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Ce trebuie s` [tim despre
[apele autonivelante Mapei
Șapa autonivelantă e un mortar predozat pe bază ciment de înaltă rezistență
cu întărire rapidă, nisip cuarțos cu granulometrie selecționată, rășini sintetice
și diverși aditivi organici. Amestecat cu apă se transformă într-un mortar cu
consistență fluidă, autonivelant, cu tendință scăzută de sedimentare, priză
rapidă și contracții compensate. După întărire are înaltă rezistență la
compresiune, încovoiere, abraziune și amprentare. Șapa autonivelantă se aplică
relativ ușor, are o întărire și uscare rapidă, deci scade timpul de instalare a
finisajelor pentru pardoseli!
Domenii de aplicare: nivelarea și corectarea diferențelor de planeitate, pe suport
nou sau existent (placă de beton, șapă de
egalizare grosieră inclusiv cu sistem de
încălzire încorporat, etc). Șapa se aplică
în grosimi de până la 20 mm/strat. Astfel
rezultă un suport cu suprafața adusă în
cotă, lisă, plană și netedă, rezistentă la
compresiune, încovoiere și abraziune,
peste care se va monta ulterior finisajul
de pardoseală.
Pregătirea suportului cuprinde șlefuirea suprafeței (foto 1) cu un monodisc
pentru a obține o suprafață dură, rugoasă, cu porii deschiși; repararea
eventualelor fisuri (foto 2) cu rășină
epoxidică specială (EPORIP). Apoi, pe
întreaga suprafață se aplică în două straturi o rășină epoxidică bicomponentă
(foto 3) tip PRIMER MF EC PLUS sau
rășină poliuretanică monocomponentă
(ECO PRIM PU 1K). Pe stratul doi de
rășină proaspată se împrăștie nisip de
cuarț sort 0,7-1,2 mm. După întărirea
rășinii, se aspiră nisipul rezultând o suprafață rugoasă pe care se va turna șapa
autonivelantă.

rola cu țepi (foto 5) pentru a îndepărta
bulele de aer.
Nu e necesară șlefuirea finală a suprafeței
șapei autonivelante, însă, dacă pe suprafață apar pete albe, iar suprafața e puțin
rezistentă la testul de zgâriere, recomandăm șlefuirea în grosime de aprox.
0,3-0,5 mm, până se ajunge la stratul de
șapă dur, compact și de culoare uniformă.
Finisajele și acoperirile ce necesită un
suport cu suprafața netedă, lisă și rezistentă la compresiune sunt: covor PVC,
cauciuc, linoleum, pardoseli sintetice pe
bază de rășini etc. Acestea sunt materiale
rezistente mecanic, însă transmit șocurile
și solicitările mecanice direct stratului
suport.

