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„Niciodată nu am făcut compromisuri. 
Nici acum și nici atunci când doar la 
pronunțarea cuvintelor „pe bază de apă” 
eram priviți circumspect și cu vădite rezerve.  
Bona a început practic să construiască 
acea categorie care astăzi poate fi denumită 
a profesioniștilor, venind în întâmpinarea lor 
cu primul sistem complet, compatibil, de 
produse, o abordare care astăzi a devenit 
model pentru multe firme concurente. Nu 
ne-am temut de condițiile și starea eco-
nomiei, de nivelul de trai și prejudecățile 
de atunci și, treptat, am trezit în partenerii 
noștrii gustul pentru calitate. Asta a fost mi-
siunea cea mai importantă, iar ei au înțeles 
că Bona este și va fi mereu o firmă cu pro-
duse premium în care poți avea încredere  
și care nu face la rândul ei compromisuri.”

Monica Căprăroiu,
Director General Bona România



Cum a început Bona în România?
Am intrat pe piața din România în 2000, ca filială a pro-

ducătorului suedez de mașini de șlefuit pardoseli Orebro 
Glovindustri AB, iar ulterior grupul suedez Bona AB a 
achiziționat fabrica de utilaje, devenind reprezentanța din 
Romania a multinaționalei Bona.

Începuturile au fost nu tocmai ușoare fiindcă piața par-
chetului de atunci era imatură, se lucra cu produse nepro-
fesionale, cu multe compromisuri și improvizații și tocmai 
aceasta a fost marea provocare. Am început de fapt cu pre-
darea alfabetului.

Îmi amintesc cât de greu era să ajungi la parchetari. Nu 
erau firme înregistrate, nu exista nici o bază de date, sin-
gura modalitate de a intra în contact cu meseriașii era prin 
anunțurile gen „rașchetez parchet” postate pe stradă, lipite 
pe stâlpii de iluminat sau în căsuțele poștale. Bona a intro-
dus cu mult curaj, de la început, metodele de lucru profesi-
onale și produsele ecologice pe o piață 100% pro   –solvenți. 
A fost prima firmă care a organizat un seminar specializat 
pentru  parchetari și cea care i-a adunat pentru prima oară 
laolaltă pe jucătorii de atunci din piață, iar dragostea dintâi 
nu se uită, nu-i așa?

Ce au însemnat acești 11 ani?
Acești 11 ani au însemnat consolidarea poziției sistemului 

Bona pe piața parchetului, odată cu creșterea profesiona-
lismului utilizatorilor. Au însemnat 11 ani în care s-au cre-
at an de an produse noi, în care firma mamă a fost mereu 
recep  tivă la dorințele și necesitățile pieței din România, 11 

ani în care noi și partenerii noștri am învățat împreună ce 
așteptări are consumatorul de parchet din România. Și au 
mai însemnat ceva: răspunsul din piață că atunci când ești 
corect și serios, rezultatele se văd și numele tău capătă gre-
utate iar astăzi Bona este un brand  arhicunoscut și apreciat 
în branșa parchetului, nemaifiind confundat cu detergentul 
anilor 90.

Cum a fost 2011 pentru Bona?
Deși a fost un an dificil pentru România, 2011 a însem-

nat un an de consolidare a parteneriatelor noastre. Am avut 
foarte multe activități împreună cu colaboratorii noștrii – atât 
seminarii, traininguri, cât și activități de socializare și team-
building, același mod de abordare pe care l-am avut de la 
început – relație de familie, pe care Bona îl are pe toate 
piețele internaționale dar și cu proprii angajați. La sfârșit de 
an, vom încununa aceste realizări cu un eveniment dedicat, 
partenerii noștrii fiind obișnuiți cu  astfel de activități în care 
tragem linie, evaluăm ce am construit împreună și ne bucu-
răm de aceasta. Este de notorietate faptul că abordam cu 
aceeași dăruire atât relația de afaceri cât și pe cea umană, 
iar partenerii noștri se simt în aceeași măsură parte din fa-
mila Bona dar și prieteni dragi.

Astăzi doresc să le MULȚUMESC tuturor celor care sunt 
aproape de noi încă de la începuturi, celor care s-au alătu-
rat pe parcurs și… nu în ultimul rând concurenței noastre 
care ne-a motivat să devenim mai buni și să ne depășim 
propriile limite.

FILE DE POVESTE...  

11 ani cu Bona în România 

Bona este o companie de familie fondată în 1919. Sediul central este la Malmo, Suedia. Conceptul de afacere al Bona este acela  
de a oferi produse pentru instalarea, tratarea, întreținerea și renovarea pardoselilor din lemn pe întreaga lor durată de viață. 

Bona este liderul pieței finisajelor și tratamentelor de suprafață fiind prezentă în cca. 60 de țări și având 18 filiale. www.bona.com

Interviu cu Monica Căprăroiu – Director General Bona România

vă mulțumește!
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editorial Răzvan Dobre

Î ncheiem un al doilea an în care 
această revistă a venit către dumnea-
voastră cu informații filtrate atent, 

de ultimă oră sau evocând etape isto-
rice importante ale evoluției tehnicilor 
de realizare a pardoselilor, încercând să 
vă arate cât de fascinant este acest do-
meniu, cât de important este pentru 
ceea ce numim confort, estetică, utili-
tate. Răspunzând cererii cititorilor, au 
fost prezentate tot mai multe lucrări 
de referință care, prin provocările ridi-
cate antreprenorilor, au demonstrat că 
aproape orice situație problematică își 
găsește o rezolvare, dacă sunt chemați 
oamenii potriviți: furnizori de materia-
le și montatori. Am mizat în acest de-
mers (și suntem ferm convinși că am 
avut succes) pe lectura arhitecților și 
proiectanților, conștienți fiind că ei 
apreciază aceste soluții sigure, rapide, 
de înaltă ținută estetică, și că vor trans-
mite mesajul nostru privind calitatea și 
către beneficiari. Am prezentat de ase-
menea lucrări din trecut, repere tempo-
rale ale branșei, pentru că ele sunt do-
vada unei evoluții permanente, a unei 
continuități a bunelor practici de care 
orice profesionist se simte atașat. 

În paralel, am ținut să vă arătăm și 
modul constant în care evoluăm ca 
asociație și ca branșă, promovând o 
serie de evenimente importante, con-
tinuând acele proiecte care ne țin 
conectați la realitățile pieței europene 
și internaționale. Cel mai bun exemplu, 
și un lucru cu care ne mândrim, este or-
ganizarea an de an a concursurilor de 
montaj, la care ne-am obișnuit deja să 
avem o reprezentare la cel mai înalt ni-
vel, atât din partea concurenților, cât și 
al sponsorilor și membrilor juriului. În 
toamna anului care tocmai se încheie, 
am animat atmosfera târgului BIFE prin 
Concursul Național al Montatorilor de 
Pardoseli. În mod cu totul excepțional, 
în martie 2012, în cadrul târgului de 
profil Ambient, vom organiza pentru 

prima dată în România Concursul Eu-
ropean al Montatorilor de Pardoseli, 
sub egida EUFA P+F. Acest eveniment 
cu participare la nivel european, așa 
cum arată și titulatura, va avea la rân-
dul său o noutate importantă: la pro-
punerea noastră, va testa nu doar zona 
de montaj al pardoselilor din lemn, ca 
până acum, ci și pardoselile elastice; 
montatorii europeni de pardoseli elas-
tice nu aveau un concurs al lor, ci doar 
unul internațional, și ne bucurăm că le 
putem oferi această oportunitate.

Încheiem așadar un an în care piața 
s-a consolidat, în care brandurile în-
tâlnite în această revistă au demon-
strat că reprezintă jucătorii adevărați, 
devenind tot mai cunoscute și consu-
matorului final, nu doar specialiștilor. 
Eforturile de educare a pieței au suc-
ces pentru că în spate se află calita-
tea și experiența dobândită în situații 
de lucru concrete. Pentru anul viitor 
nu putem spera decât ca lucrurile să 
meargă cel puțin în același ritm, pen-
tru ca să putem vorbi despre o piață 
predictibilă, iar furnizorii și montatorii 
să-și poată extinde activitatea pe baze 
durabile. Iar pentru dumneavoastră 
avem speranțe că veți avea proiecte 
interesante, care să ne pună în valoa-
re cunoștințele și puterea de muncă. 

Vă dorim un nou an cu împliniri! 

Să ținem ritmul!

Răzvan Dobre  
Președintele Asociației Montatorilor  

de Pardoseli din România
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Hitul de pe orice santier.

Exemplara 

Calitate 

A R D E X

Masa de spaclu si nivelare ARDEX K 15 NEU este deja 
de cateva luni in Top Ten pe santiere. Inzestrata cu efectul 
ARDURAPID, garanteaza ca totul va fi perfect neted pe 
scena. In plus, nu formeaza fisuri nici aplicata in straturi 
groase, e utilizabila inclusiv pe sape dure de asfalt turnat 
si faciliteaza obtinerea unei suprafete maturate pentru 
montajul finisajului intr-o singura etapa de lucru.

E suficient pentru aplauzele noastre furtunoase, nu-i asa?



CREEAZA LEGATURI DURABILE

�el mai frumos cadou de �răciun  
   este faţa unui copil fericit.
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Istoria
Devenit rege al Franței în 1661, Ludovic al XIV-lea 

îi însărcinează pe arhitectul oficial al curții, Louis Le 
Vau, și pe peisagistul Andre Le Notre, să transforme 
pavilionul de vânătoare de la Versailles într-un palat 
demn de Curtea Franței. La 6 mai 1682, Curtea Regală 
se mută în noul Palat Versailles, acesta devenind ca-
pitala neoficială a Franței până la Revoluție (1789) și 
apoi din nou, în timpul Restaurației.

În vremea lui Ludovic al XIV-lea, palatul Versailles 
era cea mai mare și mai impunătoare reședinţă regală 
din Europa, fiind deservit de 35.000 slujitori. Totuși, 
la moartea acestuia, în 1715, Curtea se mută la Pa-
ris iar palatul este abandonat. Cel care readuce aici 

administrația, în 1722, clădind în plus și Micul Tria-
non, este Ludovic al XV-lea.  

Urmașul său, Ludovic al XVI-lea, adaugă sala de 
operă, terminată în 1770, înaintea căsătoriei sale cu 
Maria-Antoaneta de Austria. Urmează o perioadă 
neagră deopotrivă pentru palat și pentru monarhii 
Franţei, în timpul Revoluției aceștia fiind ghilotinați. 
Domeniul Versailles își recapătă splendoarea de 
altădată sub Napoleon I, care stabilește una din 
reședințele oficiale ale Primului Imperiu în Palatul 
Trianon. În fine, după ce în timpul restaurației Ver-
sailles este sediul puterii monarhice și administrati-
ve, în 1883 Ludovic-Filip decide ca Palatul să devină 
Muzeu de Istorie al Franței. 

pardoseli istorice

Ridicat inițial de Ludovic al XIII-lea ca pavilion de vânătoare, domeniul Versailles și-a 
atins amploarea și măreția de azi sub domnia Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea: din 1682 
până în 1789, Versailles a fost un simbol al luxului, puterii și monarhiei absolute în Europa. Istoria 
palatului se împletește cu cea a Franței și Europei, aspectul său fiind modelat și îmbunătățit de 
fiecare monarh care a domnit de aici. Astăzi, domeniul se întinde pe 800 de hectare, are 20 de 
km de alei, 200 000 de arbori, 35 de km de reţele de canalizare, 2.153 de ferestre și 67 de scări. 

Palatul
Versailles
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Odată cu ridicarea palatului, localitatea Versailles a fost sistematizată prin tăierea de străzi simetrice, centrul fiind traversat de un mare bulevard 
(Avenue de Paris). Regele Soare a dus o politică de atragere a locuitorilor în zonă, noii veniți primind terenuri foarte ieftin, dacă respectau două 
reguli: plata taxei anuale (simbolică, echivalentă cu circa 1 Euro/ha la paritatea de azi) și construirea caselor conform planului de sistematizare, 
ce impunea ca imobilele să nu depășească cota de nivel a Curții de Marmură din fața palatului, pentru a nu stânjeni “perspectiva regală”.

Arhitectura 
Arhitectura palatului poartă semnătura deja aminti-

tului Louis Le Vau și a marelui Jules Hardouin-Man-
sart, care preia lucrările de construcție în 1678 și adau-
gă cele două imense aripi: sudică (destinată apartamen-
telor marilor nobili) și nordică, unde începe și amena-
jarea unei Capele Regale (terminată în 1710). Capela a 
fost ultima mare lucrare efectuată la Palatul Versailles 
sub domnia lui Ludovic al XIV-lea, regele participând 
la slujba duminicală din balconul lăcașului de cult, în 
timp ce curtenii stăteau la parter.

Latura nordică găzduia apartamentele private ale re-
gelui, camerele (7 la număr) fiind numite după zeitățile 
mitologiei greco-romane: de pildă, sala tronului se afla 
sub semnul lui Apollo, personificare a Soarelui. 

Apartamentul reginei însumează 4 camere și a fost 
ocupat de fiecare suverană, suferind foarte multe 
schimbări de-a lungul vremii. Acest fapt explică multi-
tudinea de stiluri existente aici, în contrast cu aspectul 
unitar al apartamentului regelui.

Între 1678 și 1684 este amenajat unul dintre cele mai 
cunoscute spații ale palatului, Sala Oglinzilor, prin re-

unirea unor încăperi din apartamentele regale cu o te-
rasă. Lungă de 73 m, lată de 11 și înaltă de 13 m, sala se 
remarcă prin cele 357 oglinzi dispuse în 17 arcade, în 
fața cărora, prin 17 ferestre cu aceeași formă de arcadă, 
se deschide o amplă panoramă asupra Grădinilor Pala-
tului. Aici, în 1919, a fost ratificat Tratatul de la Versail-
les, care punea capăt Primului Război Mondial. 



10 Pardoseli magazin

Repere pentru parchetari
Marmura folosită pentru statui, ornamente, scări și 

pavaje (avem o întreagă „curte de marmură”) provine 
din Franța - zona Languedoc și Munții Pirinei, fiind se-
lectate varietăți cu un colorit bogat. Ceea ce prezintă un 
interes deosebit pentru parchetari este însă... parchetul. 

Este menționată deseori o legătură strânsă între origi-
nea cuvântului „parquet” și Versailles – face parte cum-
va din „mitologia” acestui ansamblu impresionant. Pe la 
1684 - 1693, lemnul a fost preferat în dauna marmurei 
reci în foarte multe spații ale palatului, inclusiv în sala 
de ședințe a lui Ludovic al XIV-lea, care era denumi-
tă „parquet”, diminutiv al cuvântului „parc”, dar având 
uneori și sensul de spațiu restrâns. Într-adevăr, atunci, 
sălile de judecată erau delimitate în două, pentru a dis-
tinge zona în care stătea omul de rând de zona „sacră” 
a judecătorilor și procurorilor, care desigur reprezentau 
justiția regelui. Procurorii erau și ei totuși separați de ju-
decători, fiind poziționați într-un „părculeț” – de unde 
vine și denumirea de „parchet” din domeniul justiției. 
Nu mai puțin adevărat este că o cutumă a vremii era ca 
pardoselile de lemn din spațiile publice să fie destinate 
exclusiv claselor sociale superioare.

