiilor, covoarelor şi
textilelor. Aveți toate șansele să intraţi în contact cu ceva ce am produs sau am făcut posibil.

Mediu & Calitate

Angajamentul nostru pentru eficienţă şi inovaţie nu este motivat
numai de dorința de competitivitate
şi rentabilitate, ci în aceeaşi măsură
de convingerea că sustenabilitatea
este cheia valorizării reale a viitorului. Succesul de astăzi al companiei noastre nu poate fi cumpărat cu
cheltuielile din viitor, acesta trebuie
să se bazeze pe principiile responsabilităţii corporatiste. Ca lider mondial în sisteme adezive vom obţine
mereu soluţii mai bune pentru clienţii noştri şi perspective mai pro-

fitabile pentru acţionari, servind şi
conducând cu pasiune şi talent
pieţele noastre specifice şi stabilind
standardul pentru industrie.

Certificări

Capacităţile noastre foarte moderne de producţie îndeplinesc şi
depăşesc standardele de mediu şi
de siguranţă în întreaga lume. Toate
sunt certificate după ISO 9001 sau
chiar un standard superior. Angajamentul nostru pentru excelenţă
ne obligă la cele mai bune practici
de producţie şi management.

Produse profesionale
pentru pardoseli

Un punct deosebit de interes al
companiei privește sistemele complete de pardoseli, plecând de la produse de pregătire a suportului, adezivi, finisaje și ajungând la sisteme
complexe de curățare și întreținere
profesională. Practic, la
puteți găsi totul pentru amenaja-

Calitățile deosebite ale acestui adeziv l-au făcut alegerea predilectă în
amenajarea pardoselilor industriale, un exemplu concludent în acest
sens fiind fabrica din Focșani prezentată de noi în numărul anterior.

rea, renovarea ori întreținerea pardoselilor dumneavoastră. Interesul
nostru pentru domeniu nu e egalat
decât de grija față de cei care aplică
profesional aceste materiale: impunem standarde riguroase în privința
conținutului de solvenți, compuși
organici volatili și accentuăm mereu nevoia dezvoltării unor produse durabile și ușor de aplicat. Un
exemplu concret? Adezivul poliuretanic bicomponent pentru parchet
144, produs adecvat pentru
solicitări mari ale pardoselii, ușor
de aplicat și cu emisii foarte scăzute. Last but not least,
pune
în prim plan consilierea tehnică
adecvată a clienților și aplicatorilor,
reprezentantul nostru tehnic, dl.
Bodor Ioan, stând la dispoziția celor interesați cu toate informațiile
necesare despre produsele și sistemele profesionale de pardoseli. n

Forbo Bonding Systems Romania
Luminița Cozma:
Tel.: +40 728 929 652
Ioan Bodor (Director Tehnic):
Tel.: +40 0743 761 141
www.forbo.com
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interviu

Jörg Schülein

Modele de urmat:

Școala de meserii din
Neustadt an der Aisch
Unanim cunoscută, adesea înțeleasă și de regulă apre
ciată prin prisma rezultatelor sale palpabile, expresia
încet dar sigur are un corespondent în opinia uneori
exprimată cu umor de germani conform căreia ei,
deoarece sunt leneși, preferă să facă lucrurile bine încă
de la început, ca să nu trebuiască apoi să le repare.
Poate nicăieri nu e mai vizibilă seriozitatea lor
proverbială decât într-o fabrică sau o școală. La Neus
tadt an der Aisch, școala unde se pregătesc, alături de
alte specialități, pardosiștii germani, delegația AMPR a
putut vedea pe viu un model de urmat în pregătirea
forței de muncă.

Despre școală dar nu numai am discutat
cu domnul Jörg Schülein, vicepreședinte
EUFA + PF (Asociația Europeană de
Promovare a Pregătirii Profesionale a
Montatorilor de Parchet și Pardoseli).

Ce statut are școala în care tocmai ne aflăm?
E o școală de meserii de stat; în Germania este
implementat sistemul dual de educație, ucenicul în
vățând și aici, în unitatea de învățământ, și în firmă.
Curricula școlară reunește deopotrivă module teore
tice și practice, în sistemul organizat școlar, ucenicul
învățând 10-11 săptămâni pe an. De pildă, aici vinerea
se face practica la școală, în restul timpului ucenicul
activând la diferite firme de profil.
Cât durează un ciclu de învățământ și de unde provin elevii?
Durează trei ani, începuți după cele 9 clase obligatorii
(în Germania, n. red.), deci la vârsta de 15-16 ani. Desi
gur, nu există un plafon de vârstă, avem și ucenici de pes
te 30 de ani care doresc să învețe meseria de parchetar /
montator de pardoseli – școala oferă posibilitatea reca
lificării profesionale la orice vârstă. Școala de meserii se
finalizează cu un examen de diplomă, după promovarea
căruia ucenicii devin calificați.
Deși reunește și alte specialități (mecanic auto, tâmplă
rie, economie și administrare, tehnica metalelor) școala
e singura pe profilul de pardoseli din Landul Bayern.
Acest sistem de învățământ se traduce și prin
obligația firmelor de profil de a angaja exclusiv
absolvenți? Cum a evoluat acest sector sub aspectul personalului angajat?
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Patru zile de practică pe teren
plus o zi de practică la școală –
așa arată săptămâna de lucru
la Școala de meserii din Neustadt
an der Aisch.
Faptul că această formulă dă roa
de excelente este demonstrat de
panourile cu lucrările de absolvire
ale ucenicilor.

Depinde de profilul firmei – dacă doar vinzi produ
se de profil, nu, nu a existat niciodată o atare obligație.
În cazul firmelor de montaj însă, până în 2004 legislația
prevedea expres obligația folosirii de personal calificat,
acum existând și posibilitatea practicii independente.
Aș remarca faptul că, având în vedere costurile mano
perei, în ultimii ani în Germania a existat un boom al
sistemelor do it yourself, mai ales la montajul de lami
nat și multistrat. Desigur, pentru parchet masiv, decizia
a mers tot în direcția specialiștilor, pentru că acest tip de
material nu se poate aplica așa ușor, e mai scump și, nu
în ultimul rând, o firmă specializată oferă garanție.
Ce ne puteți spune despre trendurile momentului
în Germania, desigur în domeniul pardoselilor?
Să facem întâi o observație: depinde de zona studiată.
Astfel, în mod tradițional, sudul Germaniei este mai axat
pe lemn, deci pe pardoseli din parchet masiv, în vreme ce
zona din nordul țării înclină mai curând spre amenajări
moderniste cu pardoseli textile ori din PVC. Aș remar
ca faptul că în ciuda situației economice din ultimii ani,
vânzările pe rezidențial nu au scăzut – ba chiar dimpo
trivă. Oamenii au preferat ca în timpuri incerte să-și in
vestească banii în propria locuință.
În fine, dacă e să identificăm în spiritul întrebării dvs.
un material-vedetă, acesta ar fi indiscutabil PVC-ul de
sign, pardoselile de acest tip înregistrând o creștere nota
bilă în privința cotei de piață.
n

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

Laminate flooring
High Quality - Made in Germany

www.krono-original.com
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Sisteme de soluţii pentru montajul
Sistemele de soluţii ArtelitTM Professional sunt destinate pentru execuţia şi montajul:

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

I. Sisteme pentru pregătirea suportului ArtelitTM Professional:
Pregătirea suportului este esenţială pentru o lucrare durabilă, de cea mai
înaltă calitate. Din acest motiv sistemul ArtelitTM Professional cuprinde:
l RC-001 produs pentru repararea locală a fisurilor plăcilor suport din beton
l LC-700 compus pentru repararea plăcilor suport şi pardoselilor înainte de
turnarea şapelor autonivelante
l Primeri pentru şape autonivelante (epoxidic 2K EBR-270, suprafeţe absorbante WB-290 şi ne-absorbante - WB-280)
l Şape autonivelante LC-715 (până la 15 mm) şi LC-735 (5 - 35 mm) pentru
toate tipurile de pardoseli.

NOU!

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-715

NOU!

Şapă 2-15 mm
grosime pentru toate
tipurile de pardoseli

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-735

Şapă 5-35 mm
grosime pentru toate
tipurile de pardoseli

Selena România a lansat sistemul de soluţii ArtelitTM Professional pentru pregătirea suporturilor pentru pardoseli.
Produsele de bază în cadrul sistemului sunt şapele autonivelante ArtelitTM pentru toate tipurile de pardoseli.
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Şapă autonivelantă ArtelitTM LC-715:
Şapă 2-15 mm pentru toate tipurile de pardoseli
Şapă autonivelantă folosită la interior în strat subţire, cu întărire rapidă,
recomandată pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, înaintea montării
materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC plăci, panouri laminate, parchet,
mochetă, plăci de plută, plăci ceramice, cauciuc.
Consum: aprox.1,6 kg/m2 /mm. Ambalare: sac 25 kg.