Datorită rezistențelor mecanice,
șapa autonivelantă Ultraplan e
indicată în particular la montajul
prin lipire a parchetului masiv sau
industrial.
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Pregătirea și aplicarea șapei se face
manual (foto 4) sau mecanizat, cu o
pompă specială cu dublă malaxare. ex.:
m-tec, duo mix 2000. Întinderea materialului se face cu racleta metalică,
trecându-se imediat peste suprafață cu
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oncursul European al Montatorilor de Pardoseli 2012, desf`[urat
la Bucure[ti, a l`sat o impresie puternic` nu doar asupra bran[ei
noastre, ci [i asupra întregului domeniu al construc]iilor. Am avut de
ar`tat ca în România se pot organiza astfel de manifest`ri [i am reu[it
s` ne mobiliz`m, s` ac]ion`m ca o breasl`, astfel încât delega]iile ]`rilor
participante [i staff-ul EUFA P+F au considerat evenimentul ca fiind
unul de succes. Sunt ferm convins c` acest gen de evenimente se pot
organiza doar printr-un efort conjugat al cât mai multor juc`tori din
domeniu [i doar sub umbrela unei asocia]ii. Dac` ne uit`m la
concursuri similare, din alte industrii, vedem c` lucrurile se desf`[oar`
dup` acest algoritm verificat, dar c`ruia po]i s`-i adaugi în timp îmbun`t`]iri. Ne-am dovedit inventivi introducând, la aceast` edi]ie
organizat` în România, pe lâng` sec]iunea de montaj al pardoselilor
din lemn, [i pe cea a acoperirilor elastice. Ideea a avut efecte, crescând
gradul de spectaculozitate [i aria de interes a EUFA P+F.
Vorbind strict de pia]a româneasc`, am ]inut s` organiz`m aceast`
competi]ie cu scopul clar de a atrage aten]ia asupra bran[ei – aten]ia
antreprenorilor, arhitec]ilor, produc`torilor [i nu în ultimul rând a
autorit`]ilor. Concuren]ii sunt tineri, unii chiar adolescen]i, care au determinarea de a înv`]a [i practica o meserie cu un înalt grad de
profesionalism [i, de ce nu, pasiune. Este o industrie cu un poten]ial
important, care are efecte în produc]ia de materiale, construc]ii [i
servicii, care poate absorbi resurse umane calificate dac` se creeaz`
condi]ii bune de preg`tire. Speciali[tii în pardoseli se formeaz` în urma
unui proces laborios, cu un înv`]`mânt specific, care merit` [i trebuie
încurajat. Sper`m c` evenimentul creat de noi a trezit interesul autorit`]ilor [i c` vom avea sprijinul lor în a forma profesioni[ti nu doar prin
recalificare, ci [i prin [coli de meserii care s` îi preg`teasc` înc` din
perioada de formare ca oameni, pentru c` atunci li se pot insufla valori
precum seriozitatea, respectul pentru munc`, grija pentru detaliu. În
definitiv, ei trebuie s` pun` în oper` ideile arhitec]ilor [i designerilor –
motiv pentru care vrem s` fim cât mai aproape de comunit`]ile respective. }inem ca anul acesta s` fim prezen]i la Anuala de Arhitectur`, la
conferin]ele GIS, RIFF, la orice eveniment în care se vorbe[te despre
calitatea lucr`rilor de construc]ie, despre inova]ie în design, despre
confortul [i siguran]a clientului final. n
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CONCURSUL EUROPEAN
AL MONTATORILOR
DE PARDOSELI

2012
Târgurile Construct Expo și Ambient
Expo de anul acesta s-au desfășurat
împreună, alături de Expo Flowers &
Gardens, Antique Market și Târgul de
Produse Tradiționale. A fost o ocazie
foarte bună pentru noi să studiem
îndeaproape oferta și noutățile pieței de
pardoseli, dar atenția ni s-a îndreptat cu
precădere către un eveniment unic până
acum în România, care a fost de fapt și
cel mai important punct de interes al
expoziției: Concursul European al Montatorilor de Pardoseli, organizat de
AMPR cu sprijinul EUFA P+F (Asociația
Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de
Parchet și Pardoseli).
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Cadru general
Lucrările au fost
evaluate nu doar
la final, ci și pe tot
parcusul
concursului.

Alături de peste 15.000 de vizitatori ai
târgului organizat în complexul expozițional
Romexpo, în perioada 29 martie – 1 aprilie
am putut vedea circa 300 de standuri din 22
de țări și am avut noi înșine spații de expunere la care am primit vizitele multor
persoane interesate de activitatea noastră:

Cei mai buni montatori
din Europa la Bucure[ti
specialiști dornici să fie la curent cu
noutățile prezentate în revistă, dar și
foarte mulți investitori/beneficiari ai
unor lucrări de construcții, în curs
sau viitori. Am remarcat o deschidere mai mare a vizitatorilor pentru
produsele specializate, de o calitate
neîndoielnică, inovative sau ecologice, precum și pentru servicii
integrate, cumulate, oferite de firme
care pot face dovada performanței
lor. Am intrat în legătură inclusiv cu
administratori de unități școlare,
spitale sau alte instituții publice care
au venit personal să îi cunoască pe
montatorii cu adevărat reprezentativi pentru branșă, și cu care noi
suntem în permanentă conexiune.
Nu vă ascundem satisfacția cu care
am constatat că beneficiarii au început să aprecieze consultanța și
abordarea unor lucrări complexe, precum cele de încălzire prin pardoseală
(în special pe segmentul privat).