Dincolo de această conjunctură etimologică, parche-
tul nu a fost instalat prima dată la Versailles, dar pro-
ducerea lui poate fi considerată a începe în secolul al 
XVII-lea. Ceea ce știm azi e că dușumele fixate în cuie 
existau de multă vreme, iar montarea în stil „Point de 
Hongrie” este cu cel puțin câteva decenii mai veche, fi-
ind adoptată datorită posibilității de a monta bucățile 

În cadrul marelui domeniu se află și astăzi numeroase păduri, 
fântâni, grădini, Palatul Regal, Micul și Marele Trianon.
Merită amintit că planul localității Versailles a fost folosit de arhitecții 
americani pentru sistematizarea capitalei Statelor Unite ale Americii, 
Washington, dar și că Palatul Imperial din St. Petersburg a fost copi-
at după cel de la Versailles, însuși Petru cel Mare locuind aici în 1717, 
prilej cu care a studiat atent edificiul și celebrele sale grădini.

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

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

• Brushed surface with
 glossy  contrasts in pores

•  Bevelled long edge of 
plank creates perfect 
wooden floorboard effect

• New wide body format   
 matches authentic real   
 wood panels

www.krono-original.com

Laminate fl ooring
High Quality - Made in Germany

de lemn între două travee succesive. În perioada anteri-
oară construirii Palatului Versailles deja apăruse moda 
adoptării de modele cât mai ingenioase în a așeza plă-
cile de lemn, iar pardoselile de acest fel probabil nici nu 
primiseră un nume. Ceea ce a adus nou parchetul de la 
Versailles a fost modelul special creat aici, ca o împle-
titură din piese pătrate sau dreptunghiulare, încadrată 
în pătrate cu latura de 60 x 60 cm sau 100 x 100 cm. În 
1770, un anume André-Jacob Roubo menționa în lu-
crarea sa „Arta de a fi dulgher” că dimensiunile acestor 
pătrate trebuie să depindă de suprafața camerei și să 
fie cuprinse între 97 și 120 cm. De asemenea, totul era 
montat în sistem nut-feder. Astfel, așa cum pardoseala 
de aici a devenit „Parquet de Versailles”, au mai existat 
și alte palate cu variantele corespunzătoare: parquet de 
Chantilly, parquet d’Aremberg etc.. În fond, parchetul 
și-a atins gloria abia în Parisul baronului Haussmann, 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până atunci 
fiind considerat un lux excentric.  
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Marele Trianon 
Palatul Trianon a fost construit de arhitectul Jules 

Hardouin Mansart (responsabil și de edificarea Pala-
tului Regal Versailles) între 1687-1688, la cererea lui 
Ludovic al XIV-lea pentru favorita sa, Madame de 
Maintenon. Construcție impresionantă de factură cla-
sică, beneficiind și de un parc superb deschis direct 
din dreptul terasei semiacoperite ce face legătura în-
tre aripile sale principale, Palatul Trianon a adăpostit 
de-a lungul vremii o pleiadă impresionantă de capete 
încoronate, fiind cea mai agreată reședință de pe do-
meniul Versailles. Dealtfel, și astăzi îndeplinește rolul 
de reședință oficială a Republicii Franceze, oaspeți 
importanți de stat fiind cazați aici. Arhitectura sa de-
osebită a servit de exemplu pentru multe palate ale 
vremii, cel mai celebru fiind Palais Bourbon din Paris, 
realizat aproape perfect după Marele Trianon.

Lăsat în părăsire în timpul revoluției, Marele Tria-
non devine reședință oficială a Primului Imperiu, Na-
poleon I locuind aici cu a doua sa soție, Maria Luiza de 
Austria – de aici și mobilierul Empire existent astăzi în 
palat. Între oaspeții de seamă ai palatului nu putem să 
nu-l amintim pe Țarul Petru cel Mare al Rusiei, care a 
locuit aici o lungă perioadă în anul 1717.

În fine, să spunem și că Palatul are o însemnătate sim-
bolică pentru țara noastră – este locul în care s-a semnat 
în 1920 Tratatul de la Trianon – în urma căruia marile 
puteri recunoșteau unirea Transilvaniei cu România. 
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Micul Trianon
Construit între 1762 și 1768 de Ludovic al XV-lea 

pentru Madame de Pompadour (care moare însă îna-
intea finalizării lucrărilor), palatul a devenit reședința 
succesoarei acesteia la favorurile regale, Madame du 
Barry. Edificiul este legat însă indisolubil de persona-
litatea Mariei Antoaneta de Austria, care-l primește în 
dar de la Ludovic al XVI-lea în 1774. 

Regină a Franţei la o vârstă foarte fragedă, Maria 
Antoaneta a luat darul în serios, găsind aici o dorită 
scăpare de formalismul curţii regale: se spune că ni-

meni – nici chiar Ludovic al XVI-lea – nu putea intra 
în Micul Trianon fără aprobarea expresă a Reginei.

Palatul a fost gândit ca un loc de intimitate absolută, 
mesele din salles à manger fiind proiectate să coboare 
prin pardoseală pentru ca personalul de la bucătărie să 
nu intre în contact direct cu oaspeţii regali. Deși acest 
sistem de mese mobile nu a mai fost realizat nicioda-
tă, poziția mecanismelor mecanice proiectate în acest 
scop se poate vedea și azi în zona fundației. Mai mult, 
apartamentul privat al reginei se putea izola perfect de 
exterior printr-un sistem ingenios de pârghii menite să 
coboare/ridice anumite oglinzi pentru obturarea com-
pletă a ferestrelor.  

Micul Trianon este considerat un exemplu al 
tranziției de la stilul Roccoco la Neoclasic: realizat pe o 
structură cubică, impresionează prin cele patru fațade, 
fiecare decorată în funcție de zona domeniului aflată 
în fața sa, dar și prin folosirea ingenioasă a scărilor 
pentru compensarea diferenţelor de nivel impuse de 
terenul înclinat. n 

pardoseli istorice
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eveniment

Seminar tehnic

P rincipala tema abordată a vi-
zat importanța sistemelor 

suport pentru montaj, mai ales 
având în vedere faptul că în țara 
noastră există numeroase proble-
me în această privință: suporturi 
ce nu corespund (ca planeitate, 
consistență, friabilitate, prezența 
fisurilor) ori sunt contaminate cu 
grăsimi sau resturi de adeziv. 

Între recomandările făcute par-
chetarilor prezenți de directo-
rul tehnic Forbo, dl. Ioan Bodor, 
amintim importanța amestecării 
corecte a șapelor autonivelante în 
recipient,  aclimatizarea obligato-
rie a materialelor înaintea punerii 
în operă, importanța aplicării de 
grund înaintea lăcuirii cu lacuri 
pe bază de apă (grundul diminu-
ând lipirea canturilor parchetu-
lui, pentru a nu se mai ajunge la 
așa-numitul fenomen de „rosturi 
tip zig-zag”).

Amestecarea corectă a șapelor 
autonivelante se face întotdeau-
na respectând indicațiile produ-

La 23 noiembrie, la Hotelul Tulip Inn din Capitală, Forbo Erfurt și Glamour Floors au or-
ganizat un seminar tehnic cu tema: Soluții și Sisteme Forbo pentru pardoselile cu 
finisaj din parchet masiv și stratificat. 

cătorului privitor la dozajul can-
tităților de material și folosind apă 
rece. Turnarea materialului în apă 
trebuie realizată treptat, aplicato-
rul amestecând până la obținerea 
unui material perfect omogen, 
fără niciun fel de cocoloașe. În 
fine, după ce șapa se lasă 2-3 mi-
nute la odihnit (pentru ca seta-
rea produselor chimice să se facă 
în recipient și nu pe stratul su-
port), materialul se amestecă încă 
o dată și apoi se aplică, preferabil 
toată cantitatea o singură dată, al-
tminteri existând riscul decantă-
rii și depunerii cimentului pe fun-
dul recipientului. Să amintim că 

amestecarea corectă a șapei auto-
nivelante face inutilă șlefuierea ul-
terioară a acesteia, înaintea mon-
tajului de parchet.

Partea a doua a seminarului a 
constat în demonstrații practi-
ce folosind sistemul complet For-
bo necesar pregătirii suportu-
lui și montajului pardoselilor din 
lemn: rășini epoxidice (021 Euro-
block Reno, 025 Euroblock Deep, 
042 Euroblock Turbo), șapa de 
reparații 940 Europlan Quick, 
șapa autonivelantă 999 Europlan 
Unifill, noii adezivi poliureta-
nici bicomponenți cu riflaj foar-
te bun și întărire rapidă 145 Euro-
mix Parkett Pro și 146, respectiv 
grundurile 882 Aqua Grundlack 
și 857 Aqua Safe Grundlack (re-
marcat prin capacitatea de bloca-
re a emanațiilor acide a grăsimi-
lor din esențele exotice), chitul cu 
uscare rapidă 8802 Aqua Holzkit-
tlosung și lacul 832 2 K Aqua Lack 
Standard Plus. n
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D ată fiind destinația obiec
tivului – casă de vacanță 
situată în apropierea co

tei 1400 din Sinaia – proprietarii 
au pornit de la dezideratul unei 
amenajări specifice zonei. Pentru 
pardoseli au ales un parchet triplu
stratificat de stejar tip duşumea, 
din gama Story – Karelia – cu di
mensiuni mari: 182 x 2000 mm. 
Este vorba despre Stejar Story şi 
Stejar Story Brushed Antique. 

Aşa cum puteți observa din fo
tografiile surprinse la fața locului, 
designul parchetului Story se apro
pie cel mai mult de aspectul duşu

melelor de odinioară. Frumuseţea 
duşumelelor Story Brushed Antique 
este dată de finisajul cu ulei anti
chizat, uşor patinat, evidenţiat de 
prezenţa bizotului.

Spaţiile mari, luminoase au per
mis punerea în valoare a parche
tului tip duşumea Story, montat 
perpendicular pe ferestre. Astfel, 
lumina cade pe lungimea fibrei 
lemnului, evidenţiind naturaleţea 
şi aspectul robust al lemnului de 
stejar. În alegerea parchetului Sto-
ry Brushed Antique sa ţinut cont 
de sfatul arhitectului, precum şi de 

dorinţa proprietarului de armoni
zare cu restul elementelor de decor, 
grinzi de lemn, glafuri din stejar 
masiv, piatră naturală. Pardoseala 
din lemn devine în acest context 
elementul de design care comple
tează perfect imaginea de ansam
blu a locuinţei.    

Montajul celor 420 mp sa reali
zat pe parcursul a două săptămâni, 
cu o echipă formată din trei par
chetari. Proprietăţile şi calitatea 
parchetului Karelia au constituit 
factori determinanţi pentru re
alizarea unui montaj de calitate, 

Vă prezentăm în paginile de față modul de rea-
lizare al pardoselilor dintr-o casă de vacanță cu 
dimensiuni generoase, pentru care beneficiarii 
au ales un parchet tip dușumea de stejar Karelia, 
colecţia Story.

lucrări de referință

Parchet Karelia...
LA COTA 1400
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alături de utilizarea materialelor 
profesionale corespunzătoare, pre
cum adezivul silanic cu proprietăţi 
elastice şi putere mare de fixare.  
Specificul zonei montane, unde in
fluenţa umidităţii relative a aerului 
asupra lemnului este mai mare de
cât în Bucureşti, de pildă, a impus 
o atenţie suplimentară în alegerea 
materialelor, după cum nea măr
turisit firma de montaj. Un exem
plu în acest sens este pregătirea 
stratului suport înainte de montaj, 
prin aplicarea a două straturi de 
răşină epoxidică, în condiţiile în 
care, la testele efectuate, şapa avea 

o umiditate de 2,8% CM. În acelaşi 
timp, montajul prin lipire asigură 
o izolare fonică eficientă, durabi
litate şi stabilitate dimensională 
superioare, facilitând efectuarea 
viitoarelor recondiţionări a par
chetului în timp.

În living și cramă sa ales ame
najarea pardoselilor (şi parțial a 
pereților) cu piatră naturală. Acest 
material este folosit însă exclusiv 
în zonele destinate petrecerii tim
pului liber,  parchetul din lemn fi
ind rezervat pentru spaţiul intim 
al familiei. 

Parchetul a fost alegerea clientului 
şi pentru bucătărie, loc de întâlnire 
al familiei, ţinând cont de uşurinţa 
cu care se întreţine o astfel de par
doseală şi de finisajul cu cinci stra
turi de lac diferite care, prin conlu
crare, asigură rezistenţă sporită la 
uzură (trafic, zgâriere...). n

Furnizor parchet: KARELIA
Montaj: PARCHET PE VIAȚĂ
Suprafață: 420 mp
Locație: Sinaia
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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.

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.

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.

NOU! NOU!

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

turnarea şapelor autonivelante
l Primeri pentru şape autonivelante (epoxidic 2K EBR-270, suprafeţe absor-

bante 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.  

Şapă 2-15 mm 
grosime pentru toate 
tipurile de pardoseli

Şapă 5-35 mm 
grosime pentru toate 

tipurile de pardoseli 

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-715 ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ LC-735 

 Sisteme de soluţii pentru montajul          pardoselilor elastice Artelit™ Professional

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

Informaţii despre Grupul Selena pe www.selenafm.com © Selena Romania SRL, 2011

 Sisteme de soluţii pentru montajul          pardoselilor elastice Artelit™ Professional
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eveniment

Mai mult decât o modă: 
CASA PASIVĂ

A fost o bună ocazie şi pentru 
arhitecţi, constructori şi ingi-

neri (reprezentanţii principalelor 
instituţii universitare bucureştene 
din domeniu au fost şi ei prezenţi) 
să îşi expună proiectele ecologice. 
Astfel, am aflat că în România au 
fost construite trei case pasive cer-
tificate şi alte 16 se află în diferite 

stadii de execuţie şi atestare. Pare 
puţin, dar trebuie specificat faptul 
că o casă pasivă este un proiect pre-
tenţios, care trebuie să corespundă 
unor cerinţe cu totul excepţionale, 
începând cu amplasament, arhi-
tectură, şi încheind cu izolaţii ter-
mice şi instalaţii care să permită 
reducerea consumului de energie 

termică în procent de 
90% faţă de o casă stan-
dard. Aceste standarde 
ridicate pot fi certifica-
te doar de către Passiv 
Haus Institut Darm-
stadt, care stabileşte 
ca limită un consum 
de maximum 15kWh/
mp/an, iar consumul 
total de energie prima-
ră pentru toţi consu-

matorii din locuinţă (încălzire, apă 
caldă, ventilaţie, pompe, iluminat, 
gătit şi aparate casnice), nu trebuie 
să depăşească 120 kWh/mp/an.