Tipul substratului: Beton, ciment, anhidrit, suprafaţă pe bază de magneziu, mastic
asfaltic (grosime max. 3 – 5mm).
Avantaje: pompabilă, contracţie scăzută - potrivită sub mobilier cu rotile la grosimi
≥ 2 mm, potrivită pentru pardoseli cu sistem de încălzire.
Parametrii: Rezistenţă la compresiune > 35 N/mm2, Rezistenţă la încovoiere>7 N/mm2
Gata pentru trafic: aprox. 3 ore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii despre Grupul Selena pe www.selenafm.com

© Selena Romania SRL, 2011
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din secretele meșterilor

Montajul parchetului
Asociația Montatorilor de Pardoseli din România și-a asumat
rolul de a informa și educa piața pardoselilor, în spiritul noilor
tehnici de execuție, noțiuni și materiale existente. De data
aceasta, ne propune o incursiune succintă în domeniul parchetului, indicând metodele de montaj și tipurile de adezivi
folosiți, informații utile atât parchetarilor, cât și beneficiarilor.

Montajul parchetului se
realizează de regulă prin
următoarele proceduri:
1. lipire cu adeziv
2. fixare în cuie (americane ori simple)
3. fixare în cuie și lipire cu adeziv
4. prin montaj flotant peste underlay
Underlay = substrat relativ elastic, de înaltă densitate, disponibil în diferite forme și confecționat
din diverse materiale (polistiren, polietilenă expandată, carton, plută, fibre lemnoase etc.), aplicat sub
parchetul montat flotant, peste stratul suport, cu
roluri multiple: absorbția zgomotului de impact,
barieră de umiditate, reducerea denivelărilor șapei.
Folia de polietilenă se folosește în toate situațiile,
indiferent de tipul de parchet, în combinație cu
underlayul, cu excepția cazurilor în care underlayul
este chiar el prevăzut cu folie de polietilenă cu rol
de barieră de vapori.
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Î

n privința tipurilor de parchet ce impun un anumit montaj, să notăm că parchetul masiv trebuie
montat cu adeziv și/sau cuie, deoarece reclamă
o racordare fermă la suport, dată fiind predispoziția
lemnului de a genera tensiuni în urma modificărilor
factorilor atmosferici (temperatură și umiditate relativă a aerului). Iată de ce, printre altele, este esențial ca
suportul să fie bine realizat în prealabil.
Parchetul stratificat este un material evoluat, constând din-un strat de uzură de esență nobilă și unul sau
mai multe inferioare, din esențe de rășinoase ori placaj. Stratul de uzură poate fi finisat sau nefinisat, prima
variantă fiind mai des întâlnită. Permițând montajul
flotant ori prin lipire cu adeziv, parchetul stratificat
are două mari avantaje față de masiv: lucrează foarte

puțin la variațiile climatice (cu posibilitate de revenire
superioară) și este mai ieftin dacă luăm în considerație
prețul total al pardoselii, în cazul masivului fiind adăugate și tratamentele suprafeței și finisajul.
În fine, pardoselile laminate sunt singurele care se
montează exclusiv flotant, sub ele fiind așezat un underlay.
Dacă tot am amintit de condițiile climatice, să spunem
că optimă este o temperatură de 20°C, respectiv o umiditate relativă a aerului de 50%. În cazul în care aceste
valori nu sunt respectate, măcar în limite rezonabile, beneficiarii au posibilitatea de a recurge la umidificatoare
/ dezumidificatoare profesionale, dispozitive concepute
să aducă în parametrii optimi umiditatea relativă.
Montajul prin fixare în cuie permite lemnului să
lucreze. Totuși, acest tip de montaj este condiționat
de racordarea pardoselii la o substructură din lemn
(soluție întâlnită adesea la casele din lemn din zonele montane). Dincolo de avantaje, trebuie să spunem
că există și un neajuns: pardoseala este predispusă, în
timp, la scârțâit, deoarece contactul lemnului cu substructura se slăbește odată cu trecerea vremii.
În fine, montajul prin lipire cu adeziv este apanajul locuințelor citadine, unde suportul constă dintr-o
șapă, fie aceasta de ciment, sulfat de calciu ori magneziu. În esență, folosirea unui anumit tip de adeziv este
determinată de producătorul pardoselii, în funcție de
dimensiunile lamelelor.
n

Adezivii de montaj
pentru parchet pot fi:
1. acrilici (pe bază de apă)
2. pe bază de solvenți
3. poliuretanici (monocomponenți și bicomponenți)
4. silanici
1. Adezivii acrilici sunt indicați la montajul pardoselilor elastice (linoleum/PVC/mochetă) și a parchetului masiv de dimensiuni reduse.
2. Cei pe bază de solvenți se folosesc la lipirea parchetului de dimensiuni medii, dar sunt din ce în ce
mai puțin prezenți pe piață din cauza emisiilor toxice și neecologice generate.
3. Adezivii poliuretanici bicomponenți sunt apanajul parchetului masiv și stratificat (cu o mențiune
specială pentru fixarea lamelelor de mari dimensiuni), versiunile monocomponente fiind indicate la
fixarea parchetului de orice tip pe șape încălzite și
pentru montajul parchetului prefinisat.
4. Adezivii silanici monocomponenți sunt potriviți
pentru orice tip de parchet stratificat sau masiv, întărindu-se prin reacție chimică cu umiditatea din
stratul suport și permițând un timp de lucru mai
mare. Unele variante au un comportament optim
pentru montajul pe substraturi mai puțin absorbante (ceramică, piatră naturală, marmură etc.).
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interviu

Adrian Ciotlăuș

Dezumidificare-umidificare
Deteriorarea parchetului nu este ireversibilă dacă se intervine cu un umidificator/
dezumidificator corect ales. Desigur, este de dorit să nu se ajungă aici şi dispozitivele
amintite să fie folosite la timp pentru a preveni problemele.
Cum colaboraţi cu parchetarii?
Parchetarul e obligat să se asigure că
montează pardoseala pe o şapă uscată ce
nu mai eliberează umiditate, deoarece
când acest lucru se întâmplă, parchetul
preia umiditatea, îşi modifică volumul şi
se deteriorează. Colaborarea noastră cu
parchetarii presupune uscarea suportului şi pregătirea suprafeţei: realizăm măsurători de umiditate deopotrivă în şape
şi tencuieli, intervenim cu aparate corect
alese, lăsând suprafaţa pregătită pentru
finisajele finale. Nu în ultimul rând, subliniez că firma noastră acordă consultanţă gratuit în determinarea condiţiilor de
umiditate ale incintelor şi alegerea dispozitivelor necesare.

Dacă totuşi parchetul s-a umflat
se mai poate face ceva?
Desigur, orice parchet se poate usca,
dar nu în totalitate. Pe de altă parte, procedura necesită investiţii mari şi lucrări
laborioase de restaurare, mult mai scumpe decât pregătirea corectă a suportului.

Ce probleme apar în cazul invers,
de lipsă a umidităţii necesare?
În cazul unei umidităţi scăzute în aer,
parchetul se contractă forţat prin uscare. Dacă nu este suficient de uscat în
momentul montajului, respectiv dacă
umiditatea din încăpere este prea scăzută, aerul va prelua umiditatea din parchet, apărând rosturile. Acesta este un
indicator asupra necesităţii umidificării,
prin eliberarea în încăperea respectivă a
umidităţii prin evaporarea apei reci – cel
mai sănătos procedeu, apa fiind în plus
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Puteţi indica principalele erori
ale beneficiarilor?

Adrian Ciotlăuş, director Soldec
dezinfectată cu raze UV, folosind echipamentele de umidificare WD Austria. Este
important de notat că acest procedeu este
reversibil: utilizarea unui umidificator
are ca rezultat micşorarea considerabilă
a rosturilor.

Cât costă o atare procedură şi
ce recomandaţi parchetarilor?
Luând ca reper o suprafaţă standard
de 100 mp, putem spune că pentru dezumidificarea corectă a suportului sunt
necesare cca. 10 zile şi un cost aproximativ de 200 euro.
Recomandarea noastră principală îi
vizează mai curând pe arhitecţi decât pe
parchetarii de meserie (care ne cunosc
deja, după 7 ani de prezenţă pe piaţă) şi
priveşte introducerea în caietele de sarcini
şi devize a costurilor umidificării/dezumidificării profesionale a spaţiilor. Vă dau
un exemplu concret: cazul unei pardoseli
(parchet) de peste 20.000 euro deteriorate iremediabil în lipsa acestor proceduri.

Da, un caz clasic îl reprezintă neaerisirea corectă a camerelor pe timp de iarnă,
oamenii considerând că aruncă pe geam
căldura din apartament. Practic, aerisirea implică evacuarea aerului încărcat cu
umiditate şi introducerea aerului uscat
(aerul rece este cel mai uscat). Rezultatul
acestei aerisiri: un aer curat, uscat, mult
mai uşor de încălzit din cauza faptului
că iniţial se încălzea aerul încărcat cu
vapori de apă, după aerisire, doar aerul
uscat. Avem în fapt o economisire a cheltuielilor de încălzire. Ştiţi câtă apă se extrage de pe o suprafaţă de 100 mp? Peste
500 de litri.