Așa cum am menționat, centrul atenției
noastre și a celor interesați de domeniul
pardoselilor a fost Concursul European al
Montatorilor de Pardoseli, desfășurat între 29
și 31 martie. Trebuie spus că s-a ajuns la
organizarea acestui eveniment datorită implicării Asociației Montatorilor de Pardoseli din
România (AMPR) și promptitudinii cu care o
mare parte a acestei industrii a venit să-l
susțină.
Un asemenea concurs presupune un efort
logistic pe care producătorii, furnizorii și
montatorii l-au făcut din dorința clară de a da
un impuls domeniului și de a aduce în fața
specialiștilor și beneficiarilor români exemple
de execuție cotate la cel mai înalt nivel.
Într-un pavilion întreg, au putut fi urmărite echipele reprezentative ale Germaniei,
Austriei, Italiei, Cehiei, Poloniei, Bulgariei și,
desigur, României. La propunerea AMPR și cu
acceptul EUFA P+F, concursul european a
inclus pentru prima oară, pe lângă secțiunea
de pardoseli din lemn, și pe cea de pardoseli
elastice - linoleum, mochetă și PVC.
În același pavilion, au fost prezenți cu
standuri producătorii și furnizorii care și-au
adus contribuția la eveniment, constituind în
acel moment cea mai mare densitate de specialiști în pardoseli cu reprezentare de nivel
european.
Prezența românească la concurs și mai ales
faptul că ni s-a acordat încrederea de a-l
organiza vin ca urmare a unei activități de
câțiva ani, cu participări la competiții de gen
din Europa.
Așa cum au declarat organizatorii români
și străini, evenimentul a fost o reușită, iar
calitatea lucrărilor a fost una de cel mai înalt
nivel. Nu în ultimul rând, menționăm implicarea Universității de Arhitectură și Urbanism
Ion Mincu din București, care a dovedit și de
această dată dorința de a fi prezentă la acest tip
de evenimente prin organizarea unui concurs
destinat studenților: Concursul Național de
Design pentru Pardoseli, ediția 2012.
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Cele mai importante criterii care au
stat la baza notelor [i a punctajelor
date de comisia de arbitraj:
- exactitatea montajului, în raport cu planul tematic
propus;
- calitatea montajului și a îmbinărilor;
- încadrarea în termenul de execuție;
- modul/succesiunea de abordare a etapelor;
- curățenia la locul de muncă;
- modul în care au fost folosite sculele și
echipamentele;
- lucrul în echipă;
- modul de croire a materialelor;
- acuratețea și complexitatea lucrărilor în realizarea
modelelor;
- impresia estetică.

Arbitrajul concursului
Echipa de arbitri desemnată să aleagă cei mai buni montatori
de pardoseli din Europa a fost constituită din: Heinz Brehm
(Președinte EUFA P+F), Josef Heller și Jorg Schülein
(Vicepreședinți), Anton Spiegel, Gebhart Christian, Jiri Dvorak,
Andreas Holzer, Paul Fischnaller, Philip Vladikov, Constantin
Cadar și Călin Pârva, ultimii doi din partea României. Conform
tradiției acestui concurs, arbitrii sunt selectați dintre absolvenții
cursului de arbitraj organizat de EUFA P+F.

Concursul s-a desfășurat pe două categorii:
1. Pardoseli din lemn – executarea unui montaj de
parchet stratificat și a finisajelor aferente;
2. Pardoseli elastice - executarea a trei montaje:
linoleum, mochetă și pardoseală PVC.
Pentru montajul pardoselilor, partenerii și sponsorii au
pus la dispoziția concurenților toate materialele
necesare, inclusiv sculele și echipamentele,
firma East European Trade din Târgu-Mureș oferind
suport tehnic și utilajele profesionale Festool pentru
debitarea parchetului.
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Congresul Anual
În seara primei zile a concursului, la hotelul
Ramada Parc s-a desfășurat Congresul Anual
EUFA P+F, la care au participat delegaţiie ţărilor
membre și conducerea Asociaţiei Europene. Pe
parcursul lucrărilor Congresului a fost aprobat
bugetul EUFA P+F și a fost discutată participarea
la următoarele evenimente relevante pentru
branșa montatorilor de pardoseli.

Delegaţia
României a propus
la Congres
organizarea şi pe
viitor a concursului
de montaj
pardoseli elastice
împreună cu
competiţa de
montaj parchet din
lemn.