În aceşti termeni au fost con-
struite două corpuri de clădire în 
cadrul campusului Universităţii 
Politehnice Bucureşti, care aşteap-
tă certificarea şi vor servi pentru 
a găzdui seminarii şi conferinţe, 
fiind monitorizate online şi des-
chise publicului pentru vizitare.  
În urma certificării, se speră ca pro-
iectul să fie brevetat şi multiplicat 
în întreaga ţară de către o serie de 
parteneri, precum Universitatea 
de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu“, Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, AGECOM 
Baia Mare şi Institutul de Cercetări 
Electrotehnice Bucureşti (ICPE).

Case pasive în România

Revista Pardoseli Magazin a fost partener 
media la cea de-a patra ediţie a eveni-
mentului Renexpo South-East Europe, 
organizată între 9 şi 11 noiembrie 2011 de 
către grupul Reeco. La eveniment au fost 
prezenţi 120 expozanţi din 15 ţări (39% 
internaţionali), circa 4.000 de vizitatori ai 
standurilor, precum şi peste 500 de partici-
panţi la conferinţe şi workshop-uri.
Manifestarea a dorit să evidenţieze modul 
simplu şi ecologic în care se poate asigura 
energia necesară exploatării unei clădiri, 
creând aici cel mai important punct de 

întâlnire din domeniu al Europei de Sud-
Est. Tematica manifestării a inclus diverse 
metode alternative de obţinere a energiei: 
eoliană, solară, hidroenergia, bioenergia, 
precum şi calea către construcţii eficiente 
energetic, respectiv casele pasive. Astfel, 
au putut fi văzuţi la târg cei mai importanţi 
producători de sisteme de obţinere a ener-
giei ecologice, dar şi companii care, prin 
sistemele complete furnizate, contribuie 
la scăderea consumului energetic al unei 
clădiri (pompe de căldură, încălzire prin 
pardoseală, sisteme de ventilaţie etc.).
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P rintre dificultăţile constata-
te în preluarea acestor pro-

iecte de către antreprenori şi uti-
lizatori finali au fost identificate: 
costul relativ ridicat, complexita-
tea procesului de certificare şi ab-
senţa unui cadrul legislativ care 
să încurajeze construcţia de case 
„verzi”. Totuşi, o soluţie interme-
diară dar salutară este construirea 
de case cu consum mic de ener-
gie, fără a respecta strict standar-
dele impuse de normele europene 
privind clădirile pasive. Un ast-
fel de proiect este cel dezvoltat de 
Baruch Group care intenţionează 
să construiască 3.000 de case efi-
ciente energetic la Frumuşani, pe 
un teren de circa 70 de hectare.  
În cadrul evenimentului a fost ac-
centuat faptul că, acolo unde iniţi-

ativele de acest gen au fost susţinu-
te financiar de către stat, rezultate-
le sunt mult mai bune. Astfel, în 
Germania s-au construit până în 
prezent peste 8.000 de case pasi-
ve, având condiţii speciale de cre-
ditare din partea statului german, 
iar în Austria există peste 1.500 de 
asemenea case, în urma acordării 
de granturi sub formă de credite 
sau stimulente pentru casele care 
economisesc energie.

O privire optimistă

Sistemele de încălzire prin pardo-
seală au un rol decisiv în proiec-
tarea caselor eficiente energetic 
sau pasive – iată de ce vom dedica 
următoarele pagini acestui dome-
niu în care Tyco Thermal Controls 
excelează.

Prezent la manifestări, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor, László 
Borbély, a arătat că, în contextul 
schimbărilor climatice, Uniunea 
Europeană şi-a asumat respon-
sabilitatea de a creşte eficienţa 
energetică cu 20% până în anul 
2020, dar şi de a creşte ponderea 
resurselor de energii regenerabile 
cu acelaşi procent (20%), din tota-
lul producerii de energie în fiecare 
ţară a Uniunii. „România chiar are 
o ţintă mai ambiţioasă, de 24% 
creştere a energiei regenerabile, 
iar interesul investitorilor în acest 
domeniu este tot mai mare. Avem 
finanţare pentru ordonanţa care 
vizează certificatul energetic, iar 
investitorii ştiu ce oportunităţi li se 
oferă în perioada următoare. Ro-
mânia, prin această lege, prin sub-
venţiile prevăzute, este una dintre 
cele mai atractive ţări din UE”, a 
declarat László Borbély. În cadrul 
proiectului „Casa Verde”, au fost 
întocmite şi depuse 43.000 de do-
sare, care vor însemna tot atâtea 
gospodării care vor folosi centrale 
termice sau alte echipamente ba-
zate pe energie regenerabilă.
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O casă pasivă este visul oricărui om: să ai o locuință pentru care să nu consumi (şi să 
nu plăteşti) nicio sursă suplimentară de energie, beneficiind doar de ceea ce îți oferă 
soarele, solul şi căldura provenită din activitatea zilnică! Pentru aceasta, Raychem fur-
nizează o serie de sisteme de încălzire prin pardoseală inovatoare, flexibile şi fiabile 
care fac realizabil acest vis: consumul suplimentar este minim, aproape insesizabil. 

Case pasive cu tehnologie Raychem
prin Tyco Thermal Controls

... nu pierde căldură, datorită unei foarte bune 
izolații termice, la nivelul întregii anvelope a clădirii 
(coeficientul de transfer termic este de 0,1 W/m²K 
la pereți, respectiv 0,8 W/m²K la ferestre).

... nu are nevoie de sisteme de încălzire suplimen-
tare sau de aer condiționat (cu excepția zonelor 
cu un climat extrem, unde este necesară o sursă de 
căldură ”de urgență”).

... păstrează o temperatură constantă a ambien-
tului de 20°C în tot timpul anului, cu foarte mici 
consumuri de energie pentru încălzire (aproxima-
tiv 15 kWh/mp per an).

... beneficiază de un sistem de ventilație cu recu-
perare de căldură, evitându-se astfel deschiderea 
ferestrelor.

O casă pasivă...

de la producătorinoutăți

Avantajele încălzirii  
prin pardoseală

O pardoseală care are temperatura de 20°C (temperatura 
camerei) dă o senzație de răceală la nivelul picioarelor. Prin 
urmare, confortul nu ține doar de temperatura camerei, ci 
și de cum este percepută această temperatură de către cor-
pul omului. O pardoseală caldă schimbă radical acest mod 
de percepție a confortului.

De asemenea, temperaturile necesare sunt diferite în 
funcție de destinația camerei (de exemplu, la baie este ne-
voie de 24°C).

În urma unei opriri prelungite a sistemului de încălzire, 
datorită inerției termice a locuinței va dura ceva timp până 
se ajunge din nou la temperatura dorită, cu un consum de 
energie considerabil până este atins un anumit nivel de 
confort termic. 

Sistemele de încălzire prin pardoseală Raychem 
sunt proiectate pentru a rezolva toate aceste probleme, 
asigurând:
l un confort deosebit;
l o distribuție uniformă a temperaturii pe o anumită 

suprafață, într-un spațiu locuit;
l adaptabilitatea sistemului;
l atingerea rapidă a temperaturii dorite;
l fiabilitate.

Sisteme Raychem recomandate
T2QuickNet este un sistem de încălzire  sub formă de 

covoraș încălzitor de numai 3 mm grosime, auto-adeziv, 
foarte potrivit pentru baie și alte zone acoperite cu plăci 
ceramice. Este oferit în două versiuni de 90 W/mp (ideal 
pentru case pasive) și 160 W/mp.

CONFORTUL TERMIC ESTE UN ATRIBUT AL 
CASELOR PASIVE CARE DISPUN DE ÎNCĂLZIRE 
ÎN PARDOSEALĂ.
Astfel, pot fi obținute temperaturi întâlnite în orice 
locuință clasică: 
• camera de zi: 20 – 22°C
• dormitoare: 16 – 18°C
• baie: 24 – 26°C

Consumul de energie  
într-o casă pasivă este de  

10-12 W/mp pentru a ridica 
temperatura cu un grad.
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  T2QuickNet   T2Reflecta

T2Red cu T2Reflecta reprezintă un sistem autoreglabil 
cu o foarte bună eficiență energetică.

În funcție de  tipul pardoselii și de căldura necesară, se 
poate adapta cantitatea de energie disipată prin reglarea 
distanței între conductori: 100 mm, 200 mm, 300 mm.

Cablul inteligent T2Red împreună cu plăcile izolatoare 
T2Reflecta, produc și distribuie cantitatea dorită de ener-
gie termică, exact acolo unde este nevoie.

Datorită  capacității de autoreglare, se suplimentează 
energia acolo unde sunt detectate zone mai reci în pardo-
seală, fără a exista riscul supraîncălzirii, căldura fiind opri-
tă acolo unde nu este nevoie (de exemplu când soarele 
încălzește o zonă a pardoselii prin fereastră). Termostatele 
digitale incluse în kit-ul de montaj  permit stabilirea unui 
program diferit de încălzire pentru fiecare zi a săptămânii, 
reducând semnificativ consumul de electricitate.

Sistemul are un câmp magnetic insesizabil și nu 
conține PVC.

Sistemul de încălzire prin pardoseală Raychem 
T2Red+T2Reflecta este potrivit oricărui tip de strat final: 

gresie, piatră naturală, mochetă, inclusiv pentru suprafețe 
termosensibile ca parchetul masiv sau laminat, diverse 
acoperiri sintetice. Capacitatea de autoreglare a sistemului 
previne supraîncălzirea, realizează o încălzire progresivă, 
astfel că nu există riscul ca parchetul laminat, stratificat 
sau masiv să sufere deteriorari din cauza variațiilor mari de 
temperatură. n
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D ezumidificarea este sinonimul 
uscării, însă utilizând echipa-

mente speciale: dezumidificatoarele.
Acest procedeu este utilizat în do-

menii variate: uscarea construcţiilor 
noi (şape, tencuieli, glet), uscarea în 
urma inundaţiilor, menţinerea unui 
nivel corect de umiditate în crame, 
arhive, depozite, demisoluri, subso-
luri, scăderea nivelului de umiditate 
în aer în cazul producţiei alimentelor, 
îmbutelierii vinurilor, maturării brân-
zeturilor, captarea umidităţii în cazul 
piscinelor de interior, depozitelor, ti-
pografiilor, muzeelor, înşiruirea pu-
tând continua.

Folosind echipamentele de dezu-
midificare putem extrage umiditatea 
în exces din aer, acesta la rândul lui, 
având o umiditate scăzută, va acţiona 
ca un burete absorbind apa în exces 
din elementele unei construcţii: şape, 
tencuieli, glet, cărămidă, lemn… 

Ritmul alert în care se construieşte, 
termenele strânse de predare a unei 
construcţii noi şi nu în ultimul rând 
condiţiile meteo nefavorabile impun 
ca esenţială uscarea şapelor, tencuieli-
lor, gletului înainte de aplicarea finisa-
jelor: montarea parchetului, aplicarea 
lavabilei, tapetului sau lambriurilor. Pe 
parcursul fazelor tehnice de execu-
ţie, în componenţa elementelor con-
strucţiilor intra o cantitate enormă de 
apă. Apa aflată în exces care nu a fost 

extrasă la timp poate provoca degra-
dări majore finisajelor, mobilierului şi 
poate cauza probleme respiratorii de-
loc de neglijat. Uscarea construcţii-
lor se poate desfăşura prin două pro-
cedee: natural (timp îndelungat, vre-
me favorabilă), sau utilizând dezumi-
dificatoarele profesionale. Procedeul 
dezumidificării nu este condiţionat de 
vremea exterioară, fiind rapid (apro-
ximativ 10 zile), eficient, putându-se 
contoriza apa colectată, consumul de 
energie electrică fiind redus.

Practic, uscarea construcţiilor utili-
zând dezumidificatoare profesiona-
le se desfăşoară cu câte un dezumidi-
ficator corect ales pentru fiecare încă-
pere, cu geamurile şi uşile închise, la o 
temperatură interioară între 18-22 gra-
de. Cu cât temperatura este mai ridica-

tă, cu atât timpul de uscare se scurtea-
ză. Dezumidificatoarele se racordea-
ză la curent, având consum energe-
tic redus, principiul de funcţionare fi-
ind condensarea. Din experienţa acu-
mulată în ani de zile pe şantiere, de pe 
o suprafaţă de 100 mp extragem 500 
litri de apă – o cantitate mare de apă 
care poate provoca mucegai, condens 
în exces, deformarea mobilei, desprin-
derea parchetului de pe şape sau chiar 
probleme respiratorii. 

Nu orice dezumidificator este capa-
bil să extragă apa din structura unei 
clădiri, un dezumidificator casnic nu 
va face faţă acestei situaţii, fiind ne-
cesar un utilaj profesional suficient de 
puternic pentru a usca şape şi tencu-
ieli. Pentru a fi siguri ca utilizaţi utilajul 
potrivit vă stăm la dispoziţie cu sfaturi 
şi informaţii legate de dezumidificare 
şi domenii de utilizare. n

de la producătorinoutăți

DEZUMIDIFICAREA
Ce înseamnă dezumidificarea? 
Când este recomandată? 
De ce folosim un dezumidificator?

Dipl. ing. Mădălina Ciotlăuş – Director tehnic SC SOLDEC SRL

Dezumidificator WD 85
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Modul de funcționare a unui umidificator cu tambur rotativ

Umiditatea redusă din aer poate 
provoca mărirea rosturilor par-

chetului masiv, crăpături în obiectele 
de artă (tablouri, piese din lemn, pie-
le), deformarea tâmplăriei din lemn, a 
mobilierului – în astfel de cazuri, reco-
mandăm umidificatoare.

Parchetul masiv, lemnul în general, 
reacţionează prompt la umidităţi rela-
tive ale aerului aflate în afara valorilor 
normale. Care este umiditatea norma-
lă a aerului într-o locuinţă? Între 50 şi 
60%. Valori mai crescute duc la umfla-
rea parchetului, valori mai scăzute pro-
voacă mărirea rosturilor. 

Cum păstrăm acest echilibru? Aeri-
sind, eliminând sursele de umiditate 
excesivă şi utilizând sisteme de umidi-
ficare în cazurile unde există centrale 
de tratare a aerului care reduc umidi-

tatea sub limita admisă pentru situa-
ţia respectivă.

Pe piaţă există diferite tipuri de umi-
dificatoare după modul de producere 
al umidităţii: prin aburi (rezistenţe elec-
trice care încălzesc apa), prin evapora-
rea apei reci (cel mai sănătos principiu) 
şi prin pulverizare (recomandat în in-
dustrie). Apa din cuva umidificatoare-
lor are şi rol de filtrare: praful, mirosu-
rile şi bacteriile aflate în aer rămân în 
recipient, fiind necesare soluţii speciale 
de dezinfectare. Din păcate, substan-
ţele chimice adăugate pentru dezin-
fectare dăunează sistemului respirator, 
odată eliminate în aer şi inhalate. Dacă 
se doreşte cel mai sănătos sistem de 
umidificare, vă recomandăm modelul 
WDB600, cu filtre lavabile la 90 grade, 
umidificare prin evaporarea apei reci şi 

lampă UV care distruge bacteriile şi mi-
croorganismele colectate în cuva echi-
pamentului. Ce se întâmplă pe perioa-
da utilizării unui umidificator? În timp, 
datorită absorbţiei aerului dintr-o încă-
pere (fie că este vorba de o locuinţă sau 
un spaţiu industrial), în recipient şi în 
filtru se dezvoltă bacterii şi microorga-
nisme care odată eliberate în aer duc la 
declanşarea unor probleme grave res-
piratorii. Singura metodă care elimină 
99% din microorganismele şi bacteriile 
care se formează în apă sunt razele UV. 
Singurul umidificator de pe piaţă cu 
această opţiune este WDB 600, pe care 
vi-l recomandăm atât pentru aplicaţii 
casnice cât şi industriale. În plus, mate-
rialul filtrant poate fi spălat la 90 grade 
în maşina de spălat haine.