De ce lucrare vă amintiţi
în mod deosebit?
Sunt multe, dar putem să ne referim la
cazul unei biserici construite în Ardeal
cu materiale scumpe, trimise de enoriaşii din străinătate şi care trebuia terminată pe timp de iarnă pentru a fi funcţională de sărbători. Desigur, procedeele
clasice nu se puteau aplica, fiind vorba
de un timp scurt, așa că noi am intervenit cu dezumidificatoare profesionale,
uscând în 2-3 săptămâni suprafeţele în
mod corespunzător.
Merită amintită şi situaţia construcţiei unor duplexuri, pe timpul iernii,
în incinte izolate termic în care eram
prezenţi cu dezumidificatoare. Constructorul colecta apa dintr-un duplex
şi o reutiliza la următorul în lucrările de
construcţie, având şi satisfacţia de a lucra ecologic.
n
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Rustic, retro, autentic:

În cazul pardoselilor rustice sau retro, dacă vrem să rămânem în zona bunului gust, a
autenticului, trebuie să ne orientăm către calitate, chiar către exclusivism. Așa cum este
firesc, o pardoseală de nivel premium nu se obține peste noapte – de cele mai multe ori
este rezultatul unui proces laborios. Dar rezultatul, o pardoseală Siceram perfect montată și tratată, ne arată că merită efortul, ba chiar mai mult decât atât.

P

Două mâini iau un „boț” de lut, îl frământă și îl modelează într-o formă din
lemn. Parcă, inconștient, se repetă actul
genezei. Avem o formă, iar după montaj
parcă avem și spirit... spiritul unui produs
de clasă.
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roducem o gamă largă de elemente ceramice cu rol decorativ și pentru finisaje rustice, de la
zidării aparente, elemente de pardoseală și pentru placări, până la
învelitori și elemente de gard, produse folosite atât pentru construcții
noi, particulare, cât și pentru restaurarea monumentelor istorice.
O parte din aceste produse sunt
realizate manual, după tehnologia
folosită încă din perioada romană,
celelalte fiind obținute mecanic, cu
ajutorul unei prese, dar respectând
în linii mari aspectul rustic. Ca recomandare, pentru spațiile exteri-

oare se folosesc exclusiv elemente
de pardoseală fabricate mecanic,
acestea fiind realizate dintr-o altă
argilă decât cele manuale, cu o
rezistență mai ridicată la ciclurile
de îngheț-dezgheț.

S.C. SICERAM S.A.
Str. Viilor nr. 123, 545400
Sighișoara, Mureș
Tel.: 0040-265-771797
Fax: 0040-265-777317
E-mail: office@siceram.ro
www.siceram.ro

instrucțiuni de montaj și întreținere
Dat fiind comportamentul absorbant destul de ridicat al produselor ceramice, întreținerea lor facilă, în special a
pardoselilor, impune respectarea unor reguli de montaj și efectuarea anumitor tratamente.
1. Montajul pardoselilor se face în șapa de
mortar uscat cu o grosime minimă de 4 cm, prin batere cu
un ciocan de cauciuc, urmărindu-se pe cât posibil ca plăcile să fie la același nivel. În prealabil, produsul este ținut
minimum 15 minute imersat în apă. Deoarece muchiile
plăcilor nu sunt perfecte, nu se vor utiliza colțare pentru
rosturi (dimensiunea celor din urmă fiind de 0,8-1,0 cm).
Rosturile se umplu cu un mortar a cărui duritate după
întărire trebuie să fie apropiată de cea a ceramicii (pen-

tru a nu apărea probleme la o eventuală șlefuire). Materialul se aplică în exces deoarece după întărire, dat fiind
caracterul foarte absorbant al ceramicii, există riscul
ca nivelul rosturilor să scadă sub cel al pardoselii. Desigur, după ce capătă consistență, excesul se îndepărtează, pardoseala fiind spălată cu un burete până când
suprafața ei rămâne curată.
Următoarele operații survin numai după 28 de zile,
timp necesar maturării mortarului.

2. Șlefuirea este opțională, putând fi uscată sau umedă.

Șlefuirea uscată se face cu un disc abraziv și eliberează
foarte mult praf, eliminând doar părțile mai proeminente.
Suprafața astfel obținută are două nuanțe de culoare: mai
închisă unde a fost șlefuită și mai deschisă în rest.

Șlefuirea umedă se realizează cu ajutorul unor pietre
abrazive de durități diferite, produsul fiind șlefuit aproape în totalitate, dar, datorită stratului de nisip nu foarte
uniform pe care se așează la fasonare, nicio dală nu va
semăna cu alta, rămânând unele imperfecțiuni. Desigur,
pardoseala poate fi folosită și ca atare, neșlefuită.

3. Spălarea este următoarea operațiune și se poate
face doar după ce pardoseala va fi perfect uscată.
În cazul șlefuirii uscate și a pardoselilor neșlefuite,
spălarea se poate face imediat după montaj și uscare.
Spălarea se realizează cu o perie acționată circular și folosind o soluție acidă, menită neutralizării sărurilor solu-

bile din argilă și mortar, respectiv îndepărtării murdăriei
acumulate în urma operațiilor anterioare.
În paralel, reziduurile acumulate se îndepărtează cu
un aspirator, înainte ca acestea să se sedimenteze pe
produs. Mortarul întărit și necurățat la timp nu se poate
îndepărta!

4. Impermeabilizarea se face numai pe un produs perfect uscat, în două straturi succesive, cu un impermeabilizant pe bază de silicon, special pentru ceramică.
Desigur, la pardoselile exterioare se va folosi un altfel de
impermeabilizant decât la interior.
5. Ceruirea se face după ce impermeabilizantul a fost
absorbit în totalitate. Ceara se aplică tot cu o perie circulară, iar înainte de uscare se uniformizează cu o pâslă.

Rezultatul final depinde de respectarea acestor
reguli și de utilizarea substanțelor adecvate.
Trebuie precizat faptul că toate aceste operațiuni
pot dura până la 10 săptămâni, în funcție și de
temperatură (nu se poate lucra la o temperatură
mai mică de 10°C). Pereții zugrăviți anterior
acestor operații trebuie protejați.
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Congresul anual al EUFA P+F

România – gazda concursului
european din 2012
Pe 3 iunie a.c. s-a desfășurat la Neustadt an der Aisch, în Germania, Congresul anual al EUFA
P+F, Asociația Europeană de Promovare a Educației Profesionale a Montatorilor de
Parchet și Pardoseli. Prezenți în număr mare la eveniment, reprezentanții României au revenit cu vești bune acasă: țara noastră va organiza Concursul European de Montaj din 2012.

L

ucrările Congresului au debutat printr-un moment de reculegere în memoria celui care a fost
Hanspeter Lugstein, reprezentantul Austriei la EUFA
P+F, decedat la 02.10.2010. În continuare, s-a trecut
la dezbaterea subiectelor trecute pe ordinea de zi a
Congresului, între cele mai importante teme abordate numărându-se competițiile organizate în cadrul
breslei noastre.
Astfel, președintele în exercițiu al EUFA P+F,
domnul Heinz Brehm, a adus la cunoștința dele
gaților că forurile competente au admis profesia de
montator de parchet și pardoseli între cele repre-
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zentate la concursul EuroSkills, organizat în Belgia
în toamna anului viitor. Toate delegațiile prezente
(România, Cehia, Austria, Germania, Olanda, Tirolul
de Sud, Polonia) au fost de acord să trimită un reprezentant la competiția sus-amintită.
În continuare, delegații au confirmat organizarea
în România, în cursul anului 2012, a Concursului
European de Montaj Parchet și Pardoseli Elastice,
data exactă a acestuia urmând a fi stabilită în cel mai
scurt timp. Desigur, prin intermediul revistei noastre,
veți fi la curent cu toate detaliile implicate de acest important eveniment organizat în țara noastră.
n

Heinz Brehm, președintele EUFA P+F –
o legendă a parchetarilor germani
Heinz Brehm
este un nume
consacrat în lumea pardosiștilor
germani – și nu numai – fiind unanim respectat în branșă. Și pe bună
dreptate: președinte în exercițiu al
Asociației Europene de Promovare
a Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și Pardoseli EUFA
P+F se implică activ în activitatea
breslei, fiind o prezență obișnuită la
concursurile de montaj, la seminariile dedicate aplicatorilor (inclusiv
manifestările de gen organizate în
România). Totodată, este coordonatorul manualelor de specialitate

pentru montajul pardoselilor din
lemn și elastice, lucrări de referință
la nivel internațional în domeniul
nostru de activitate.

Pasiunea pentru pardoseli este
tradiție de familie. Tatăl său a fondat o
firmă de profil imediat după război, în
1947, el însuși fiind un excelent montator de parchet, recunoscut unanim
ca atare. În 1974 a venit rândul fiului,
Heinz, să preia afacerea de familie, și să

o crească încet până la un număr de 15
colaboratori. Foarte important – fără
nicio reclamație.
Abordând toate tipurile de pardoseli
cu excepția celor din piatră, firma Parkett Brehm a activat aproape exclusiv
în Germania, mai exact la Bamberg,
unde se găsește și azi.
Între lucrările de referință putem
identifica un mare număr de muzee și
monumente istorice, montaje speciale, restaurări, tratamente de întreținere
a lemnului.
Întrebat de noi cu privire la o posibilă
rețetă a succesului, domnul Brehm
ne-a indicat câteva ingrediente: seriozitatea, pasiunea, determinarea. 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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CREEAZA LEGATURI DURABILE

Artă pe pereți –
dar și pardoseala
e o capodoperă!
D

omnul Elmar Hagmann de la firma vieneză
Wilhelm Sedlak nu putea recomanda pentru
această situație de amenajare decât un singur produs:
PANDOMO Floor de la ARDEX. „Când am aflat
de PANDOMO mi-a fost imediat clar că această
pardoseală îmi va influența pozitiv munca. Bogăția
sa cromatică poate fi comparată cu cea a acuarelelor, ceea ce e pur și simplu dinamită ca efect arhitectural. Tot ce pot face e să recomand în continuare
PANDOMO!“, declară entuziasmat Lois Renner.