Participanții la conferința de presă au avut ocazia să-i cunoască
pe organizatori, români și străini, și să remarce exigențele
baremurilor de punctaj, care arată gradul înalt de calificare
necesar pentru a realiza o pardoseală perfectă. Explicațiile au
fost oferite inclusiv făcând un tur al zonei de competiție.
Conferinţa de presă

Pardoseli magazin
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Câ[tig`torii categoriei
”Pardoseli elastice”
Locul 1: Marx Kai-Kevin - Germania
Locul 2: Gylfadottir Georgios - Germania
Locul 3: Jovanovic Jovan – Austria
Premiul Special: Orza Gheorghe Dorel,
pentru, aşa cum au denumit-o arbitrii,
„o lucrare perfectă” de montaj PVC.

Premiile competi]iei
Festivitatea de premiere a avut loc pe 31 martie, la
Muzeul Național de Istorie a României, în imediata
apropiere a replicii Columnei lui Traian. Așa cum era
firesc, oaspeții (în special străini) au început cu o
vizitare a muzeului. Premiile au fost acordate de către
domnii Heinz Brehm (Președintele EUFA P+F) și
Răzvan Dobre (Președintele AMPR), cu sprijinul
Bona România, sponsor care a acordat premii în
valoare de peste 10 000 de euro constând în mașini de
șlefuit parchet Bona Belt, Monodisc Flexisand, mașini
Bona Edge, precum și premiile speciale.

Premiul juriului la secţinea PVC

Câ[tig`torii categoriei
”Pardoseli de lemn”
Locul 1: Hock Stefan - Germania
Locul 2: Thoni Jurgen - Austria
Locul 3: Ramming Benedict - Germania

În același context au fost premiați și câștigătorii
competiției studențești. Seara premierilor s-a încheiat
cu o cină festivă la restaurantul „Caru’ cu Bere“, unde
participanții au socializat și au schimbat impresii.
Concluzia unanimă a fost că branșa montatorilor de
pardoseli autohtonă este una puternică și solidară în
astfel de momente, și că România poate face o impresie
deosebită mai ales prin acest gen de manifestări.
10
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Lucrarea câştigătoare la secţiunea Pardoseli din lemn

Câ[tig`torii Concursului Na]ional
Studen]esc de Design pentru pardoseli:
Locul 1: Pestrițu Bogdan-Petru
Locul 2: Gosu Simona
Locul 3: Cucu Dorin Ionuș și Prisecaru Delia
Alte premii acordate:
Cea mai frumoasă lucrare de casă:
Spătaru Ciprian Constantin – România
Cel mai tânăr concurent: Rassler Anton – Italia

Competiția a fost organizată de AMPR împreună cu Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în ideea creării unei
legături cât mai strânse cu arhitecții și designerii români, actuali sau
viitori. Este o politică a asociației care are deja efecte în calitatea
pardoselilor executate în ultimii ani în România și care se bucură de
sprijinul multor furnizori din domeniu. La acest concurs, studenții au
avut ca temă realizarea designului unei pardoseli din mai multe
materiale sau esențe, cu condiția să existe și o suprafață de 1,25 x 1,25
– 2.00 m. Câștigătorii au fost premiați în cadrul galei finale.

Echipa AMPR care s-a dedicat organizării concursului, compusă
din Răzvan Dobre, Mircea Budișteanu, Puiu Cadar și Paul Oprișan,
mulțumește și pe această cale celor care au făcut posibilă
organizarea evenimentului în România.

PARTENERI:

SPONSORI PRINCIPALI:

PARTENERI PROFESIONALI:

SPONSORI:

PARTENERI MEDIA:
CU SPRIJINUL LOGISTIC AL
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V\ invit\m la Anuala de Arhitectur\ 2012, care va avea loc `ntre
31 mai - 16 iunie 2012 `n Bucure[ti. Conceput pentru prima dat\ ca
un traseu expozi]ional `n centrul Bucure[tiului axat pe arhitectur\,
Anuala reprezint\ o radiografie a construc]iilor bucure[tene `n ultimul
an, 2011 [i anul actual 2012. Tematica de dezbatere este
Eco-Arhitectura, ca necesitate cultural\, social\ [i economic\.
Spa]iile `n care se vor desf\[ura expozi]iile [i evenimentele sunt:
Sala Dalles (bd. Nicolae B\lcescu), Palatul Stirbey (Calea Victoriei),
Galeria UnArte (str. Budi[teanu) [i Ceain\ria C\rture[ti.
V\ a[tept\m!