Echipamentele de umidificare prin 
pulverizare nu prezintă acest avantaj 
însă sunt recomandate în aplicaţii in-
dustriale. Pentru a vă informa corect 
legat de umidificare, ne puteţi solicita 
broşura completă. n

UMIDIFICAREA
Ce înseamnă umidificarea? 

Când este recomandată? 
De ce folosim un umidificator? Soldec®

Vă oferim servicii de închiriere şi 
vânzare atât pentru dezumidifica-
toarele profesionale, cât şi pentru 
umidificatoare, din gama WD 
Austria, măsurători de umiditate 
în aer şi elemente ale construcţiei, 
consultanţă în alegerea echipa-
mentelor potrivite fiecărui proiect 
în parte. 
 www.dezumidificare.roUmidificator WDB 600

Suprafețe 
de filtrare

Ventilator

Vedere față
Recipient apă

Vedere laterală

Motor 
pentru 
rotirea 
tamburului
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Sika ComfortFloor 
Pardoseli decorative,  
de la concept la aplicare

A m semnalat într-un articol 
anterior apariția în gama par-

doselilor decorative Sika a unui 
nou concept, Sika ComfortFloor. 
Dezvoltat pe baza unor sisteme de 
pardoseli destinate sălilor de sport, 
conceptul se adresează utilizatori-
lor care caută confortul zilnic aca-
să și la birou, în săli de lectură sau 
spații de agrement. Aceste aplicații 

sunt definite de caracteristicile de-
osebite pe care le conferă pardose-
lii: relaxare, mers confortabil și plă-
cut, o atingere „de senzație”, care te 
duce cu gândul la natură, la covo-
rul moale de frunze și iarbă.

Conceptul are în componență 
patru sisteme poliuretanice, elasti-
ce, denumite diferențiat în funcție 
de produsele utilizate și de aplicare, 

Vă prezentăm în continuare condițiile generale și etapele realizării unei par-
doseli rezistente la uzură și impact, continue și în același timp cu un aspect 
deosebit, modern. Destinația spațiului respectiv impune o întreținere atentă 
(operațiuni frecvente de curățenie), trafic dar și  „aspect comercial”. 

lucrarea ediției
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Ziua 1:  Pregătirea suprafeței

n Verificarea condițiilor de ambient (temperatura aerului < 30°C, 
umiditatea relativă a aerului < 80%) și ale suportului de beton 
(temperatura suportulului < 30°C, umiditatea suportului < 4%).

n Sablarea cu sablator și alice metalice, curățare, aspirare, reparații de 
suprafață și amorsare suplimentară cu Sikafloor-156 (deși este opțională, 
amorsarea suportului  este recomandată pentru a crea o suprafață netedă). 

pe beton sau pe covor din cauciuc 
lipit pe beton, astfel: 
n Sika ComfortFloor (aplicarea pe 

beton a stratului de uzură poliure-
tanic Sikafloor-330); 

n Sika ComfortFloor Pro (aplica-
re pe covor de cauciuc Sikafloor 
Comfort-Regupol 6015 H a stra-
tului de uzură poliuretanic Sika-
floor-330); 

n Sika ComfortFloor Decorati-
ve (aplicarea pe beton a stratu-
lui de uzură poliuretanic Sika-
floor-300 N); 

n Sika ComfortFloor Decorative 
Pro (aplicarea stratului de uzură 
Sikafloor-300 N pe covorul din ca-
uciuc si spumă poliuretanică Sika-
floor Comfort-Regupol 4580).
Pornind de la aceste idei, Sika 

a dovedit inspirația de a introdu-
ce acest concept în practică și a-l 
aplica acolo unde să fie apreciat la 
adevărata sa valoare, scoțând în 
evidență destinația încăperii, pro-
movând „noul” ca util și comod.

Etapele proiectului au fost bi
ne stabilite și sau desfășurat 
conform planului de execuție 
a lucrării, fiind atribuite, fiecare 
în parte, unei zile lucrătoare.
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ZIUA 2: Aplicarea stratului de adeziv Sikafloor-Comfort 
Adhesive și întinderea covorului de cauciuc Sikafloor 
Comfort-Regupol 4580

n Aplicarea propriuzisă cu gletiera 
zimțată profesională, a adezivului 
Sikafloor Comfort Adhesive 
  liant poliuretanic bicomponent 
utilizat pentru lipirea covorului 
de cauciuc, în cadrul sistemelor 
Sika ComfortFloor Pro și Sika 
ComfortFloor Decorative Pro, 
consum: 0,4 – 0,5 kg/m2.

n Întinderea covorului Sikafloor 
Comfort-Regupol 4580  covor 
din cauciuc reciclabil și din spumă 
poliuretanică în amestec cu liant 
poliuretanic; după întindere și 
dimensionare, covorul sa presat 
prin roluire cu un rulou metalic.

ZIUA 3:  Aplicarea stratului de Sikafloor Comfort-
Porefiller – produs poliuretanic bicomponent, pentru 
acoperirea porilor covorului de cauciuc

n Pentru întindere și aplicare sa 
folosit o gletieră dreaptă (consum: 
0,4 – 0,5 kg/m2).

Acest obiectiv a fost ales în ideea 
că este locul și momentul potrivit 
pentru a lansa noul concept Sika 
ComfortFloor prin sistemul său cel 
mai complex: Sika ComfortFlo-
or Decorative Pro. Aplicarea, ca 
orice premieră, a avut parte de o 
atenție specială din partea depar-
tamentelor tehnic și de vânzări din 
București ale Sika România, ce au 
asigurat supraveghere și suport 
tehnic de specialitate aplicatorului 
autorizat, pe toată durata lucrărilor.

Obiectivul lucrării:  
Magazinul de prezentare și comer-
cializare a produselor din ciocolată 
aflat în incinta fabricii de ciocolată 
Heidi, din București.

Destinația obiectivului:  
Un spațiu de laborator și de prezen-
tare a ciocolatei sub diferite forme, 
în care consumatorii să-și creeze 
propria ciocolată.

În cadrul acestei lucrări, mai tre-
buie menționat că, de la o etapă 
la alta s-a ținut cont de timpul de 
întărire a produselor aplicate, mi-
nimum 12 - 24 ore, în funcție de 
temperatura aerului/suportului.

La fiecare etapă, s-au luat în con-
siderare fișele tehnice de produs, 
respectându-se caracteristicile și 
proprietățile fizice/mecanice speci-
fice și metodele de aplicare descrise 
succint, mai sus. 

lucrarea ediției
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ZIUA 4: Aplicarea stratului de uzură Sikafloor-300 N –  
produs poliuretanic bicomponent, autonivelant, colorat 
(consum: 2,6 kg/m2).

ZIUA 5: Aplicarea stratului de sigilare Sikafloor-304W – 
sigilant poliuretanic bicomponent, transparent, mat, peste 
rășini sintetice epoxidice sau poliuretanice.

ZIUA 6: Aplicarea opțională a unui strat de sigilare 
suplimentar Sikafloor-304W

n Întinderea și aplicarea sa 
realizat cu gletiera/racleta zimțată 
profesională, adaptată pentru o 
grosime a stratului de 1,5 – 2 mm. 

n  Întinderea și aplicarea 
se realizează, în general, 
prin roluire cu trafaletul 
cu păr scurt, întrun 
singur strat (consum: 0,1 – 
0,15 kg/m2).

n Stratul de sigilare 
suplimentar are rolul de a 
acoperi eventualele zone 
nesigilate sau pentru o 
mai bună uniformizare a 
sigilării în urma roluirii.

n Obligatoriu, la circa 5 – 10 minute 
după aplicare, stratul se roluiește 
cu trafaletul cu țepi, pentru 
îndepărtarea aerului înglobat în 
amestecul bicomponent. 

Deschiderea oficială a obiectivu-
lui a fost un adevărat succes, atât ca 
destinație, cât și ca soluție de amena-
jare a spațiului, la care o contribuție 
remarcabilă o are pardoseala re-
alizată în armonie cu arhitectura 
generală. O pardoseală modernă, 
perfect plană, cu excelente calităţi 
fonoizolante (inclusiv cu amortiza-
rea zgomotului de pași), cu emisii 
reduse de COV (compuși organici 
volatili) și cu o grosime de 6 mm a 
fost o adevărată provocare oferită 
experimentatei echipe tehnice Sika 
și rezolvată datorită performantului 
sistem Sikafloor ComfortFloor. n

După aproximativ 7 zile de la 
aplicarea și întărirea sistemului, 
sau continuat lucrările de ame
najări interioare și exterioare, 
protejânduse pardoseala rea
lizată pentru a menține în bune 
condiții suprafața acesteia.
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P rin utilizarea materialelor certifica-
te și marcate GEV-EMICODE, par-

chetarul are o garanție reală deopotrivă 
din partea producătorului și a organis-
mului de control și certificare cu privire 
la caracteristicile de „toxicitate” ale ma-
terialelor cu care lucrează. Astfel, el știe 
care sunt potențialele riscuri la care este 
expus, poate implementa corect măsu-
rile de protecție a muncii și sănătății și  
poate da o garanție efectivă asupra gra-
dului de confort al mediului în care va 
locui ulterior beneficiarul final. 

Acest tip de certificare a apărut în 
America anilor 1990 ca metodă de 
evaluare a “toxicității și contaminării 

La 27 octombrie 2011, în incinta restauran-
tului Herăstrău din București, MAPEI Româ-
nia și Alveco Montaj au susținut seminarul 
tehnic teoretic și practic „Sisteme ECO pentru 
realizarea pardoselilor din lemn”, dedicat 
montatorilor profesioniști de pardoseli.

Produse și sisteme ECO utilizate 
la realizarea pardoselilor din lemn

Scopul principal al seminarului a constat în promovarea 
utilizării unor produse de calitate, de ultimă generație, 

care prin emisiile lor foarte reduse de substanțe organice 
volatile (VOC), nu afectează nici aplicatorul și nici bene-
ficiarul lucrării, care va trăi ulterior în spațiul respectiv. 

Partea teoretică a seminarului s-a concentrat pe expli-
carea marcajelor și certificărilor ecologice, participanții 
aflând ce sunt produsele certificate ca având o emisie re-
dusă de compuși organici volatili (VOC). 

Pentru tematica abordată în cadrul seminarului au fost 
prezentate doua tipuri de materiale:
 1. ECO PRIM PU 1K,  rășina poliuretanică mono-
componentă, fără solvenți, certificată GEV EMICODE 
EC1R. Explicațiile oferite au vizat proprietăți, caracteris-
tici, aplicare și atenționări, diferențe majore față de rășina 
epoxidică, protecția sănătății aplicatorului și a mediului. 
 2. ULTRAPLAN,  șapa autonivelantă pe bază de ci-
ment, cu priză și uscare ultrarapidă, certificată GEV 
EMICODE EC1, Rc 30 N/mmp. Explicațiile oferite au 
vizat proprietăți, caracteristici, precauții după turnare. 

eveniment

De unde provin și ce reprezintă 
ECOETICHETELE

ambientului” cu produsele utilizate 
pentru pardoseli, extinzându-se apoi în 
Europa. Metoda se baza pe măsurarea 
conținutului de emisii al substanțelor 
cancerigene după 24 ore, respectiv 10 
zile de la aplicarea produsului. Astăzi, 
conținutul de substanțe organice vola-
tile (VOC) ale diferitelor produse pentru 
pardoseli se măsoară după 3, respectiv 
28 de zile de la aplicarea materialelor. 

În Europa, marcajele GEV EMICODE 
(EC1, EC1 Plus, EC1 R, EC1 R Plus) identi-
fică produsele ce au o emisie foarte scă-
zută de compuși organici volatili (VOC). 
Testarea materialelor se face la Institutul 
EUROFINS din Danemarca, iar certificarea 
lor de către GEV (Gemeinschaft Emission-
skontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebsto-
ffe und Bauprodukte e.V.) o organizație 
internațională pentru controlul nivelului 
de emisii a produselor destinate pardose-



Pardoseli magazin 35

lilor. Începând din octombrie 2005, pro-
dusele certificate sunt marcate cu EC1, 
iar din iunie 2010 GEV lansează marcajul 
EC1 PLUS.

Cum se analizează un produs?
Produsul care urmează a fi analizat 

este aplicat și apoi expus într-o came-
ră etanșă, realizată din oțel sau sticlă, 
în care se introduce și circulă aer curat, 
umidificat, cu temperatura controlată. 
Camera de control reproduce practic 
ambientul unei încăperi reale. La ieșirea 
din camera de control, din aer se colec-
tează prin metode chimice, vaporii și ur-
mele de substanțe chimice. 

Astfel se pot măsura precis emisiile de 
compuși organici volatili (VOC) și se-
mivolatili (SVOC): formaldehidă, acetal-
dehidă, solvenți, glicol, amine, isocianați 
etc., a oricărui produs care se utilizează 
la realizarea pardoselilor din lemn.

Sigla Blauer Engel
Un alt marcaj foarte 

important care poate 
fi regăsit pe ambala-
jul unui produs este 
eco-eticheta BLAUER 
ENGEL. 

Acest marcaj garantează o bună calita-
te a aerului atât pentru montatori, cât și 
pentru utilizatorii finali ai ambientului. În 
acest sistem de marcare, pe lângă măsu-
rarea emisiilor de compuși organici vola-
tili (VOC), se cuantifică și conținutul de 
alte substanțe periculoase pentru sănă-
tate: cancerigene, teratogene (care pot 
produce malformații fătului), mutagene 
(care pot produce mutații ale celulelor). 

De asemenea, ecoeticheta Blauer En-
gel stabilește printre altele și limitele ma-
xime admise pentru alte substanțe chimi-
ce care se adaugă în produsul finit, cum 
ar fi biocizii (substanțe cu acțiune chimi-

că cu rol de distrugere, neutralizare sau 
alungare a unor organisme biologice). 

Partea a doua a seminarului a aparținut firmei AL-
VECO Montaj, având tematica „Suprafețe mai bune 
cu noua Tehnologie de Șlefuire Premium (TSP) de la 
Lägler”. 