Spaţiu de lucru şi
operă de artă în sine
Atelierul vienez aparține unuia dintre cei mai
importanți artiști austrieci contemporani: Lois Renner. „Situat în zona istorică a orașului, pe Schönbrunnerstraße, atelierul are ambianța veche tipică
studiourilor vieneze, fapt ce a dat creațiilor mele acea
notă clasică remarcată la nivel internațional. Iată de
ce, la lucrările de renovare din anul 2009 a fost esențial
să reînnoim complet locația fără a smulge însă și ambientul din ancora trecutului.
Practica artistică actuală reclamă, pe lângă o doză
remarcabilă de disciplină, un aport notabil de spațiu,
timp și materiale. Cel puţin 50% din avatarurile cotidiene trebuie să fie controlate pentru a crea în cazul
fericit o operă de artă. Atelierul mă ajută să ordonez
întâmplarea” – explică artistul semnificația deosebită
a mediului său de lucru.
n

Proiect:
Arhitect Fred Hofbauer
Arhitect Heike Weichselbaumer
Firmă executantă:
Estriche und Entfeuchtungen Pachler GmbH,
3033 Altlengbach
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Atelierul Renner
Asemeni unei acuarele delicate pictate pe
pânză, pardoseala atelierului Lois Renner
aduce laolaltă griuri deschise, bleuri închis, galbenuri calde, roșu și oranj, într-o
compoziție unitară la propriu – pe toată
suprafața nu există niciun rost de îmbinare.
PANDOMO reprezintă dovada clară că arta
își poate face loc și pe pardoseli.

din Viena
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Curs de pregătire
pentru arbitri
La Neustadt an der Aisch, în 3-4 iunie a.c., s-a
desfășurat un curs de pregătire a arbitrilor concursurilor de montaj parchet. În contextul în
care aceste evenimente devin adevărate laboratoare ale performanței în domeniu iar concursul european de montaj organizat în 2012
de EUFA P+F va avea loc în România, redăm
mai jos câteva secrete ale unui arbitraj reușit.

S

ă spunem în primul rând că la concursurile de
montaj participanții au de executat același model impus, folosesc același tip de parchet și aceleași
materiale auxiliare (amorse, adezivi, finisaje), întrun cuvânt, au condiții egale pentru îndeplinirea sarcinii lor și sunt evaluați de arbitri atât pe parcursul
realizării lucrării, cât și la final.
Una din ideile esențiale transmise de organizatori (între care trebuie amintiți domnii German Kirschbaum,
profesor la Școala de Meserii din Neustadt an der Aisch, Josef Heller, autor de manuale pe tema montajului
de pardoseli, Heinz Brehm, președintele EUFA+PF și
secundul acestuia, Jörg Schulein) privește realizarea
unei evaluări comparative a participanților, menită
să arate fidel raportul existent între aceștia. Astfel, pe
parcursul evaluării lor, arbitrii vor face un tur al concursului, stabilind o notă minimă, respectiv una maximă.

Un alt element important privește folosirea corectă
a sculelor și uneltelor, respectiv stăpânirea tehnicilor de lucru. Este o formă de standardizare a lucrărilor, o garanție că performanța poate fi repetată la
aceeași calitate și în alte situații.
Se notează întotdeauna modul de îndeplinire al
operațiunilor pregătitoare (precum stabilirea zonei de
pornire, modul în care este debitat parchetul înainte
de montaj, calculul riguros al necesarului de materiale). Concurenții trebuie să știe că arbitrii îi vor nota pe
toată durata concursului, punctând parcurgerea corectă a etapelor, încadrarea în timp, ordinea și curățenia
zonei de lucru, modul corect de folosire a sculelor.
Bineînțeles, aspectul decisiv rezidă în calitatea montajului realizat, aici fiind avute în vedere următoarele
criterii de apreciere: acuratețea îmbinărilor, fidelitatea
reproducerii modelului impus, calitatea finisajului. n

Delegația AMPR prezentă la eveniment

Poză de grup: toți participanții și organizatorii
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Confortabilă și modernă:

Încălzirea electrică
prin pardoseală

Î

Sistemele Raychem de încălzire
în pardoseală sunt certificate
pentru pardoseli din lemn
Mai mulți producători de elită din domeniul pardoselilor
din lemn au testat cablurile cu autoreglare T2Red si
T2Reflecta certificând că acestea nu prezintă niciun
fel de pericol dacă sunt montate sub pardoseli termosensibile. Informaţii suplimentare sunt disponibile la
www.raychemfloorheating.com

Beneficiile-cheie ale încălzirii
electrice prin pardoseală:
n distribuirea uniformă a căldurii în cameră; acolo
unde este nevoie de zone mai calde, cerința poate
fi respectată;
n securitatea superioară: prin auto-reglare și
funcționarea cu termostat, devine cel mai sigur
sistem de încălzire, menținând temperatura dorită;
n fiabilitatea: nu se supraîncălzește și are o
rezistență foarte bună la sarcini și șocuri mecanice;
n economia de energie: sistemul este pornit numai
periodic, suficient pentru a menţine temperatura
dorită, sau numai atunci când sunt rezidenţi în
incintă (termostatul poate fi reglat corespunzător,
datorită programelor sistemului);
n libertatea în conceperea designului interior: ca
la orice sistem de încălzire prin pardoseală, nu trebuie instalate calorifere sau radiatoare;
n igiena și sănătatea – pardoselile se usucă rapid și
sunt uscate tot timpul; cei care suferă de alergii nu
vor avea probleme, deoarece nu se mai formează
în camere curenți care să antreneze praful și vaporii din aer.
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ncălzirea în pardoseală este sistemul termic care
oferă cu adevărat un înalt grad de confort printr-o
metodă modernă. De asemenea, este una dintre cele
mai eficiente soluții datorită inerției scăzute, putând
funcţiona atât ca sursă de bază pentru încălzire, cât și
ca variantă auxiliară. Sistemul este alcătuit din cabluri
sau covoraşe de încălzire, senzori de temperatură şi termostate. Pentru creșterea eficienței termice, se pot utiliza plăci izolatoare, ce garantează un timp foarte scurt
de reacție și o distribuție uniformă a energiei termice.
Încălzirea prin pardoseală este o modalitate de a spori
confortul fiecărei camere, în beneficiul tuturor membrilor familiei. Cel mai adesea este utilizată în băi, bucătării și holuri, adică acolo unde pardoselile au de obicei o
temperatură scăzută agresivă, dacă nu sunt încălzite, cauzând o scădere rapidă a temperaturii la nivelul picioarelor. În plus, sunt recomandate pentru camerele copiilor,
inclusiv pentru pardoselile din lemn, acoperite de covor.

Încălzire electrică
sau cu agent termic?

Chiar dacă în locuință există încălzire în pardoseală
cu apă ca agent termic, sunt anumite spații care trebuie
încălzite suplimentar și rapid, de exemplu în baie. Varianta electrică se caracterizează prin faptul că timpul
de încălzire este foarte scurt (până la 15 minute!). Este
un avantaj pentru care merită ales acest sistem, care se
poate instala și parțial, în anumite spații ale locuinței.

Costuri de operare

Sistemele de încălzire electrică prin pardoseală Raychem pot fi uşor controlate prin specificarea unor temperaturi diferite în fiecare cameră, ba chiar la anumite ore. De exemplu, prin utilizarea programelor, este
crescută temperatura dimineaţa şi seara, când este
folosită baia, restul zilei funcționând la parametri inferiori. Astfel, se consumă mai puțină energie pentru obținerea unui anumit grad de confort termic.
Costurile asociate cu inspecţiile anuale care trebuie să prevină riscurile de incendiu sunt mici, iar fiabilitatea cablu-

Criterii de selecție
Sistemul trebuie ales în funcţie de caracteristicile și stadiul construcţiei, de tipul camerelor și natura pardoselilor care
urmează a fi montate. Tyco Thermal Controls dispune de diferite tipuri de sisteme de încălzire prin pardoseală, atât
prin cabluri de încălzire și prin covoraşe de putere constantă, cât și inteligente, având capacitate de autoreglare.
T2Red

Inteligente, cu auto-reglare, cablurile de încălzire T2Red ajustează
automat cantitatea de căldură emisă în funcție de alte surse externe
(soare, alte surse de încălzire, iluminat, căldura corporală a persoanelor), menţinând în acelaşi timp o temperatură uniformă pe suprafaţa
întregii pardoseli. Combinate cu plăci izolatoare care reflectă căldura
spre cameră, acestea sunt soluția cea mai eficientă de încălzire în condiţii de maximă siguranţă. Sistemul poate funcționa și fără termostat.
Se recomandă atunci când:
• urmează a se monta laminat, parchet din lemn sau covor (desigur, este
potrivit și pentru plăci ceramice sau piatră naturală);
• ne putem permite să ridicăm puțin cota pardoselii (sistemul conţine
panouri suplimentare de izolare cu grosimea de 13 mm);
• ne dorim un sistem modern, eficient energetic, având costuri de operare foarte mici.