31 mai 16 iunie 2012
Bucure[ti

31 mai 16 iunie 2012
Bucure[ti

pardoseli

supraînălţate

GIFAfloor
solu]ia pentru cl`diri moderne
Î

n acest context, Knauf a conceput GIFAfloor, sisteme de pardoseli supraînălțate demontabile și
nedemontabile, cu acces prin trape care facilitează
accesul rapid la instalațiile aflate dedesubt. Comportamentul excelent la foc (clasa A1, conform EN 13501-1
– incombustibil) este un argument suplimentar puternic pentru situațiile menționate mai sus.

GIFAfloor DB

Pardoselile tehnice supraînălţate cu plăci
din sulfat de calciu de la Knauf sunt
recomandate peste tot acolo unde este
necesar accesul în mod direct și frecvent la
rețelele electrice, de apă sau alte trasee
funcționale pe care acestea le ascund,
precum și în situațiile care necesită
rapiditatea realizării unor pardoseli cu o
planeitate controlată. Astfel, pardoselile
GIFAfloor sunt soluțiile perfecte pentru
clădiri de birouri moderne, spitale, spații
tehnice, laboratoare, centre media și de
date, peste tot acolo unde amplasarea
instalațiilor dă bătăi de cap proiectanților
și constructorilor. Nu în ultimul rând,
montatorii de pardoseli pleacă de la o
premiză fericită: un strat suport plan, fără
umiditate remanentă, gata imediat pentru
aplicarea stratului final.
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Este o soluție de pardoseală flotantă supraînălțată
demontabilă pentru orice tip de clădire modernă unde
sunt necesare diverse instalații sau cabluri, astfel încât
accesul la acestea să fie posibil oricând este nevoie,
inclusiv pentru intervenții sau modificări ale rețelelor.
Panourile vin din fabrică având formatul standard de
600 x 600 mm, la o grosime de 28 – 42 mm, în diferite
variante de densitate (peste 1.500 kg/mc); în plus,
suprafețele panourilor sunt grunduite, iar, opțional,
partea inferioară este acoperită cu folie de aluminiu.

GIFAfloor FHB
Este o variantă nedemontabilă de la Knauf care, datorită modificării schemei statice, ajunge la o clasă
superioară de încărcare. Pardoseala tehnică supraînălţată într-un singur strat FHB 181 este compusă din
plăci de sulfat de calciu în formatul 600 x 1.200 mm,
sprijinite pe o structură de oțel zincat, reglabile pe
înălţime, care se fixează pe substrat cu adeziv. Pentru a
forma o suprafață portantă cu un plus de rezistență,
panourile pardoselii flotante sunt asamblate între ele
prin nut şi feder, cu adeziv, iar colţurile panourilor sunt
amplasate în centrul pieselor de susţinere.

Knauf Drywall Bluewater Glow

Cu FHB 182, se trece la o rezistență superioară prin
faptul că sunt montate 2 straturi de panouri, amplasate
decalat față de rosturi și lipite între ele pe toată suprafața.

Panourile sunt concepute de asemenea pentru montaj
nut/feder, conexiunea fiind întărită cu adeziv.

LBS – F192
Avantajele principale ale GIFAfloor FHB
n randament ridicat de montaj, datorită dimensiunilor plăcilor
(1.200 x 600 mm);
n siguranță ridicată de montaj;
n stablitate dimensională la variații de temperatură;
n încărcare punctuală superioară (asamblare în sistem
nut/feder);
n planeitatea suprafeței prin grosimile calibrate ale plăcilor și
montajul în sistem nut/feder ;
n rezistență la foc ;
n fac posibilă ridicarea pereților din gips-carton direct pe
pardoselile duble GIFAfloor;
n fac posibilă realizarea de rampe, pante și scări;
n se pot combina diferitele tipuri de pardoseli GIFAfloor,
datorită profilelor de trecere corespunzătoare;
n fac posibilă plasarea gurilor de vizitare în orice loc al
pardoselii, elementele necesare speciale fiind livrate la cerere.