Parchetarii prezenți au avut ocazia de a vedea cele mai 
cunoscute mașini de șlefuit și rașchetat din portofoliul 
producătorului german, dintre care amintim: Hummel, 
mașina de șlefuit cu bandă continuă; Flip, destinată 
șlefuirii de margini și colțuri; Trio, mașina cu trei discuri 
și multiple utilizări în tratamentul profesional al pardo-
selilor din lemn.  n

Partea practică a seminarului a constat în aplicarea în 
sistem a celor două tipuri de materiale, în prealabil fiind 
executate teste de abraziune, rezistență la zgâriere, teste 
de compactitate și de consolidare în grosime pe o mostră 
de șapă de egalizare tratată dinainte cu rășina poliureta-
nică monocomponentă Eco Prim PU 1K. Merită remar-
cat că, deși aplicarea de rășină poliuretanică s-a făcut în 
spațiu închis, parchetarii nu au sesizat un miros specific 
și nici nu s-a degajat o cantitate sesizabilă de vapori de 
rășină. A urmat o probă de turnare și aplicare de șapă 
autonivelantă cu priză și uscare rapidă, Ultraplan. 

n Dezvoltând încă din anii 1980 
materiale cu emisii reduse, MA-
PEI are în gama sa peste 150 
de produse ecologice destinate 
realizării pardoselilor de orice 
tip, care respectă normativele în 
vigoare și sunt certificate și mar-
cate de institute internaționale 
recunoscute (GEV). 

n Materialele MAPEI certificate au 
inscripționat pe ambalaj și în 
fișa tehnică marcajul GEV și apoi 
codul corespunzător în funcție 
de tipul de material (ex: GEV 
EMICODE EC1, EC1 Plus, EC1 R, 
EC1 R Plus). Unele dintre mate-
rialele MAPEI au, de asemenea, 
și eco-eticheta BLAUER ENGEL.
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Ce înseamnă 
un suport corespunzător

Verificarea suprafeței suport, respectiv a șapei este o 
etapă pe care niciun  montator de pardoseli profesionist 
nu are voie să o neglijeze, pentru că de aici pot proveni 
cele mai multe probleme de montaj și, ulterior, de ex-
ploatare a pardoselii. Mai mult decât atât, dacă acesta are 
îndoieli asupra execuției, materialelor folosite sau calității 
suprafeței suport, el trebuie să comunice neapărat (chiar 
în scris) acest lucru beneficiarului sau antreprenorului ge-

Exclusiv 
DESPRE ȘAPE
 Episodul 2

șapa de la A la Z

n suprafeţele suport insuficient uscate;
n lipsa procesului verbal de punere în funcţiune, în 

cazul pardoselilor încălzite;
n lipsa marcajelor punctelor de măsurare în cazul 

pardoselilor încălzite; 
n suprafeţele suport instabile sau fisurate;
n neuniformităţi importante sau o suprafaţă prea 

rugoasă / poroasă; 
n suprafețe murdare (cu ulei, ceară, lac, resturi de 

vopsea ori materiale de curăţare, resturi de adeziv 
ori masă de şpaclu, decolorări ori eflorescenţe, cul
turi de mucegai ori ciuperci);

n o cotă de nivel nefirească pentru o suprafață, com
parativ cu cea a elementelor constructive adiacente; 

n lipsa etanşării perimetrale ori ineficienţa acesteia;
n temperatura inadecvată a suportului;
n temperatura şi umiditatea inadecvată a încăperii; 
n suprafaţă insuficient sablată cu nisip, în cazul asfal

tului turnat;
n rosturi perimetrale insuficient de late (minimum 10 

mm) pentru lucrări de parchet ori pavaje din lemn;
n lipsa pragurilor, profilelor (dacă acestea au fost pre

văzute în proiect) la lucrări de pavaje de lemn;
n situații deosebite, precum o pardoseală deja exis

tentă.

Principalele aspecte de semnalat
de către aplicator vizează:

neral. Au fost numeroase situații de montatori responsa-
bili care au refuzat demararea unei lucrări din aceste cau-
ze, ei neputând garanta succesul lucrării. În România, în 
lipsa unei prevederi legislative clare, ei vin cu recomandă-
rile producătorilor de materiale pentru montaj, de regulă 
aceștia fiind primii interesați ca lucrarea să fie un succes 
garantat. 

Verificările se fac asupra suportului și climatului din în-
căpere, la nivel vizual și cu ajutorul unor aparate specifice.
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Umiditatea
Suporturile vechi, susceptibile a avea infiltrații sau capila-

ritate, precum și cele noi, trebuie verificate obligatoriu din 
perspectiva umidității, cu metode specifice (CM - Coating 
Method), respectiv un higrometru și accesoriile aferente. 

Iată mai jos câteva valori de umiditate acceptate pentru 
cele mai utilizate substructuri:

SUPORT METODĂ VALOARE

Şapă de ciment CM <= 2,0 CM (%)

Şapă de sulfat de calciu CM <= 0,5 (%)

Beton – beton armat CM 3,0 - 3,5 (%)

Șape de magneziu CM 1 - 3,5 (%)

Plăci aglomerate (OSB) Metoda deshidratării 5-12 %

Aceste valori sunt valabile pentru o temperatură de 
20°C, respectiv o umiditate relativă a aerului sub 65 %. 
Trebuie spus că șapele minerale de mai sus sunt materia-
le higroscopice (absorb umiditatea din aer, fenomen care 
depinde de umiditatea relativă și temperatura mediului 
ambiant). Pentru șape încălzite se impun valori CM chiar 
mai reduse. 

Măsurătorile CM se realizează asupra punctului cel mai 
umed (se observă mișcările aerului sau căderea razelor 
solare, iar la nevoie se folosește higrometrul).

Prevalarea probelor de umiditate din treimea inferioară 
a șapei oferă cel mai ridicat grad de siguranţă. La fiecare 
suprafaţă de șapă de 100 mp se impune prevalarea unei 
probe, totuși în cazul suprafeţelor foarte mari, măsurarea 
se poate face și la fiecare 200 mp.

Indicaţiile pentru metoda de măsurare și pentru deter-
minarea umidităţii pot fi date și de producător, ceea ce 
este indicat pentru beton, șape de ciment cu priză rapidă, 
șape de magneziu, gips-carton și plăci din fibre de ipsos, 
plăci aglomerate / OSB / plăci fibrolemnoase legate cu ci-
ment sau șape cu emulsie bituminoasă.

În cazul existenţei unor 
diferenţe semnificative de 
temperatură întro clădire 
(construcţii pe sol, poduri 
sub acoperiş, zone cu punţi 
termice pe structuri portan
te din oţel, ţevi de încălzire/
răcire în şapă etc) se poate atinge punctul de rouă 
şi forma astfel condens, fapt de natură să sporeas
că umezeala pardoselii şi substructurii acesteia. 

Pardoseli încălzite
Umiditatea se măsoară pe locurile marcate în prealabil 

de aplicator folosind aparatul CM.
Dată fiind temperatura de lucru superioară, pentru șape-

le de ciment și sulfat de calciu prevăzute cu sistem de în-
călzire sunt recomandate următoarele valori de umiditate:

SUPORT METODĂ VALOARE

Şapă de ciment CM <= 1,8 CM (%)

Şapă de sulfat de calciu CM <= 0,3 CM (%)

Pardoseală încălzită
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 Metoda zgârierii 
Rezistenţa suprafeţei șapei se verifică în general prin me-

toda zgârierii, iar în acest scop se folosește un dorn (cu arc). 
La zgârierea șapei nu trebuie să apară urme prea adânci ori 
desprinderi ale suprafeţei șapei, inclusiv în punctele de in-
tersecţie ale zgârieturilor. 

Şapa nu trebuie să 
de vină prăfoasă sau să 
se exfolieze, comporta-
mente ce se pot ușor 
ve rifica prin frecarea șa-
pei cu o perie de sârmă. 
Suprafaţa superioară a 
șapei trebuie să facă o 
masă unitară cu toată grosimea acesteia, eventuala exis-
tenţă a unor aglomerări de material spre suprafaţă fiind 
ușor de verificat prin lovirea acesteia cu ciocanul.

 Porozitatea, rugozitatea şi aderenţa suprafeţei 
În acest sens, se impune verificarea vizuală a stării șapei. 

O suprafaţă foarte rugoasă și structurată se poate reme-
dia printr-o acoperire elastică subţire, reclamând în orice 

caz un consum sporit de adeziv. Totodată, suportul nu tre-
buie să fie nici prea lis, ci să respecte o anumită porozitate 
și rugozitate adecvate pentru asigurarea unei prize opti-
me în perspectiva operaţiunilor de grunduire și aplicare 
de masă de șpaclu și adezivi.

Suporturile pe bază minerală (șape de ciment, sulfat 
de calciu ori magneziu) trebuie șlefuite înaintea aplicării 
amorsei și înainte de lucrările de montaj. Astfel, murdăria 
lipită de suprafaţă ori alte materiale contaminante ce au 
aderat pe aceasta se îndepărtează complet.

La șlefuirea suportului se vor îndepărta și materialele 
instabile ori separatoare precum resturile vechi de adeziv. 
Pentru ducerea la bun sfârșit a operaţiunilor de șlefuire, se 
recomandă folosirea unor mașini dedicate cu granulaţie 
grosieră (16 de exemplu).

Uneori, se poate dovedi necesară șlefuirea suporturilor 
ceramice ori de altă natură, acoperite cu strat final, pentru 
a se obţine o rugozitate suficientă. În cazul masei de șpa-
clu, o șlefuire prea intensă poate conduce la probleme, 
precum o suprafaţă prea etanșă și polizată ce nu mai are 
deloc proprietăţi absorbante și e improprie pentru aplica-
rea adezivului. (Va urma)   n

CENTRUL EXPOZITIONAL ROMEXPO, BUCUREȘTI
29 MARTIE 2012 – 2 APRILIE 2012

 
ÎN CADRUL TÂRGULUI INTERNAȚIONAL CONSTRUCT EXPO / AMBIENT EXPO
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ASOCIAȚIA MONTATORILOR DE PARDOSELI DIN ROMÂNIA

Concursul European 
al Montatorilor  
de Pardoseli

(lemn + pardoseli elastice)

Eveniment organizat sub egida EUFA P+F  
(Asociația Europeană de Promovare a Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și Pardoseli)

CENTRUL EXPOZITIONAL ROMEXPO, BUCUREȘTI
29 MARTIE 2012 – 2 APRILIE 2012

 
ÎN CADRUL TÂRGULUI INTERNAȚIONAL CONSTRUCT EXPO / AMBIENT EXPO

Concomitent, pe durata evenimentului va avea loc a doua ediție a Concursului Național de Design Pardoseli
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A șa cum am văzut, procedeele 
umede de realizare a șapelor 
induc inerente întârzieri îna-

intea aplicării finisajelor și sunt su-
puse întotdeauna riscului apariției 
deteriorărilor cauzate de umiditate. 
Specialiștii din domeniu știu că, mai 
ales în anotimpul friguros, turnarea 
unei șape reprezintă o acțiune cu final 
uneori neașteptat. În primul rând, e 
vorba de o operațiune care, reclamând 
o temperatură minimă de punere în 
operă, necesită pornirea sistemului de 
încălzire – dacă există și e funcțional. 
Dacă nu, lucrările se amână până în 
primăvară. 

În al doilea rând, montajul stratului 
final este sensibil întârziat de uscarea 
șapei, care poate dura și câteva săptă-
mâni, în funcție de grosime, dacă nu se 
aplică și alte materiale, respectiv pro-
cedee menite uscării forțate. În fine, 
există situații – deloc puține – când 
turnarea unei șape de egalizare este 
imposibilă din motive care țin exclusiv 
de șantier: pot fi menționate aici mai 
ales renovările clădirilor vechi. În toa-
te aceste cazuri, soluția optimă pentru 
beneficiari și aplicatori o constituie sis-
temele de șape uscate.

Pardoselile 
Knauf Vidifloor

Sistemele de șape uscate Knauf 
permit o punere în operă rapidă și o 
exploatare imediată a construcției, 
nefiind afectate deloc de umiditatea 
remanentă a suportului. Realizate din 
plăci ecologice de sulfat de calciu ar-
mate cu fibre celulozice, pardoselile 

Avantajele șapelor uscate Knauf
în anotimpul rece, dar nu numai

studiu de caz

n Efect de regularizare a clima
tului

n Neagresive în contact cu pie
lea

n Neutre din punct de vedere 
electrostatic

n Inodore
n Fără conținut de gaze toxice
n Incombustibile
n Pot fi demontate rapid

Pardoselile uscate 
sunt produse 
naturale și priete
noase cu mediul!

flotante Knauf Vidifloor asigură în plus 
și alte avantaje deloc de neglijat: fono-
izolare optimă, posibilitatea de aplica-
re a oricărui tip de finisaj ulterior, inte-
grarea facilă a instalațiilor și traseelor 
pe sub pardoseală.

În privința montajului, acesta e sim-
plu și foarte rapid, prezentând și avan-
tajul aplicării imediate a stratului de 
uzură final. 

În funcție de numărul de plăci mon-
tate pe stratul suport, distingem vari-
antele Duo și Solo. Varianta Vidifloor 
Duo e realizată prin montajul flotant 
a două straturi suprapuse de plăci 
(12,5x1000x1500 mm) pe un pat gra-
nular de argilă expandată (pentru ni-
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n Pot fi montate pe orice strat 
suport

n Nu implică deloc umiditate  
n Nu necesită timp de uscare
n Au greutate redusă, ce nu în

carcă structura de rezistenţă
n Suportă încărcări concentrate 

de până la 2kN
n Transfer termic ideal pentru 

pardoseli încălzite
n Timp redus de montaj
n Sunt pedonabile imediat
n Înălțime redusă de montaj
n Ideale pentru renovări
n Fonoizolație superioară
n Format ușor manevrabil (1,0 

x 1,5 m)
n Comportament ignifug (esen

țial la structurile din lemn)

Avantajele șapelor 
uscate Knauf

velarea suportului) respectiv direct pe 
un strat de polistiren sau vată minerală 
(dacă suportul e perfect plan). La mon-
taj (realizat cu adeziv și prin fixare în 
șuruburi), aveți grijă ca rosturile celui 
de-al doilea rând de plăci să nu coinci-
dă cu ale primului.  

Varianta Vidifloor Solo constă în 
montajul flotant (identic ca la Vidiflo-
or Duo) a unui singur strat de plăci 
(18x600x900 mm) prevăzute cu un 
cant special destinat îmbinării rapi-
de. Acest sistem are o eficiență foarte 
mare la montaj și e soluția ideală pen-
tru renovări.

Funcționalitate extinsă
Soluția realizării stratului suport în 

sistem uscat se dovedește salutară 
și în proiectele cu destinație publi-
că, precum clădiri de birouri, spitale, 
unități de învățământ, săli de sport, 
showroom-uri, magazine ori hoteluri. 
Avantajul principal al acestor pardoseli 
rezidă în suspendarea lor pe un caroiaj 

date ș.a.m.d.. În plus, ele se pot utiliza 
ca planșee de nivel montate direct pe 
grinzile de susținere, rezultând astfel o 
greutate mult mai redusă comparativ 
cu cea a unui planșeu de beton.

Nici măcar spaţiile cu umiditate ri-
dicată (bucătării, băi, vestiare, zone de 
piscină, saună) nu mai constituie o pro-
blemă: noua generaţie de sisteme de 
pardoseli uscate premium de la Knauf 
oferă o alternativă net superioară la 
șapa umedă. Sistemul de pardoseli flo-
tante Knauf Aquapanel® este durabil 
și stabil, cu capacitate mare de încăr-
care, 100% rezistent la apă și mucegai, 
asigurând o bună izolare fonică și ter-
mică. În plus, plăcile de ciment Aqua-
panel® sunt montabile fără a se folosi 
șuruburi, doar prin aplicarea adezivu-
lui poliuretanic Aquapanel® pe cantul 
special al plăcilor.