T2QuickNet

Covoarele de încălzire T2QuickNet, subţiri și auto-adezive,
se montează direct în adezivul plăcilor ceramice sau din piatră naturală, fiind disponibile în variantele de 90 W/m² şi 160 W/m².
Soluția se recomandă atunci când:
• se vor monta pardoseli din plăci ceramice sau piatră naturală;
• evităm să ridicăm prea mult nivelul pardoselii (ideal în cazul renovărilor);
• avem un spațiu care trebuie încălzit cât mai simplu, fără complicații.

T2Blue și Ceraprotect

Cablurile de putere constantă T2Blue reprezintă o soluție flexibilă și
avantajoasă din punct de vedere al costurilor de investiție, fiind destinate montajului în șapele autonivelante.
Cablurile de putere constantă sunt utilizate atunci când:
• se vor monta pardoseli din plăci ceramice sau din piatră naturală;
• nu avem spaţiu pentru a creşte nivelul pardoselii;
• avem de încălzit o suprafaţă complexă, neregulată;
• este nevoie de o putere instalată mai mare (se obține prin reducerea
distanțelor dintre spire).

Încălzirea electrică prin pardoseală este o soluție permanentă, proiectată pentru funcţionarea pe termen
lung. Eficiența ei depinde însă de montarea de către
un instalator autorizat, condiţie necesară și pentru a
obţine o garanţie completă.

rilor realizate de Raychem, care oferă o garanţie de până
la 20 de ani, este dovedită. Folosind un sistem inteligent
de încălzire, cu autoreglare și izolatia corespunzătoare,
pentru a evita pierderile de energie, se obține o reducere a
consumului de 20%, față de sistemele clasice.
n

Reprezentant:
Daniel Dragună – inginer vânzări
Tel.: +40 723 249 131
daniel.draguna@tycothermal.com
Str. Rahovei, nr. 2, et. 3, 100028 Ploiești, Prahova
Tel.: +40 344 802144, +40 723.24.91.31
Fax: +40 344 802141
www.tycothermal.com
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CERCETAREA şi DEZVOLTAREA,
iată două cuvinte care, de ani de zile,
la LOBA, se scriu cu majuscule.
Folosind cea mai modernă
tehnologie LOBA a realizat în cadrul
noii game de produse din generația
A.T. un material care, prin rezistenţa
lui la zgâriere, redefineşte conceptul
de rezistenţă.
Noul lac 2K Supra A.T. păstrează
aspectul plăcut, fără zgârieturi,
inclusiv la suprafeţele cu solicitare
foarte intensă, având o rezistenţă la
zgîriere echivalentă cu produsele din
gama de lacuri UV.

2K Supra A.T. este recomandat a fi utilizat în
zone cu solicitări foarte intense, cum ar fi clădiri
publice, săli de conferinţe, muzee, zone de
bussines foarte aglomerate, livinguri frecventate
de animale de casă. Datorită perioadei mult mai
mari de timp la care se impune recondiţionarea
suprafeţei lăcuite cu 2K Supra A.T., folosirea
acestui lac nu înseamnă altceva decât economie
de bani.
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2K Supra

redefinește lăcuirea
parchetului
O tehnologie inovativă, cu particule
de ceramică, măreşte semnificativ
rezistenţa la zgâriere

D

upă ce la mijlocul anilor 1990 LOBA a revoluţionat
branşa producătorilor de lacuri prin introducerea
primului lac bicomponent pe bază de apă, a venit din nou
timpul să se remarce şi să scrie un nou capitol în istoria
lacurilor.
După mai bine de doi ani de studii şi cercetări, în colaborare cu un renumit institut de cercetare, LOBA lanseză
pe piaţă lacul bicomponent pe bază de apă, cu rezistenţă
ridicată la zgâriere, 2K Supra A.T., produs remarcat printro rezistenţă la zgâriere imposibil de atins până în prezent.
Valori ca 0,9 N/mm2 sau 1,0 N/mm2 obţinute la testul de
zgâriere „Single-Scratch-Test“ au însemnat până astăzi
praguri maxime atinse de lacurile pe bază de apă pentru
clasa de solicitare foarte intensă. Noul lac pe bază de apă,
2K Supra A.T. redefineşte această clasă de produse. Cu o
valoare de 1,5 N/mm2, 2K Supra A.T. face ca toate celelalte produse echivalente să fie depășite: 2K Supra A.T. atinge valori echivalente cu produsele din gama lacurilor UV.

Prin aceste produse inovative, LOBA poate declara cu
mândrie că lansează noi şi noi solicitări branşei de profil.
La produsele din generația Advance Technology,
specialiştii LOBA au folosit metode noi în concepere şi
fabricare, de natură a redefini standardele. Astfel, noul
lac bicomponent poliuretanic pe bază de apă 2K Supra
A.T. îşi dobândeşte rezistenţa foarte mare la zgâriere prin
adăugarea unui aditiv ceramic special. Premisa de bază a
fost, ca la produsul anterior, WS 2K Supra, obținerea unui
material cu o utilizare simplă, necomplicată, rezistent la
acţiunea factorilor chimici şi la uzură. Acest lucru a fost pe
deplin realizat!
Relevanţa asupra pieţei de profil, precum şi simbolul
inovativ al noului lac, au fost recunoscute şi de către Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei, care au sprijinit cercetarea şi dezvoltarea produsului prin includerea în
programul de sprijinire a cercetărilor PRO INNO. 
n
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pardoselile marilor catedrale

Pe unde au pășit regii
Lăcașurile de cult, de orice confesiune ar fi ele, sunt zone speciale, cu abordări specifice din perspectiva arhitecturii. La nivelul pardoselilor, foarte multe dintre ele sunt adevărate opere de artă,
pentru a marca spațiul sacru, pentru a impresiona. Totul devine mult mai important în cazul
edificiilor monumentale, ca să nu mai vorbim de cele „cu background”, cu istorie la fiecare pas.
Credincioșii – și, tot mai des, turiștii – sunt atrași de fiecare detaliu, iar pardoselile pun în valoare
moștenirile spirituale, culturale și artistice. Iată motivația inițială a acestei noi rubrici a revistei noastre, la care suntem siguri că vom adăuga de fiecare dată alte și alte argumentații.

Biserica Mattyas din Budapesta
Biserica Mattyas este una dintre principalele lăcașe
de cult din Budapesta, având hramul Adormirii Maicii
Domnului. Acest edificiu a fost construit începând cu
1255, sub regele Bela al IV-lea, și a suferit de-a lungul
timpului numeroase adăugiri și renovări. Importanța
sa este dată de faptul că aici a fost locul de încoronare a
multor regi maghiari, dându-i-se numele unuia dintre
cei mai faimoși: Matei Corvinul (1458-1490). În 1526,
sub primul atac otoman, biserica ia foc, iar tezaurul
ei este mutat la Bratislava. În 1541 Buda cade în mâinile turcilor, iar biserica devine moschee închinată
victoriosului sultan Suleiman. A avut acest statut până
în 1686, când armata creștină a lui Eugène de Savoia
recucerește orașul. Întrucât musulmanii distruseseră
statuile sfinților și zidiseră statuia Fecioarei, în timpul
luptelor, statuia Sfintei Marii a ieșit la iveală și i-a de-
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moraliazat pe turci, eveniment denumit ulterior “Miracolul de la Buda”.
În 1867 a fost încoronat aici ca rege al Ungariei
Franz Ioseph I, împăratul Austriei, alături de soția sa
Elisabeta de Wittelsbach, cunoscută ca ”prințesa Sissi”.
În timpul celui de-al II-lea Război Mondial, cripta a
devenit buncăr de ocazie pentru armata germană, iar
la venirea sovieticilor în Budapesta, puțin a lipsit să fie
dărâmată.
În cursul secolelor, biserica și-a schimbat arhitectura. Partea inferioară denotă originea romanică de secol XIII, iar cea superioară etalează goticul. Până la restaurarea din 1873-1896, avea chiar ornamente baroce
care au fost suprimate pentru a lăsa loc neogoticului,
cu Turnul Mattyas (60 de metri înălțime) de inspirație
flamboiantă.
Pardoseala existentă în Biserica Mattyas din Budapesta a fost realizată din „pyrogranit”, un sortiment de gresie glazurată realizat în secolul al
XIX-lea la fabrica din Zsolnay și
care astăzi este brevetat, fiind
cumva un material specific
unguresc. Fabrica din Zsolany este specializată
în obținerea de obiecte sau suprafețe din
porțelanuri, ceramică, gre-

sie și acest pyrogranit. Materialul este folosit la Biserica
Mattyas atât pentru pardoseli, cât și pentru acoperiș,
date fiind multiplele posibilități cromatice pe care le
oferă și rezistența sa la intemperii.
În cadrul unui proces amplu de restaurare, care vizează o mare parte din finisaje (piatră), vitralii și chiar
elemente de structură, va fi înlocuită și pardoseala din
atrium, fiind considerată riscantă pentru enoriași și
pentru numeroșii vizitatori. În consecință, pyrogranitul de pe aproape 1.200 mp din pardoseala bisericii,
inclusiv a spațiilor anexe navei centrale, va fi înlocuit
cu un produs similar, care să păstreze designul inițial
și specificul acestui monument.
Pardoseli magazin
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pardoseli istorice
Catedrala Sf. Martin din Bratislava
Între 1563 și 1830, regii Ungariei au fost încoronați
la Bratislava, mai exact în Catedrala Sfântul Martin,
cea mai mare și una dintre cele mai vechi din Slovacia.
11 regi și regine, printre care Maria Tereza a Austriei
(1741), au pășit aici pentru a primi coroana Ungariei,
o perioadă ocupată de turci. Catedralei construite în
secolele XIV-XV în stil gotic i-au fost adăugate ulterior
alte capele gotice sau baroce. Aici se află din 1847 faimoasa coroană a Sfântului Ștefan de 150 de kg și 1 metru diametru, redată fidel pe turnul central al Domului.
Merită să amintim că, în spiritul arhitecturii medievale, acest turn central al Domului era parte a zidului
fortificat de apărare a Bratislavei.