Pe scurt, panourile oferite de Knauf 
pot fi utilizate în nenumărate tipuri de 
lucrări și într-o multitudine de situații 
provocatoare pentru un montator. n

de picioare metalice, în golul tehnic re-
zultat putând fi amplasate rapid și fle-
xibil traseele de instalații, cablurile de 



Redescoperirea 
trecutului: 
Sarmisegetusa 
romană 

De când datează situl Ulpia Traiana Sarmisegetusa 
și ce rol avea în organizarea romană?

E vorba de capitala Daciei Romane, amenajată aici 
după ce în anul 106 Împăratul Traian cucerește regatul 
lui Decebal. Orașul propriu-zis există până în 271-275. 

Interesul principal al romanilor în zonă era indiscu-
tabil cel strategic. Dat fiind că nicio provincie roma-
nă nu depășise Dunărea, acesta era un district militar 
foarte important, populat de multe trupe – merită no-
tat că investiția romană în soldați și trupe auxiliare a 
depășit de 3-4 ori mult-amintitul aur extras de aici.

A fost locuit permanent?
Desigur, era locuit integral, fiind reședința ofici-

ală a procuratorului financiar (un fel de ministru de 
finanțe) și a Consiliului celor trei Dacii. În medie, avea 
circa 30.000 de locuitori permanenți, o parte dispuși 
în interiorul zidurilor, intramuros, într-un spațiu de 
aproximativ 32 ha.

l Romanii au introdus standardizarea în 
construcții: căramizile și tiglele aveau dimensiuni 
clare, iar fiecare cameră/clădire era construită la 
dimensiuni predefinite, folosind un număr standard 
de cărămizi, țigle de acoperiș și alte materiale. 
l Ca producători, cei mai prestigioși erau... 
legionarii, care fabricau cărămizi atât pentru uzul 
propriu, cât și pentru vânzare. Legiunea producea 
material tegular standardizat, iar beneficiarii apelau 
la ea numai dacă avea un proiect bun, pentru a lucra 
repede și cu personal calificat. 

l În ciuda părerii încetățenite, romanii nu construiau 
cu sclavi, ci subcontractau. De aceea au și colonizat 
multe zone cu specific în lucrări de minerit și 
construcții. 
l Este esențial faptul că  lucrau cu standarde foarte 
clare, precum manualul lui Vitruvius. Fiecare 
inginer aplica  reguli unanim acceptate – de pildă, 
întotdeauna pivnița era dispusă spre nord.

șantiere arheologice

Civilizația romană continuă să suscite intere-
sul arheologilor, care sunt preocupați tot mai 
mult de stilul lor de viață, de felul în care își 
îmbunătățeau condițiile de trai. Descoperi-
rile, uneori surprinzătoare, au importanță 
nu doar arheologică; inclusiv specialiștii în 
construcții sunt puși în fața unor tehnologii 
pierdute sau care, transformate, au stat la 
baza a ceea ce considerăm astăzi a fi confort. 
Același lucru se poate spune și despre pardo-
seli, așa cum puteți vedea în continuare.  

Interviu cu dr. OVIDIU ȚENTEA, arheolog
Muzeul de Istorie Națională a României din Bucureşti
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Ce edificii s-a păstrat?
Cele mai semnificative la Sarmisegetusa sunt amfi-

teatrul, templul zeilor medicinei, sediul procurato-
rului financiar, micile băi private – dar mai ales Fo-
rul lui Traian și Forul lui Antonius Pius, situate chiar 
în centrul orașului. Mai există și o zonă de necropole, 
mai greu accesibilă.

Pardoseli?
În nordul Europei există puține pardoseli romane 

propriu-zise, s-au păstrat mai ales substructurile, pre-
cum cele aflate sub camerele încălzite. Romanii își în-
călzeau casele de jos, printr-un sistem de hipocaust, 
constând dintr-o pardoseală suspendată la aproxi-
mativ 1,5 m, realizată din 2-3 straturi succesive de 
mortar, apoi șapa, urmată de stratul de uzură: că-
rămizi, mozaic ori marmură, în zonele mai extinse. 
Sarmisegetusa surprinde tocmai prin cantitatea enor-
mă de marmură folosită, deși cea de la Rușchiţa nu are 
rezistenţa celei din Italia și Spania.
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Fiecare clădire mai luxoasă avea și o baie privată, 
unele fiind vizibile și azi, de pildă cea din clădirea si-
tuată lângă amfiteatru, unde se antrenau gladiatorii. 
S-au păstrat în bune condiţiuni substructurile și pi-
lonii sistemului de hipocaust, recondiţionaţi ulterior 
în muzeu deoarece în aer liber se puteau deteriora din 
cauza diferenţelor semnificative de temperatură.

Sumarizând, avem două elemente importante păs-
trate, anume mozaicul și substructura.

Cum își încălzeau de fapt romanii casele  
prin pardoseală?

Prin deja amintitul sistem de hipocaust: pardosea-
la era suspendată la 1,50 m pe piloni, iar aerul cald 
circula pe dedesubt, pe sub toate spațiile care tre-
buiau încălzite, pornind de la cuptor, pe principiul 
curenților de aer. 

Uneori, sistemul era extins și la pereți, aceștia fiind 
placați cu cărămizi prevăzute cu 4 piciorușe, în spațiul 
creat aerul cald circulând ascendent. Romanii încălzeau 
pereții clădirii și nu aerul din cameră, cum facem noi 
astăzi. Făceau un foc toamna într-un spațiu exterior și-l 
întrețineau apoi ușor până în primavară. Era vorba de 
un fel de încălzire centrală, capabilă să încălzească și apa 
– peste cuptor amplasau niște bazine, exact ca într-un 
sistem de încălzire centrală din zilele noastre, dar mai 
sofisticat și mai performant.

Cum se alegeau materialele și soluțiile  
constructive?

În primul rând trebuie observat că majoritatea 
inovațiilor romane s-au pierdut în Evul Mediu – atât la 

șantiere arheologice

Baza oricarui proiect.
Sistemele de pardoseala Lindner fac posibila orice constructie.

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

Veti benefi cia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original.
Cautam distribuitori in toata tara!

Concepte

Produse

Servicii
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Imaginea de ansablu era cea a unui palat renascentist.
Merită amintită importanța colegiilor – un fel de 

asociații profesionale de astăzi, care investeau proprii-
le fonduri și doreau să-și arate prestigiul prin edificiile 
clădite. În general, statul concesiona, arenda și-și ges-
tiona foarte bine propria afacere.

Să luăm cazul construcției de drumuri: în 106, când 
Dacia devine provincie oficială a Imperiului, romanii 
încep un drum la Tg. Severin (comparabil ca investiție 
și utilitate cu o autostradă în zilele noastre), iar în 108 
sunt deja la Turda (borna militară de la Aiton). În doi 
ani au construit sute de km de drumuri care rezistă 
și azi. Desigur, aceste investiții erau de interes strate-
gic – o armată imobilă e inutilă, iar comerțul vine în 
spatele soldaților. O legiune avea cam 6.000 de oameni. 
Adăugați soțiile și concubinele aferente, sclavii perso-
nali, liberții, administrația. 

În plus, dincolo de pasiunea romanilor pentru rigoare 
și administrație, nu trebuie omisă grija comandanților 
militari din toate timpurile ca soldații să aibă mereu de 
lucru în timp de pace. n

Baza oricarui proiect.
Sistemele de pardoseala Lindner fac posibila orice constructie.

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

Veti benefi cia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original.
Cautam distribuitori in toata tara!

Concepte

Produse

Servicii

noi, cât și în restul Europei. Abia în timpul Renașterii 
se redescoperă, copiază și transpun în operă monu-
mentele romane – dar chiar și soluțiile tehnice antice.

Noi nu am inventat nimic, doar am descoperit, tra-
dus și aplicat niște reguli bune. Romanii, pentru epoca 
antică, sunt similari americanilor de astăzi: au luat mo-
delul grecesc și l-au exportat în forma unor coduri de 
bună practică, așa cum civilizația europeană a devenit 
cunoscută în lume prin globalizarea introdusă de SUA.

Când vorbim de materialele de construcții și amena-
jările puse în operă, trebuie să facem clar distincția 
între spațiile publice și cele private. Ca și în ziua 
de azi, în zonele private lucrările se realizau mult 
mai conștiincios, beneficiarii fiind direct implicați și 
interesați.  Totuși, se aplicau soluții de calitate și la lu-
crările publice, de canalizare, drumuri, drenarea apei, 
pavaje – un exemplu grăitor fiind modul de amenaja-
re al Forului. În spațiile publice se foloseau dalaje din 
piatră sau gresie, rigole înglobate în acestea și apoi 
refăcute în marmură în secolul al III-lea, când tot Fo-
rul a fost clădit din acest material, cu pereții dublați. 
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Întreținerea corectă a pardoselilor
Produsele profesionale Forbo FloorCare garantează operațiuni de curățare și întreținere 
simple și eficiente pentru păstrarea pardoselilor dumneavoastră în condiții perfecte. 

n Spray oferă performanțe ide-
ale pentru curățarea locală. For-
boSpray poate chiar remedia mici 
deteriorări precum zgârieturile și 
are excelente calități de buffing, 
restaurând astfel aspectul vizual 
dorit al pardoselii dumneavoastră.
n Cleaner este un detergent pH 
neutru, ce nu lasă nicio urmă și în-
depărtează practice orice pată ori 
murdărie obișnuită.
n Monel, bazat pe componente 
naturale, oferă o peliculă 

practică de protecție, precum și 
proprietăți excelente de curățare 
într-un singur produs. 

Metoda Spray: Curățați uscat 
cu mașina monodisc. Umpleți 
mașina cu Spray și tratați par-
doseala 
Metoda Monel: Aplicați peli-
cula de Monel folosind soluția 
Monel și mopul. Lăsați pardo-
seala să se usuce.

Cele mai frecvente 

Curățarea simplă regulată
Ștergerea prafului și îndepărta-
rea petelor sunt suficiente pentru 
o curățare normală. Operațiunea 
de cleaning este simplu de exe-
cutat și nici nu interferează sem-
nificativ cu utilizarea obișnuită a 
pardoselii.

Curățarea simplă periodică
Curățarea periodică normală a 
pardoselilor elastice Forbo e 
simplă și eficientă. E necesar un 
singur produs de întreținere pen-
tru păstrarea pardoselii dumnea-
voastră în perfecte condițiuni, 
pentru foarte mult timp.

Întreținerea simplă 
În situații de utilizare intensă, 
curățarea și întreținerea periodică 
au darul de a readuce finisajul la 
performanțele optime originale.

Curățarea după montaj 
Datorită finisajului de calitate, 
pardoselile Forbo sunt ușor de 
întreținut, nefiind necesară aplica-
rea unui polimer după montaj. Pur 
și simplu, curățați pardoseala și 
alegeți metoda FloorCare dorită.
• Curățați cu mopul folosind 

Cleaner ori Monel 
• Colectați apa murdară cu mo-

pul de șters sau aspiratorul 
special

• Clătiți cu apă curată și mopul
• Lăsați pardoseala să se usuce

F olosind sistemul Forbo Flo-
orCare, costurile de curățare 
și întreținere a pardoselilor se 

reduc la minimum, avantajele in-
cluzând, printre altele:

Ștergerea uscată a prafului și 
îndepărtarea umedă a petelor e 
mai eficientă și mai rapidă decât 
ștergerea cu mopul ud. În plus, 
menține suprafața uscată, redu-
când dezvoltarea bacteriilor. Înde-
părtarea petelor cu o cârpă umedă 
reclamă doar mici cantități de apă 
(ce se evaporă rapid) minimali-
zând și ea dezvoltarea bacteriilor. 
Ștergerea uscată a prafului și în-
depărtarea umedă a petelor se pot 
folosi deopotrivă în combinație cu 
metoda Spray ori Monel.

Metoda Spray oferă o triplă 
acțiune la efectuarea curățeniei pe-
riodice: folosind Forbo Spray se 
pot îndepărta cele mai remanente 
pete și urme, suprafața fiind în plus 
recondiționată prin repararea mici-

lor zgârieturi și deteriorări. Dat fi-
ind că se utilizează îndeobște local, 
metoda Spray se constituie într-o 
operațiune de curățare periodică 
foarte rapidă și economică – pe du-
rata operațiunii pardoseala e pe de-
plin utilizabilă. În fine, folosirea re-
gulată a metodei Spray garantează o 
suprafață închisă și neaderentă pen-
tru murdărie, făcând și mai eficientă 
acțiunea de îndepărtare a prafului.

Metoda Monel reduce cantitatea 
de muncă în comparație cu metoda 
de ștergere cu mopul: ștergerea us-
cată a prafului și îndepărtarea pete-
lor sunt mult mai eficiente și igieni-
ce. Pelicula Monel oferă un aspect 
natural pardoselii dumneavoastră 
și protejează suprafața de murdă-
rie. Pelicula va fi îndepărtată și re-
înnoită la următoarea operațiune 
de curățare periodică. Metoda Mo-
nel reclamă instrumente simple, 
fiind astfel alegerea perfectă pentru 
proiectele de dimensiuni reduse.

de toptehnologii

FLOORING SYSTEMS
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În virtutea calităților evidente ale 
materialului (natural, foarte rezistent, cu un 
aspect deosebit) pardoselile din linoleum 
sunt preferate în zone de trafic intens și 
cu cerințele estetice ridicate. Un exemplu 
îl poate constitui noul Cinema Băneasa, 
în suprafață de 5.000 mp, amenajat 
recent cu pardoseli Forbo Marmoleum 
Real/Fresco de 2.5mm, instalarea fiind 
executată de MV Grup Construct. 
Avantajele sistemului Forbo sunt esențiale 
dată fiind destinația spațiului: chiar și în 
caz de deteriorare, pardoselile sunt foarte 
ușor de adus la aspectul inițial.

Cât de des trebuie întreținută 
pardoseala?

Frecvența de curățare și între-
ținere e determinată evident de mo-
dul de utilizare al pardoselii. Înainte 
de a lua o decizie, se impune eva-
luarea pardoselii în cauză: dacă se 
află în apropierea intrării în clădire, 
la un etaj superior respectiv dacă e 
predispusă la colectarea murdăriei 
uscate ori umede. Amplasarea ba-
rierelor de praf la intrare are darul 
de a preveni semnificativ accesul 
murdăriei în interior, fiind o mo-
dalitate ideală de economisire. De 
regulă, ele trebuie să acopere mini-
mum o lungime de 4 pași (2 m), dar 

e de preferat ca aceasta să fie cât mai 
mare. Eficiența maximă se obține 
prin aspirarea lor regulată.

Se pot folosi produse de între
ținere de la alți producători?