Pardoselile din Catedrala Sfântul Martin sunt de asemenea din gresie porțelanată, cu motive geometrice,
florale și, desigur creștine (crucea). În zona navei centrale, se observă înlocuirea finisajului original cu piatră sau marmură. Chiar a fost încastrată în pardoseala
nouă o dală care marchează renovarea din 2004.
Întregul edificiu este afectat de timp și de vibrațiile
traficului urban, de podul Novy Most din apropiere.
Din 1997 se fac eforturi de restaurare, menite salvării
acestui edificiu unic, ce figurează pe lista patrimoniului cultural mondial.
n

Leisure and business trips in Romania.

• Peles-Bran-Brasov tour / 12 hours
• Bucharest one day tour / 8 hours
• Bucharest half day tour / 4 hours
• Saxon fortified churches tour (Transylvania) / 2-4 days (up to the agreed programme)
* All tours include: private car / guide / driver / traditional Romanian lunch / dinner

Tel.: 0737.131.156

www.draculatour.net
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lucrări

de referință

1

5

Suprafețe sportive:
Între provocările profesiei de montator de pardoseli se numără abordarea
corectă a suprafețelor sportive. Iată cum se amenajează adecvat o sală
de squash omologată pentru competiții naționale și internaționale.

D

e fapt, lucrarea de față vizează o incintă sportivă
multidisciplinară, ce reunește trei săli de squash
pentru competiții și o sală de fitness în suprafață de
100 mp. Cât privește dimensiunile sălilor de squash,
acestea sunt impuse strict de disciplina sportivă în cauză: între 62 și 63 mp. Sala de fitness nu are limite în
privința dimensiunilor, recomandările ținând mai degrabă de iluminare și de asigurarea aerisirii.
Toate aceste incinte au fost pardosite cu parchet special destinat suprafețelor sportive, mai exact de tip singleflex pentru sălile de squash și doubleflex pentru sala
de fitness. Mai trebuie spus că nu avem de-a face cu
două tipuri de parchet simplu, ci cu sisteme complete.
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Toate elementele componente și modalitatea de montaj sunt prevăzute de producător, pentru ca suprafața
finală să îndeplinească toate standardele de calitate
privind suprafețele sportive. Standarde care nu sunt
simple, nici puține, și care au rolul de a proteja sportivul, așa încât activitatea lui să se desfășoare în cele
mai bune condiții. Standardele sunt concepute cumva
în ideea că niciun beneficiar nu își dorește ca sportivii să alunece, să se rănească în cădere, mingea să sară
imprevizibil sau pardoseala să cedeze la o solicitare
puternică.
În cazul de față, este vorba despre o pardoseală caldă, capabilă să absoarbă șocurile fără a produce le-

2

3

4

6

7

8

salA de squash
ziuni ligamentelor. Normativul prevede un coeficient
de absorbție a șocului de minimum 25%, o deformare verticală de maximum 5 mm și o energie returnată mingii de cel puțin 90%. Toate aceste elemente pot
fi uneori în contradicție, de pildă este bine ca atunci
când cazi, să o faci pe o suprafață elastică, deformabilă,
care să absoarbă șocul, dar e posibil ca mingea să nu
mai sară la fel de bine. Este bine ca suprafața să fie dură
pentru ca o mare parte a energiei mingii să se păstreze
în urma desprinderii de pardoseală, dar ligamentele
vor avea de suferit.
Coeficientul de frecare se dorește a fi între 80 și 110,
conform normativelor. Este un reper important, care
arată și capacitatea pardoselii de a rezista la uzură. În
mod normal, cu cât coeficientul de frecare este mai
mare, cu atât suprafața se va uza mai repede. La pardoselile de calitate, uzura va fi desigur mai lentă.
În cazul sălii de fitness nu vom mai avea lovituri de
minge, ci solicitări mecanice din partea greutății uti-

lizatorilor, care vor vrea și ei să-și menajeze ligamentele în cazul în care vor face gimnastică aerobică. De
asemenea, vom avea echipamente, care uneori pot fi
masive, mai ales cele multifuncționale. Aici contează
la fel de mult planeitatea suprafeței, pentru că echipamentele au nevoie de așa ceva.
Ei bine, toate aceste mici detalii dau măsura producătorului de sistem și a montatorului, iar lipsa unuia
dintre elemente are cu siguranță consecințe asupra tuturor calităților suprafeței, deoarece parchetul singur
nu poate îndeplini criteriile de performanță.

Pregătirea suportului

Montajul parchetului s-a realizat pe o șapă elicopterizată, nu înainte însă de pregătirea corespunzătoare
a suportului (operațiune esențială în cazul oricărui tip
de pardoseală, și cu atât mai mult la una cu solicitări
dinamice ridicate). Astfel, după verificarea planeității și
umidității, s-au aplicat două straturi de rășină epoxidică.
Pardoseli magazin
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Distanța parchetului față de perete trebuie
să fie de 6 mm pentru sălile de competiție și
10 mm pentru cele de amatori. Acest spațiu
liber de pe margine permite intrarea/ieșirea aerului
în timpul jocului, pardoseala comportându-se
asemenea unui plămân care respiră.
Foliile de polietilenă protejează în același
timp structura de lemn a pardoselii de apa
intervenită accidental, prin infiltrații sau prin
condensarea umidității din aer, care este
previzibil că va fi ridicată.

9

11

12

Montajul

În continuare, pe suprafață au fost aplicate două
straturi de folie din polietilenă dispuse în cruce, marginile fiind suprapuse 10 cm și prinse cu bandă adezivă. Următoarea fază de lucru a presupus identificarea
celui mai înalt punct al pardoselii folosind o nivelă cu
laser și, în funcție de acest reper, montarea primului
rând de rigle. Acestea sunt prevăzute pe spate cu o
serie de ploturi de cauciuc sub care au fost așezate
cale de diferite grosimi, în vederea obținerii unei
suprafețe perfect plane și drepte (planeitatea prevede existența unei erori de maximum 6 mm la rigla
de 3 m, conform normativelor). După îndeplinirea
acestei cerințe, peste riglele deja montate se fixează
în holzșuruburi un al doilea rând de rigle, acoperit de
un strat de folie, după care se poate trece la montajul
parchetului singelflex.
De mare importanță în acest punct e modul corect de fixare a rândurilor de parchet, părțile limitrofe pereților necesitând o ancorare suplimentară.
Astfel, primul rând de la perete se fixează folosind cuie speciale și asigurându-se suplimentar cu
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13

holzșuruburi. Primele trei rânduri se lipesc între
ele, după care montajul pardoselii continuă doar
prin capsare până se ajunge la ultimele trei, acestea urmând procedura deja descrisă la primele: se
lipesc între ele, ultimul rând fiind fixat suplimentar
cu holzșuruburi. Dealtfel, fiecare lamelă de parchet
adiacentă pereților trebuie fixată cu ajutorul unui
holzșurub.
În fine, după montarea pardoselii nu mai rămâne de
făcut decât trasajul liniilor de joc, folosind o vopsea cu
uscare rapidă.

Sala de fitness

În sala de fitness s-a montat un parchet doubleflex,
procedura de lucru fiind mai simplă decât cea descrisă
anterior. Astfel, după măsurarea umidității și durității
șapei, se aplică (doar dacă e necesar) două straturi de
rășină iar apoi cele două folii dispuse în cruce și asigurate cu bandă adezivă. Primul rând de parchet este
montat cu un rost față de perete egal cu lățimea unei
lamele + 15-18 mm, lipirea realizându-se cu ajutorul
unui dispozitiv profesional care dozează și aplică adezivul pe fiecare lamelă de parchet. Adezivul nu pătea-

ză suprafața parchetului, putând fi șters la nevoie cu o
cârpă umedă. Desigur, la final se montează plinta prevăzută cu o serie de canale frezate cu rol de aerisire. Lamelele de parchet dubleflex sunt prevăzute pe spate cu
două rânduri de burete pentru o flexibilitate adecvată.
În fine, să notăm că întreținerea corectă a unor atare
pardoseli sportive impune respectarea strictă a unor
valori de temperatură și umiditate relativă a aerului,
și anume 45%-60% respectiv 18 grade Celsius. Acest
grad de umiditate este benefic și utilizatorilor, care
sunt sportivi și țin la sănătatea lor.
n

Pregătire suport, montaj parchet:
DD Parchet
Furnizor sistem complet:
Parchet, folii, rigle cu ploturi, cuie, holzșuruburi, vopsea de
marcat, cale, etc. – BOEN
Furnizor rășină epoxi:
FORBO ERFURT
Pardoseli magazin
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showroomuri

de top

Princeps
Studio
Scopul nostru îl constituie găsirea
mijloacelor pentru a transforma
un spațiu interesant într-un loc
în care este plăcut să trăiești!

P

rinceps Studio este o companie cu experienţă de
mai bine de 5 ani în domeniul amenajărilor interioare. Firma noastră pune la dispoziţie o gamă
largă de produse şi servicii de top, adaptate în funcţie de
diversele nevoi ale diferitelor tipuri de ambient. Princeps Studio oferă produse precum parchet, mochetă,
tapet, decoraţiuni de pereţi, tâmplărie din lemn, dar şi
servicii impecabile de consultanţă, proiectare, montaj şi
întreţinere, asigurând astfel garanția totală pe produs și
punerea lui în operă.
Pentru toate gamele de produse comercializate, inclusiv cele care au nevoie de montaj specializat (parchet,
mochetă, PVC, linoleum, rășini epoxidice și poliuretanice, sisteme coșuri de fum, șeminee, molduri pereți,
etc), Princeps Studio folosește o aparatură tehnologică
avansată, manevrată de echipe de specialiști pentru fiecare gamă de produse în parte. Un montaj bine realizat,
conform standardelor în vigoare, este unul dintre atuurile echipei Princeps Studio, care dorește să ofere servicii
perfecte, de apreciat.
În prezent, Princeps Studio are două showroomuri
amenajate după cele mai înalte standarde, în Oradea și
Timișoara, și dorința de expansiune în cât mai multe
zone ale țării.
În showroom-uri avem expuse majoritatea modelelor
de parchet comercializate, o gamă largă de mostre de
mochetă, tapet și decorațiuni de pereți, iar specialiștii
noștri asigură consultanță în alegerea produselor, precum și soluții tehnice pentru montajul lor.
Referitor la activitatea de distribuție, firma reprezintă
la nivelul pieței din România câteva branduri cu notorietate din industrie. Princeps Studio comercializează parchet triplustratificat prin intermediul BALTIC WOOD
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POLONIA – una din cele mai dinamice companii producătoare de parchet triplustratificat din lume. BALTIC
WOOD este producătorul unei colecții bogate de soluții
pentru interior, care cuprinde o gamă de peste 400 de
produse fabricate din lemn european, american și exotic.
În ceea ce privește produsele chimice pentru montaj și
produsele de curățenie și întreținere a pardoselilor, Princeps Studio distribuie produsele germane FORBO, lider

mondial în adezivi industriali. Produsele FORBO se remarcă printr-o gamă largă de adezivi, lacuri, grunduri,
rășini și produse de curățenie și întreținere, asigurând o
instalare profesională a pardoselilor din lemn, PVC, linoleum, mochetă. Multe dintre produsele noastre sunt
personalizate pentru a satisface cerinţe individuale și
înglobează idei unice de design, la un standard calitativ
ridicat și un preț accesibil pentru piața din România. n

PRINCEPS STUDIO INC SRL
• Bdul Decebal nr. 76, Oradea
Tel./Fax: 0259. 422.120; Mobil: 0733.470.034
• Ovidiu Cotruș, FN, Timișoara
Tel./Fax: 0256.228.808; Mobil: 0734.882.978
office@princepsstudio.ro; www.princepsstudio.ro
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de la A la Z

Producerea
pardoselilor textile
Dorința noastră de ambiente calde, confortabile și decorative ne îndeamnă să ne amenajăm locuințele cu pardoseli textile. În iurtele nomazilor Asiei Centrale ori în corturile
altor popoare migratoare întâlnim de mii de ani covoare țesute ori cusute de mână,
de o calitate si valoare istorică indiscutabilă. Războiul de țesut este una dintre invențiile
cele mai importante ale omului, iar gradul lui de complexitate a reflectat dezvoltarea
tehnologică și evoluția civilizației.

R

ăzboiul de țesut dezvoltat de popoarele orientale (și regăsit în diverse variante în tehnica
populară românească) era inițial o construcție
extrem de simplă, constând din 4 scânduri îmbinate
în forma unui dreptunghi. Firele de urzeală sunt tensionate prin racordare la scândura superioară respectiv inferioară, distanța între ele fiind determinată de
grosimea materialului din care e făcut firul și determinând consistența țesăturii. Cât privește țeserea covorului, aceasta se realizează de jos în sus, procedeul
permițând executarea a 20 de noduri pe minut. Nodurile se fac cu fire colorate de material, prinzând în-
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tre ele câteva fibre de ghidare alăturate. Ca tehnică de
lucru, distingem nodurile persane (numite și noduri
senneh) și cele turcești (sau noduri smirna/ghiordes).
Calitatea covorului se determină în funcție de materialul firelor folosite și numărul de noduri pe metru pătrat.
Numărul nodurilor depinde de finețea fibrelor utilizate,
find cuprins între 50.000 și 320.000 de noduri pe mp.

Războaie de țesut tradiționale

n Războiul de țesut orizontal este cel mai simplu
și vechi, în prezent folosit de către triburile nomade
și în anumite tehnici populare. Este compus din două
bare de lemn între care se întind firele de urzeală în
sens longitudinal. Este un model ușor de transportat,
de aceea este preferat de populațiile nomade.
n Războiul de țesut vertical fix este un model rustic,
format dintr-un cadru vertical care are la extremități
două bare rotunde și paralele denumite cilindre. Între
aceste două cilindre/bobine se fixează firele de urzeală.
Fiind destinat execuției covoarelor de 2-3 metri lungime, războiul are anexată o platformă care poate fi ridicată pe măsură ce lucrarea avansează.
n Războiul de țesut vertical de tip Tabriz este o
variantă perfecționată de război vertical, folosit în
Persia și în zilele noastre pentru realizarea covoarelor persane autentice. La acest model, firele de urzeală
pot fi derulate de la bobina superioară către cea inferioară, permițând țeserea de covoare mai lungi decât
înălțimea războiului.

Război cu cilindre mobile, tot un război vertical,
cu întreg firul de urzeală necesar nodurilor pe cilindrul
superior, în timp ce pe bobina inferioară se rulează covorul. Urzeala este despărțită în două rânduri paralele
de fire - pare sau impare - cu ajutorul unor tuburi din
sticlă. Țesătorul, așezat cu fața la lumină, lucrează pe
reversul covorului și urmărește compoziția cu ajutorul
unei oglinzi; în spate se găsește cartonul, după care el
a copiat pe calc modelul care îi permite să traseze pe
fiecare fir de urzeală puncte de reper, corespunzătoare
liniilor principale ale compoziției. Acest război de țesut
permite confecționarea de covoare oricât de lungi.
n

Primul război mecanic

Inventatorul războiului de țesut mecanic a fost
Edmund Cartwright (1743 - 1823), care, văzând prin
1784 dificultatea procedeelor de țesere ale vremii,
și-a dedicat o parte din timp realizării unei mașini
care să crească viteza și calitatea țesutului. Cartwright și-a brevetat invenția în 1785, războiul său de
țesut revoluționând un domeniu care avea să devină
industrie. În 1787, și-a deschis propria țesătorie la
Doncaster, iar 2 ani mai târziu a început să folosească la funcționarea războaielor motoarele cu aburi ale
lui James Watt și Matthew Boulton. În 1793 a dat faliment, dar Parlamentul britanic i-a recunoscut realizările în 1809 printr-un premiu de 10.000 de lire sterline.

Pardoseli textile țesute

Tehnica de țesere la război e cea mai veche modalitate cunoscută pentru realizarea mochetei, în acest fel
fiind obținute cele mai valoroase produse. De asemenea, țeserea permite obținerea majorității modelelor.
Totuși, dat fiind consumul ridicat de material și viteza
redusă de execuție, procedura de țesere este foarte costisitoare. Iată de ce pardoselile din mochetă țesută sunt
scumpe și acoperă doar un segment îngust și exclusivist al pieței.

Coloranți naturali
Înainte de apariția coloranților industriali, acoperirile textile pentru pardoseli erau vopsite cu substanțe
de origine vegetală, animală sau minerală, pe care
meșteșugarii le găseau în mediul ambient sau le
aduceau de la mare distanță în cadrul schimburilor
comerciale. Faptul că nuanțele se schimbă în timp
sunt o dovadă că acei coloranți sunt de origine vegetală. Iată din ce erau obținute câteva culori: roșu
– din rădăcina de roibă, care crește în stare sălbatică
în Iran, purpura dintr-o moluscă (Murex brandaris),
galben – din foi de viță de vie sau șofran, verde - din
culorile albastru și galben amestecate cu sulfat de
cupru (piatra vânătă), gri și maro din coajă de nucă.
Trebuie spus că producerea acestor coloranți naturali nu a fost niciodată ieftină și nici simplă.