Multe produse de întreținere se 
pot aplica sigur pe pardoselile For-
bo. Pentru mai multe informații, 
consultați furnizorul dumneavoas-
tră. Încercați să evitați produsele 
cu pH ridicat, clătind abundent 
pardoseala cu apă proaspătă  dacă 
totuși le folosiți. 

Cum îndepărtăm petele?
Îndepărtați petele imediat ce le 

descoperiți; încercați întâi pe o 
zonă ferită vederii sau pe o mostră. 
Majoritatea petelor se pot îndepăr-
ta cu o cârpă umedă sau apă, deter-
gent și spirt alb (în această ordine). 
Nu folosiți produse alcaline (amo-
niac, sodă) ori solvenți puternici, 
precum acetonă, dat fiind că sunt 
dăunătoare atât pentru oameni cât 
și pentru pardoseli. n

Special pentru linoleum
n TopRemover e un produs de 
renovare a pardoselilor cu finisaj 
Marmoleum ori Artoleum, cu 
pH neutru (deci sigur deopotrivă 
pentru oameni, mediu și linole-
um) și capabil de îndepărtarea 
stratului superior deteriorat. 

n TopFinish e formulat pe aceeași 
bază ca stratul superior original, 
aceasta garantând restabilirea 
perfectă a finisajului final al lino-
leumului Marmoleum și Artole-
um.

Posibilități de renovare a lino
leumului Marmoleum

Un avantaj al finisajului Mar
moleum/Artoleum rezidă în 
posibilitatea renovării acestuia 
în caz de deteriorări accidentale. 
Folosind TopRemover, stratul fi-
nal deteriorat de Marmoleum se 
poate îndepărta, după o clătire 
abundentă putând fi aplicat un 

nou strat final, suprafața arătând 
după încheierea operațiunii aido-
ma uneia abia ieșite din fabrică.

Îndepărtarea stratului final de
teriorat
Aplicați soluția adecvată TopRe
mover. Lăsați 10 minute. Șlefuiți 
cu mașina monodisc (pad sau 
perie). Colectați apa murdară cu 
mopul de șters sau aspiratorul 
special. Clătiți cu apă curată și 
mopul.

Reaplicarea finisajului final
Aplicați TopFinish cu aplicatorul 
dedicat. Lăsați pardoseala să se 
usuce. Alegeți metoda FloorCa
re dorită.

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



HYBRID A.T. – alternativa pentru 
lacurile pe bază de solvent

 Advanced Technology 
reprezintă noua generaţie de produse 
de la LOBA care, datorită unei tehnologii 
revoluţionare, datorită unor materii prime 
inovative ori pur și simplu prin proprietăţile 
ori utilizarea lor, sunt unice în branșă.

U n excepţional exemplu provenit din laboratoa-
rele LOBA este noul lac monocomponent pe 
bază de apă Hybrid A.T., un lac cu proprietăţi 

remarcabile privind întărirea tonalităţii lemnului şi a in-
tensificării culorilor, în special la esenţele de nuanță în-
chisă. În plus, se evidenţiază şi din punct de vedere al 
protecţiei mediului înconjurător – datorită emisiilor re-
duse, Hybrid AT este prima alternativă viabilă la lacurile 
pe bază de solvent.

Hybrid A.T. impresionează optic prin faptul că inten-
sifică culoarea, în special la esenţele de nuanță închisă 

ori intensă, obţinându-se astfel un efect optic extrem 
de atractiv, specific până acum doar lacurilor pe 

bază de solvent. 
Pe lângă toate acestea, Hybrid AT, un lac 

poliuretanic pe bază de apă, dispune de 
o serie de proprietăţi tehnice deosebi-
te, datorită tehnologiei inovative de la 
LOBA. Cercetătorii noştrii au combi-

nat două procese de uscare complet diferite – unul 
clasic, uscarea fizică, şi cel oxidativ – la care are loc o în-
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Tehnologie nouă, care combina protecţia cu înnobilarea lemnului
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trepătrundere cu oxigenul din aer. În acest fel, apa şi ae-
rul sunt combinate la nivel molecular, obținându-se o 
rezistenţă la agenţi chimici şi la zgâriere net superioară.

Iată de ce, lacul pe bază de apă Hybrid AT combină 
o serie de proprietăţi remarcabile: naturaleţea, cele mai 
înalte cerinţe optice precum şi cerinţele legate de zo-
nele cu trafic intens şi foarte intens – lacul îndeplinind 
chiar şi cerinţele extrem de riguroase ale celor mai înal-
te clase de solicitare, definite conform clasei C – după 
norma austriacă ÖNORM C 2354. 

Aplicarea sa extrem de uşoară, precum şi proprietăţi-
le de utilizare foarte bune, întregesc profilul produsului 
Hybrid AT: fluiditate optimă, fără lipirea canturilor - în 
cazul parchetului lipit rigid sau rigid - elastic, fără fisuri. 
Şi încă un plus – la esenţele de lemn tropical, se poate 
aplica fără a necesita o grunduire prealabilă. n
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eveniment

Riff 2011 – arhitecți, presă și 
producători împreună
A fost o ocazie deosebită pen- 

  tru ca producătorii și arhi-
tecții să își prezinte reciproc rea-
lizările și proiectele, în ideea că 
această comunicare la cel mai 
înalt nivel este, în definitiv, spre 
binele pieței și al beneficiarilor. 
Temele conferinței au fost struc-
turate pe mai multe segmente 
(acoperișuri – izolații – fațade 
– pardoseli), dar discursul a fost 
în favoarea proiectelor integrate, 
în care o construcție este un tot 
unitar și fiecare segment, cu rolul 
său specific, nu poate fi privit de-
cât din perspectiva ansamblului, 
chiar a legăturii lui cu mediul în-
conjurător. 

Prezența unor arhitecți străini 
a lărgit contextul comunicări-
lor, arătând că piața româneas-
că a construcțiilor este conec-
tată la trendurile europene și 

internaționale atât în privința 
materialelor folosite, cât și a con-
ceptelor sub care acestea  sunt 
puse în operă. Un interes deo-
sebit a suscitat astfel conferința 
susținută de Werner Sobek, invi-
tatul special al manifestării, arhi-

tect recunoscut pe plan mondial 
prin cele 43 de premii și distincții 
primite, majoritatea pentru pro-
iecte ultramoderne ce folosesc 
energii regenerabile.

Pardoselile au fost reprezentate 
și ele printr-o conferință dedica-
tă, organizată în prima zi a eve-
nimentului și prin prezența unor 
companii de top, precum Sika, 
Baumit, Kronospan, BASF, Ade-
plast și multe altele. Între speake-
rii remarcați la secțiunea Pardo-
seli amintim pe arhitecții români 
Alexandru BELDIMAN și Alex 
ADAM, dar și pe colegii lor aus-
trieci de la Caramel Architekten 
din Viena, reprezentați la Riff de 
arh. Gunter KATHERL.

Nu putem încheia fără a men-
ționa că revista noastră a fost pri-
mită cu căldură de către arhitecții 
și antreprenorii prezenți, iar cei 
care au văzut-o pentru prima dată 
au fost plăcut impresionați și au 
ținut să o primească cu regularita-
te. Ceea ce ne-a bucurat, desigur. n

În zilele de 21 și 22 noiembrie,  
Pardoseli Magazin a fost alături  
de arhitecții și producătorii prezenți 
la Expoconferința de Arhitectură 
Riff, organizată la JW Marriott Grand 
Hotel din București, de către Abplus 
Events și Ordinul Arhitecților din 
România. 
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F orurile diriguitoare din 
fotbal, rugby, hochei și alte 

comitete internaționale impun 
teste și proceduri foarte stric-
te în vederea asigurării unei 
calități unitare a competițiilor 
sportive pretutindeni. Toate 
sistemele de adezivi Forbo au o 
amplă rezervă de performanță, 
depășind regulat cele mai 
ambițioase cerințe în domeniul 
aplicării gazonului artificial.

Certificate pentru terenuri artificiale  
de fotbal, rugby și hochei

Noile formule permit mai multă flexibilitate în abor-
darea unei game largi de condiții. Calitatea unică a ade-
zivilor Forbo e testată și certificată de departamentul 
de testare al „ISA Sport”, Institutul Independent pen-
tru Facilități Sportive, acreditat la nivel internațional 
de majoritatea Asociațiilor Sportive relevante.

Aliatul tău pe vreme rea
O creștere neașteptată a temperaturii poate afec-

ta deopotrivă gazonul artificial și performanțele ade-
zivilor poliuretanici obișnuiți. Adăugând adezivilor 
bicomponenți Forbo 2K 160 Turf Adhesive un activa-
tor special veți putea termina treaba în condiții optime 
chiar și la temperaturi de cca -10°C sau mai scăzute.

Adezivii Forbo și gazonul artificial –
o echipă câștigătoare

O altă situație delicată pentru adezivii poliuretanici 
survine la umidități extreme, umezeală ori în caz de 
ploaie abundentă. Noua formulă a adezivului mono-
component Forbo 1K-534 oferă proprietăți neegalate 
încă chiar și pe role și benzi de îmbinare umede.

Gata pentru un joc tare 
Structura benzilor de îmbinare Forbo e realizată din 

materiale sintetice procesate diferit, partea superioară fi-
ind mai brută și densă, în vederea unei aderențe optime, 
iar cea inferioară impermeabilă. În acest fel, benzile sunt 
practic imposibil de rupt.

Mixare ușoară a celor două componente
Recipientul care conține ambele componente, întări-

torul în partea de sus și adezivul poliuretanic jos garan-
tează o preparare sigură, rapidă și curată a materialului.
A) perforați ambii pereți ai capacului printr-o singură 

lovitură centrală.
B) permiteți 60 secunde scurgerea întăritorului lichid; 

ridicați apoi capacul golit.
C) amestecați bine.

High tech și manualitate
Sistemul avansat de adezivi Forbo e bazat pe ultima 

generație de adezivi poliuretanici și benzi textile specia-
le, ultrarezistente și fără cusături. Grație dezvoltării con-
tinue a gamei de produse componente, reprezintă alege-
rea predilectă a majorității producătorilor și aplicatorilor 
de gazon sintetic.

Dincolo de calitatea sa înaltă și rezistența deosebită la 
condiții meteo și abraziune, el oferă de asemenea sufici-
entă flexibilitate pentru orice corecturi sau ajustări ne-
cesare la montaj. Una peste alta, constituie cea mai bună 
bază posibilă pentru atingerea rezultatelor dorite. n

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

GAZON ARTIFICIAL  
PENTRU:

ADEZIVI BENZI ADEZIVE

2k-149 2k-140 1k-534 ST-U ST-F ST-R

Rugby/Fotbal american ✔ ✔ ✔

Fotbal ✔ ✔ ✔

Tenis/Hochei pe iarbă/altele ✔ ✔ ✔

Hochei pe iarbă waterbased ✔ ✔

Amenajări grădină/Agrement ✔ ✔ ✔
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T imp de 40 de zile, o echipă 
de montatori a acoperit circa 

3.350 mp de pardoseli: PVC (cea 
mai mare parte), mochetă, par-
chet, cauciuc. Provocarea acestei 
lucrări a fost timpul relativ mic alo-
cat montajului, în condițiile în care, 
în paralel cu pregătirea suportului și 
aplicarea pardoselilor, se executau 

Pentru viitori muzicieni 

Unitățile de învățământ 
au nevoie, prin excelență, 
de pardoseli rezistente, cu 
aderență bună, ușor de 
curățat și nu foarte dure la 
impact. De asemenea, tre-
buie luată în calcul și latura 
estetică, mai ales pentru un 
liceu de arte frumoase: o 
școală de muzică din Sec-
torul 3 al Capitalei. Nu în 
ultimul rând, s-a ținut cont 
de acustica spațiilor, de fo-
losirea unor materiale care 
să nu producă reverberații.

și alte operațiuni de amenajare. De 
asemenea, trebuie spus că spațiile 
în care a fost efectuat montajul au 
avut dimensiuni diferite, fiecare fi-
ind proiectat altfel, cu unghiuri de 
mai multe mărimi. Dar, cu toate că 
timpul a fost foarte scurt, s-a reușit 
finalizarea lucrării la termenul sta-
bilit, datorită unei colaborări și sin-

cronizări foarte bune între echipele 
care au pus umărul la realizarea 
acestui obiectiv.

PVC – 2.800 mp
Construcția acestui imobil fusese 

realizată în timp record, conform 
părerii specialiștilor (în mai puțin de 
12 luni). În consecință, șapele de ci-

lucrări de referință
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ment cu grosime destul de mare, în 
medie peste 8 cm, executate meca-
nizat și cu o planeitate foarte bună, 
nu au avut suficient timp de uscare.

S-a optat pentru un covor PVC 
de trafic intens aplicat peste o șapă 
autonivelantă cu rezistență mare 
la amprentare, întrucât este vorba 
despre un spațiu public, foarte soli-
citat și cu perspectiva de a fi mobi-
lat. Unele spații erau prevăzute pen-
tru dans, ceea ce presupune iarăși 
o abordare specială. Montajul nu 

a fost simplu, întrucât sălile nu au 
avut unghiuri drepte, fiind proiec-
tate pentru o cât mai bună acusti-
că și izolare fonică. Întregul sistem 
a fost furnizat și pus în operă de 
firma Alveco Montaj, care a putut 
acorda o garanție reală pe lucrare.

Ținând cont de informațiile de 
mai sus și de faptul că montajul fini-
sajului pardoselii este destul de sen-
sibil la umiditatea din stratul suport, 
s-a ales soluția corectă pentru astfel 
de situații:
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1. șlefuirea șapelor pentru înde-
părtarea stratului superficial sau 
a laptelui de ciment cu o mașină 
monodisc Single;

2. hidroizolarea șapelor cu rășină 
epoxidică și formarea unei ”chei 
mecanice” cu nisip de cuarț 
(granulație 0,7-1,2), împrăștiat 
peste al doilea strat de rășină;

3.  turnarea unui compus autoni-
velant pe bază de ciment (obli-
gatoriu sub covorul PVC)  cu 
rezistența de 26 N/mmp și usca-
rea ultrarapidă a acestuia;

4. după 24 de ore de la uscarea au-
tonivelantei, s-a trecut la monta-

jul covorului PVC pentru trafic 
intens; fiind folosit un adeziv 
special, cu o excelentă priză.

Covorul din PVC a acoperit 
spațiile destinate amenajării unor 
săli de clasă și zonele de acces (ho-
lurile), respectiv sălile de dans, cu 
o suprafață totală de aproximativ 
2.800 mp. Acesta a fost înconju-
rat perimetral cu plinte din MDF 
furniruit, alternativă superioară 
din punct de vedere estetic față de 
o simplă ridicare în scafă a PVC-
ului. Baza plintei a fost etanșată la 
îmbinarea cu covorul PVC. Astfel, 

Beneficiar: Primăria Sect. 3, București
Arhitect: LTFB Studio
Furnizor PVC: Tarkett
Furnizor sistem de aplicare  
și montaj: Alveco Montaj

lucrări de referință

lucrării i-a fost conferită o notă de 
eleganță și o corespondență croma-
tică în raport cu ușile.

Alte materiale
În anumite încăperi cu rol admi-

nistrativ (birouri, secretariat), s-a 
optat pentru mochetă compactă 
în rolă. Motivația este simplă: mo-
cheta reduce foarte bine zgomotul 
de pășire. Pentru pregătirea supor-
tului, a fost ales același sistem ca 
și la montajul covorului PVC, sis-
tem pus în operă de fapt și pentru 
sala de concert. În sala de concert 
cameral, a fost montat parchet din 
lemn masiv de frasin, folosindu-se 
un adeziv bicomponent și un fini-
saj ecologic, pentru trafic intens.

La exteriorul clădirii, pe terasele 
circulabile, deoarece nu exista po-
sibilitatea încărcării cu șapă pes-
te hidroizolație,  s-a optat pentru 
montarea unor dale din cauciuc 
reciclat, prevăzute cu alveole de 
scurgere pentru drenarea rapidă a 
apei. S-a ales această soluție pen-
tru că, dalele din cauciuc fiind moi 
și flexibile, nu agresează suportul 
existent, respectiv hidroizolația.  n
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C onform Directivei Consiliu-
lui Europei nr. 89/106/CEE și 

Documentelor Interpretative apro-
bate în 1993, „Construcția trebu-
ie proiectată și executată astfel încât 
zgomotul perceput de utilizatori sau 
persoanele aflate în apropiere să fie 
menținut la un nivel care să nu afec-
teze sănătatea acestora și să le permi-
tă să doarmă, să se odihnească și să 
lucreze în condiții satisfăcătoare”. 

Într-o interpretare mai largă, oa-
menii trebuie să aibă condiții și pen-
tru a nu auzi conversațiile sau di-
versele sunete din camerele alătura-
te (aceasta înseamnă inclusiv spațiile 
de deasupra și de dedesubt, unde 
planșeele și pardoselile au cel mai 
important rol). Deranjante pot fi și 
zgomotele făcute de pași. Provocă-

rile sunt cu atât mai mari în clădi-
rile care au elemente de construcție 
comune cu baruri, restaurante, săli 
de evenimente, spații publice sau de 
producție etc., sau sunt învecinate 
cu șantiere, fabrici, zone de trafic sau 
căi ferate. Este un domeniu complex, 
dar zgomotul se propagă după reguli 
proprii, previzibile din fericire, deci 
putem acționa în scopul reducerii 
lui, cu materiale fonoaborbante pre-
cum vata minerală, poliuretanul, po-
liesterul, pluta, fibrele celulozice etc. 

Avem o serie de motivații supli-
mentare: armonizarea legislati-
vă, conform Directivei 2000/14/
CE a Parlamentului European și a 
Consiliului CE, respectiv Directiva 
2002/49/CE a acelorași instituții, re-
feritoare la evaluarea și gestionarea 

Pardoselile 
   și confortul auditiv
Vom vorbi în continuare despre zgomot, din perspectiva pardoselilor: cum afectează 
el un habitat, pe ce căi, normele  care trebuie îndeplinite, câteva ceva din ce poate 
face un proiectant și un montator pentru a asigura confortul acustic al unui spațiu.

Zgomotul se propagă prin structură 
(planșee) fără reduceri semnificative. 
Prin urmare, soluția constă în între-
ruperea elementelor materiale, cu 
rosturi libere sau prin interpunerea de 
straturi elastice. În același timp, fisurile, 
neetanșeitățile, rosturile materialelor 
de comparitmentare și finisaj pot 
conduce uneori la reducerea calităților 
izolatoare ale elementelor. 

repere legislative
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zgomotului în mediul înconjurător. 
De asemenea, protecția la zgomot 
este o cerință de calitate în construcții, 
fapt prevăzut de Legea 10/1995, mo-
dificată ulterior în câteva rânduri. Pe 
lângă acestea, ne pot ajuta o serie de 
standarde internaționale: SR EN ISO 
717-1, SR EN ISO 717-2, SR EN ISO 
11654 și SR EN ISO 140-9. Dar avem 
înainte de toate, normativul privind 
protecția la zgomot emis de Direcția 
Generală Tehnică în Construcții.

Absorbție și reverberație
În acest domeniu, foarte util 

este termenul de absorbție acus-
tică, acesta definind modul în care 
suprafețele spațiilor închise se com-
portă în raport cu undele sono-
re incidente. Prin absorbție acusti-
că se urmărește ca o parte din ener-
gia zgomotului aerian ce întâlnește 
o suprafață delimitatoare să nu fie 
reflectată, ci absorbită. În cazul par-
doselilor, zgomotul poate fi redus 
așadar atât prin compoziția siste-
mului de pardoseli, cât și prin fini-
sajul ales. Desigur, suprafețele elas-

tice și cele poroase reduc semnifica-
tiv nivelul de zgomot.

Mai este comun termenul de 
reverberație, fenomen întâlnit în 
spații închise sau semi-închise, con-
stând în reflexia repetată a undelor 
acustice, care pierd o parte din ener-
gie la fiecare reflexie, dar crează de-
sigur un real disconfort auditiv. Re-
zultă un dublu efect de suprapune-
re peste sunetul direct, urmată de o 
prelungire după încetarea sunetului 
direct. 

Tipuri de protecție acustică
1. Protecția la zgomotul aerian   

Este acțiunea prin care se urmă-
rește ca elementele separatoare în-
tre unitățile funcționale ale clădi-
rii (inclusiv planșeele și pardoseli-
le) să reducă transmisia zgomotu-
lui aerian între două spații sau în-
tre interiorul și exteriorul clădirii. 
Tre buie spus că nivelul de zgomot 
este influențat și de reverberația 
prezentă atât în spațiul care trebu-
ie izolat, cât și acolo unde este sur-
sa de zgomot. 
2. Protecția la zgomotul de impact 

Este acțiunea prin care se ur mă-
rește ca nivelul de zgomot produs 
de șocuri de natură mecanică (pași, 
obiecte căzute, mișcări de mobili-
er etc.) asupra ansamblului unui 
planșeu să se audă cât mai puțin 
posibil, atât în spațiul de dedesubt, 
cât și în spațiile alăturate. Zgomo-
tul de impact este un domeniu 
mai vast al zgomotului produs pe 
cale solidă, fiind numit și zgomot 
structural. Trebuie spus aici că izo-
larea zgomotului de impact produs 
prin acțiuni de șoc pe pardoseală 
trebuie realizată nu numai față de 
spațiile suprapuse direct (de pil-
dă o izolare față de camera de de-
desubt), ci și față de toate spațiile 
alăturate (apare transmisia pe dia-

gonală). De aceea, se recomandă ca 
măsurile de izolare să ia în calcul 
întregul nivel aflat dedesubt.
3. Protecția față de zgomotul
 produs de echipamentele
 și instalațiile  tehnice ale clădirii 

În cazul unei încălziri prin pardo-
seală, izolarea fonică e obligatorie.
4. Protecția împotriva zgomotului
 produs în acel spațiu și al
 zgomotului reverberat excesiv   

Aici iarăși pardoselile au un rol 
decisiv, materialele din care sunt 
compuse și suprafața lor contribu-
ind sau nu la nivelul de absorbție 
acustică, alături de caracteristicile 
geometrice ale spațiului și elemen-
tele de mobilier. În cazul în care la 
un anumit etaj (parter de regulă) al 
unei clădiri de locuit se desfășoară 
activități ce pot produce șocuri, este 
necesară realizarea în aceste spații a 
unor pardoseli cu indice de reduce-
re a zgomotului de impact. Se reco-
mandă chiar prevederea unor dale 
flotante și montarea mobilierului 
specific prin intermediul unor tam-
poane sau straturi elastice.  n

Pentru dublajele fonoizolante și pentru 
planșeele ușoare, este obligatoriu ca 
furnizorul să prezinte indicii de izolare 
la zgomot aerian și modul de montaj 
pentru diminuarea transmisiilor cola-
terale.

La zgomotul de impact, în cazul 
planșeelor masive de beton, corpuri 
ceramice sau materiale similare, se 
aleg sisteme de pardoseală astfel încât 
suma dintre indicele de izolare la zgo-
mot de impact al planșeului și indicele 
de reducere a transmisiei zgomotului 
de impact al pardoselii să rămână în 
limitele impuse de normele stabilite 
pentru spațiul respectiv (fiecare spațiu 
are anumite limite, în funcție de 
destinația lui: sală de clasă, dormitor, 
birou și așa mai departe).
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C auciucul, în forma cunoscută de noi, este un po-
limer elastic, de origine naturală sau sintetică, 
având drept componentă principală izoprenul 

(forma pură, omogenă a cauciucului). Izoprenul a fost 
obţinut în 1860 de Greville Williams prin distilarea cau-
ciucului natural, iar pe la 1900 a fost fabricat primul cau-
ciuc artificial, din dimetilbutadienă, variantă care a fost 
patentată şi a stat la baza a ceea ce cunoaştem azi drept 
cauciuc. Varianta sintetică este, desigur, mai ieftină decât 
cea naturală, originară din latex (răşina arborelui de cau-
ciuc – Hevea brasiliensis).

Astăzi avem la dispoziţie o varietate impresionantă de 
tipuri de pardoseli de cauciuc, diferenţa între ele fiind nu 
doar cromatică (coloristica este şi ea diversificată), ci şi 
de compoziţie, atât la nivel molecular, cât şi între granu-
le. Pot fi identificate acoperiri pentru pardoseli cu dife-

rite grade de rezistenţă la uzură, sub mai multe forme de 
comercializare (role, dale predimensionate, chiar acoperiri 
continue), cu diverse destinaţii. 

În acest sens, sunt luate în calcul următoarele:

Deşi aproape 70% din producţia de cauciuc se regăseşte în anvelopele pentru 
autoturisme, acest material câştigă teren şi în domeniul pardoselilor, mai ales datorită 
creşterii cererilor de amenajări ale spaţiilor outdoor. De asemenea, sunt spaţii tehnice, 
industriale, comerciale, de birouri sau sportive unde montarea unor pardoseli de 
cauciuc este preferată datorită calităţilor deosebite ale acestei acoperiri.

Cauciucul,
pentru interior și exterior

PROPRIETĂȚI GENERALE
ALE CAUCIUCULUI

Caracterul antiderapant (chiar şi în caz de umiditate);

Maleabilitatea (e capabil să preia anumite denivelări 
ale suportului);

Izolarea termică şi fonică;

Stabilitatea la variaţiile de temperatură (îngheţ/dez-
gheţ) şi radiaţii ultraviolete;

Rezistenţa la uzură;

Proprietăţi antiderapante şi elastice, deci siguranţă şi 
confort la mers;

Suportă greutăţi mari (se poate circula pietonal şi cu 
maşina);

Rezistă la presiuni mari, inclusiv la sarcini punctiforme;

Versatilitatea (uneori se poate schimba destinaţia par-
doselii, cu costuri minime)

Se pot monta pe orice tip de strat suport: şapă de 
beton, pietriş, nisip, lemn, tablă, sau direct pe pământ;

Montaj rapid şi cu pierderi mici (se debitează cu un 
cutter sau cel mult cu un pendular); 

Impact redus asupra mediului (este material reciclabil);

Se curăţă uşor şi nu se pătează.

materiale polivalente
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Pentru exterior
Datorită acestor proprietăţi, cauciucul rezistă şi în ame-

najările de exterior, unde poate avea caracter sezonier sau 
permanent. Este folosit outdoor pentru amenajarea spaţi-
ilor cu destinaţie sportivă, a căilor de acces, a locurilor de 
joacă pentru copii, ori pentru protejarea hidroizolaţiilor te-
raselor. Când faţa posterioară este profilată (are „picioruşe”), 
se asigură drenarea apei şi uscarea, suprafața fiind în acelaşi 
timp mai confortabilă la călcat.

Dalele groase pentru exterior sunt obţinute din granu-
le de cauciuc prelucrate în diverse moduri pentru a deveni 
corpuri compacte:
l prin presare la cald, fără liant - e o legătură mai slabă, 
puţin rezistentă la variaţii de temperatură, raze UV şi umi-
ditate, de aceea este reco-
mandat pentru interior;
l prin înglobarea gra-
nulelor în liant autopo-
limerizabil – coeziunea 
pro dusului este mai bună, 
dar cauciucul nu poate fi 
folosit outdoor decât în 
regiunile cu climă blândă);
l prin înglobarea în li-
ant autopolimerizabil la 
temperaturi şi presiuni 
mari – este cel mai stabil 
produs granulat pe bază 
de cauciuc, putând fi folo-
sit fără probleme şi în cli-
matul românesc. 

Pentru interior
La interior, unele proprietăţi specifice datorate îmbu-

nătăţirilor aduse formulelor pe bază de izopren fac po-
sibilă utilizarea în situaţii speciale, atât în varianta de co-
vor, cât şi pentru cea sub formă de dale: caracter puter-
nic antiderapant (aşa-
numitul cauciuc „rifsat”, 
util mai ales în dome-
niul transporturilor), re-
zistenţă la temperaturi 
ridicate (cauciucul sili-
conic, rezistent până la 
circa 280ºC), electroizo-
lare (variantele folosite 
la staţii trafo sau spaţii 
cu scurgeri de curent 
electric). 

Covoarele din cau-
ciuc cu inserţie textilă 
pot fi utilizate ca pardo-
seli rezistente la umidi-
tate sau la confectiona-
rea garniturilor pentru 
apă-canal. Anumite sor-
timente speciale sunt 
rezistente la produse 
petroliere şi derivaţi ai 
acestora – benzine, mo-
torine, uleiuri, deci sunt 
oportune acoperirilor 
spa ţiilor de acest gen.



Unopark, Oak Smoked

Unopark, Sucupira, finisat cu ulei, 
parchet pentru spații umede

Bauwerk vă oferă cel mai bogat sortiment 
de esențe de lemn, culori și formate în 
tradiționala calitate elvețiană. Vă invităm  
pe site-ul www. bauwerk-parkett.com  
pentru a admira toate produsele noastre.

Cu siguranță veți găsi aici soluția corectă 
pentru proiectele dumneavoastră.

PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ
PENTRU SOLUȚII DE PARCHET

Megapark, Cherry American



Unopark, Walnut American, Montaj în stil „Herringbone”

Cipriana Poinariu
Tel.: +40 728 123 884 | www.bauwerk-parkett.com

PARTENERI BAUWERK ÎN ROMÂNIA:

BAULAND INTERNATIONAL | București | Tel. 021.327.52.52 | e-mail: office@bau-land.ro
EXCLUSIVE LUXURY FLOORS | București | Tel. 021.222.15.88 | e-mail: office@exclusivefloors.ro
EXPERT PARCHET | Cluj Napoca | Tel. 0264.593.050 | e-mail: office@expertparchet.ro
LT TOP | București | Tel. 0721.494.093 | e-mail: office@lt-top.ro
PACI COMSICRIST | București | Tel. 021.210.50.43 | e-mail: office@paci-parchet.ro
PARCHETEXPERT SERVICII | București | Tel. 0721.795.067 | e-mail: office@parchetexpert.ro
PRINCEPS STUDIO | Oradea | Timișoara | Tel. 0259.422.120 | e-mail: office@princepsstudio.ro
TOP WOOD | București | Tel. 031.437.02.99 | e-mail: office@top-wood.ro