Primul colorant artificial
În 1856, tânărul chimist englez William Henry
Perkin căuta un leac pentru malaria care afecta trupele britanice din India. Căutând să obțină în acest
scop chinină prin oxidarea unui compus al anilinei,
a produs un splendid precipitat roșu-brun, care,
vărsându-i-se pe bluză, și-a dezvăluit calitățile de
colorant. Fără să știe, a sintetizat acest colorant
textil de care industria avea atîta nevoie. La sfatul
soției, l-a numit mauveină, denumire rapid adoptată. Descoperirea i-a adus glorie și l-a îmbogățit pe
Perkin, care a brevetat astfel primul colorant artificial, simplu de produs în cantități industriale, într-o
epocă în care coloranții erau naturali și mari consumatori de resurse. Soldații britanici n-au scăpat de
malarie, dar au căpătat niște frumoase tunici roșii.
Pardoseli magazin
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mocheta de la A la Z
Mochetă țesută plată

Procedura de țesere presupune trecerea firului printr-o rețea de alte fire, o dată pe deasupra, o dată pe
dedesubt. Pardoselile țesute sunt realizate de regulă
din sisal, cocos sau fibre sintetice. Deoarece după un
număr de fire se obișnuiește inserarea unei închideri,
procedura permite diferite racordări și prin aceasta realizarea multor modele.

Mochete țesute cu fir tăiat

La țeserea acestui tip de mochetă, asemeni procedurii uzitate la mochetele plate, fibrele longitudinale
sunt țesute împreună cu cele transversale. Totuși, la
aceste două dimensiuni se adaugă o a treia, reprezentată de firul liber tăiat la suprafața pardoselii.
În vederea țeserii unei mochete cu fir tăiat sunt necesare deci trei sisteme de fibre, numite ochiuri, care
au următoarele roluri:
n ochiurile de legătură leagă fibrele perpendiculare
de stratul suport.
n ochiurile de umplere dau țesăturii stabilitate și
împiedică trecerea firelor tăiate în partea inferioară a mochetei
n ochiurile finale constituie mocheta propriu zisă cu
fir tăiat, deci stratul de uzură.
Fibrele perpendiculare de închidere se inserează
deasupra și dedesubtul ochiurilor de umplere și alternativ, peste și dedesubtul celor de legătură. Astfel,
acesta îndeplinește și rolul racordării fibrelor cu fir tăiat cu țesătura suport.

Mochete buclate și Jaquard

În cazul acestora, suprafața de uzură (respectiv intradosul) se realizează prin ridicarea/coborârea fibrelor.

56

Pardoseli magazin

creating better environments
La fabricarea mochetelor cu fir buclat se utilizează
un etalon simplu din oțel, amplasat sub buclele de material pentru a egaliza dimensiunea acestora. În cazul
mochetei tip velur, etalonul amintit este prevăzut pe o
latură cu o suprafață tăietoare, ce secționează la momentul tragerii fibrele mochetei pentru a da naștere
suprafeței de velur.
Pentru a obține mochete țesute cu modele bogate, e necesar ca fiecare fir să poată fi mișcat independent în jos/sus. Descoperirea modului corect de
tensionare a fibrelor aparține mecanicului francez
Charles Maria Jaquard, în cinstea căruia mochetele
țesute prin acest procedeu sunt numite și astăzi mochete Jaquard.
Folosind un război de țesut Jaquard e posibil să fie
obținute prin tensionare diferită (computerizată) mai
multe tipuri de mochetă. Pentru modelul unei mochete Jaquard se utilizează până la 5 fire de culori diferite.
Firele de nuanța dorită pentru stratul aparent al mochetei cu fir tăiat se introduc ultimele, cele trase inițial
rămânând în stratul de umplere din țesătura suport.
Mochetele cu model Jaquard de tip velur mai sunt adesea numite după orașele Turny-Belgia, respectiv Wilton-Anglia, unde au fost prima dată realizate. Variantele de mochetă Jaquard cu model buclat se numesc și
mochete Bruxelless.

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

Mochete duble

Așa cum reiese din denumirea lor, la țeserea mochetelor duble, recunoscute și ca dublu pluș, se suprapun
două mochete de aceleași dimensiuni și același model.
Distanța dintre cele două straturi identice de mochetă
se determină cu niște etaloane speciale, ce vor trasa și
înălțimea firului liber. După procedura de țesere, produsul se taie pe mijloc, astfel încât vor rezulta două
mochete simultan.

Mocheta Axminster

Din dorința redării mecanice a infinitelor modele de
mochetă țesută manual, în jurul anului 1880, în orașul
englez Axminster a fost realizat un război de țesut ce
nu utiliza fibre continue, ci insera bucăți scurte de fir
în țesătura suport.
Grație acestei tehnici, se pot produce mochete exclusiviste cu model, numite și spool-Axminster. Deoarece
se aseamănă foarte mult cu covoarele orientale țesute
manual, covoarele/mochetele Axminster se mai numesc și covoare de Smirna realizate mecanic.
n

Forbo Flooring Systems Romania
sandra.stoian@forbo.com
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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

Telefon: 0723.688.104

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

știri pe scurt

Nou showroom la Timișoara

L

a sfârşitul lunii aprilie a acestui
an a avut loc la Timişoara inaugurarea unui nou magazin de prezentare Princeps Studio, într-un
spaţiu mult mai mare, amenajat
după cele mai recente standarde
occidentale.
Evenimentul, organizat sub forma unei serate vieneze, a reunit o
parte din arhitecţii, designerii şi
clienţii firmei. Cu ocazia inaugurării noului showroom din strada
Ovidiu Cotruş (Calea Şagului) au

fost prezentate ultimele noutăţi
în materie de parchet, mochetă,
tapet şi tâmplărie din lemn, dar
şi câteva produse noi ale firmei:
marmură şi granit.
Deschis de luni până vineri între
orele 9:00-17:00, showroomul vă
stă la dispoziție pentru a alege cele
mai recente game de produse în
materie de parchet, mochetă, tapet,
decorațiuni de pereți, tâmplărie din
lemn și multe alte produse pentru
ambientul dumneavoastră.

Seminar tehnic Loba-Wakol

P

e 5 iulie a.c., la București, circa
30 de montatori și specialiști în
pardoseli au participat la o prezentare a celor mai noi și importante
produse specializate ale cunoscutei
companii germane Loba-Wakol.
Astfel, cei care sunt deja parteneri
sau sunt interesați să devină utilizatori ai produselor Loba-Wakol
au putut lua cunoștință despre
avantajele punerii în operă a amorselor, șapelor, adezivilor, lacurilor
sau uleiurilor acestei companii cu
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o experiență de aproape 90 de ani,
în contextul exigențelor tot mai
accentuate față de nivelul emisiilor
de substanțe volatile. Seminariile și
întrunirile de acest gen, dincolo de
rolul lor informativ, continuă să fie
foarte bine „prizate” de montatori,
care sunt în permanență în căutarea
celor mai performante produse de
montaj, a unor parteneriate care să
le ofere garanții reale în fața clientului final, pentru o mai mare varietate de costuri aferente lucrărilor.

Ambient 2011

Î

ntre 8 și 12 iunie, Centrul Expo
zițional Romexpo din București a
găzduit Târgul Internațional pentru Decorațiuni Interioare, Mo
bi
lier și Piscine, Ambient 2011,
ajuns anul acesta la ediția a XVIII-a.
La manifestare au participat peste
150 de companii din România și
străinătate (Bulgaria, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Polonia,
Turcia și Ungaria), în scădere față
de anul anterior, când numărul
expozanților a fost de circa 220.
Prezența furnizorilor de produse
și servicii pentru pardoseli a fost
reprezentativă, în sensul că au fost
acoperite majoritatea segmentelor:
parchet, mochetă, PVC, linoleum,
suprafețe sportive, ceramică, piatră
naturală, marmură și compozite pe
bază de beton, împreună cu materialele și instrumentele de montaj,
finisare și întreținere. Aceștia și-au
făcut simțită prezența atât prin standuri proprii, cât și prin participarea
la târg în contextul unor parteneriate. Nu au lipsit nici tradiționalele
evenimente organizate împreună

cu comunitățile arhitecților și
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”, în cadrul
cărora au fost dezbătute subiecte
legate de peisagistică, design interior sau noi tehnologii.
Totuși, nu se poate vorbi nici
anul acesta despre o revigorare a
apetenței companiilor pentru târguri și expoziții în România, ceea

ce se reflectă și asupra numărului de vizitatori. Așa cum ne-au
mărturisit unii expozanți, lipsa
concurenței la acest gen de manifestări este în dezavantajul tuturor,
pentru că vizitatorul interesat nu
are termeni de comparație pentru
un anumit tip de produs sau serviciu, mai ales când este vorba despre noile tehnologii.

Prima companie care produce
în România tâmplărie exterioară
pasivă și repere

C

onsiderând că produsele exclusiviste și individuale trebuie
produse in conditii industriale exclu
siviste, Mark Prod Holz modernizeaza fabrica și fluxul de producție.
Până în data de 10 august a.c. se
vor pune în funcțiune noi utilaje
și linii tehnologice, inclusiv o serie de centre comandate numeric

pentru producția tâmplariei termo-fonoziolante din lemn stratificat, respectiv a reperelor necesare
mobilierului, scărilor și tâmplăriei
speciale, precum și sisteme noi și
performante de exhaustare a prafului, filtrării aerului, umidificării aerului pe fluxul de producție, rețele
de aer comprimat etc.
Pardoseli magazin
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