Este o îmbunătățire a capacității portante prin faptul
că presupune 2 straturi de sulfat de calciu, montate întrețesut. Tot în această categorie pot fi incluse sistemele
pentru scene, rampe și trepte GIFAfloor BAT (F192).
Acestea constituie practic completarea pentru spații care
necesită o abordare specială, menținând stilul arhitectural, asigurând continuitatea suprafețelor și a materialelor
și aducând cu sine avantajul greutății reduse a întregii
structuri, comparativ cu structuri similare din alte materiale. Datorită acestei soluții, pot fi concepute chiar și
săli de spectacole sau cinematografe. Avantajele generale sunt aceleași ca ale întregului concept
GIFAfloor: randament ridicat de montaj, structură
portantă ignifugă, timpi reduși de montaj, demontare
simplă. În plus, datorită gradului ridicat de prefabricare
și posibilității de personalizare, este posibilă aplicarea
pe panou a stratului final. Nu în ultimul rând, în
structura pardoselii pot fi ancorate direct elemente de
mobilier – scaunele, de exemplu. Toate sunt posibile
datorită faptului ca producătorul Knauf dispune de
soluții complete, adaptabile fiecarei situații particulare,
care includ orice componentă și accesoriu de montaj.
n

GIFAfloor LBS - F191
Este un sistem conceput pentru montajul suspendat
peste alte tipuri de structuri existente: profile din oțel
trapezoidale, traverse metalice, grinzi de lemn etc.

Knauf Gips
City Gate Building – South Tower
Pia]a Presei Libere nr. 3-5 Bucure[ti
Tel.: +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048
Internet: www.knauf.ro
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Astronomie \n marmur` la

Saint-Sulpice
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Adusă în atenția publicului din lumea întreagă
prin bestseller-ul ”Codul lui Da Vinci”,
Saint-Sulpice este de multă vreme un reper în
arhitectura și existența urbană pariziană.
Superba catedrală catolică a fost remarcată
datorită unei particularități a pardoselii, în care a
fost încastrată o bandă metalică considerată
primul ”meridian zero” al lumii, ”Linia rozei”,
conform ficțiunii lui Dan Brown.

Între mistic` [i utilitate

Zona care marchează
solstiţiul de vară

Discuțiile pe această temă au fost lungi și aprinse, așa
cum poate ați aflat. Din cauza speculațiilor, Tom Hanks
nu a putut fi filmat în acest edificiu, în ecranizarea din
2006 a romanului. „Linia rozei“ este de fapt un instrument ştiinţific ingenios din secolul al XVIII-lea, când
a fost conceput și instalat de către ceasornicarul și
astronomul englez Henry Sully, la cererea preotului parizian Jean-Baptiste
Languet de Gergy. Acesta din urmă nu
era mulțumit de performanțele ceasurilor contemporane, care aveau
abateri și nu reflectau clar momentul
în care trebuie să se desfășoare liturghia, în raport cu amplasarea soarelui
pe cer. Instrumentul avea și o altă importanță practică în epocă, deoarece
servea la determinarea solstiţiilor şi
echinocţiilor, în definitiv și a datei
Paștelui. O bandă subțire din alamă leagă obeliscul
situat pe zidul nordic cu pardoseala din sud, traversând
altarul.
Pardoseli magazin
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Banda din alamă care traversează catedrala

În esență, modul
de funcționare al ingeniosului instrument
de măsură nu este
foarte complicat: la 25
de metri deasupra
obeliscului se găsește o
nişă prevăzută cu o mică lentilă. La ora 12:00 (ora astronomică a Parisului) razele soarelui care pătrund prin
această lentilă proiectează un disc luminos pe dalele de
marmură ale partdoselii catedralei, traversând banda
metalică într-un anumit punct, mereu altul în diferitele
momente ale anului. Sistemul avea un scop mistic, ce-i
drept, dar în alt sens decât cel sugerat de „Codul lui Da
Vinci“, care a atras nenumărați vizitatori. Logica
existenței acestui gnomon este așadar diferită de cea a
Meridianului Zero, stabilit de Ludovic al IV-lea în 1667
ca trecând prin Paris, e adevărat, dar prin dreptul
Observatorului Astronomic, ceea ce înseamnă că linia
imaginară se află la circa 100 de metri depărtare în
direcție perpendiculară, spre est.
Observatorul a avut în fond și el o contribuție la
instalarea gnomonului, pe care a trebuit să îl finalizeze
după ce Henry Sully a murit lăsând lucrarea neterminată...
20
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Obeliscul indică solstiţiul de iarnă

Arhitectura [i arta
Edificiu impozant, lung de 120 de metri, lat de 57 şi
cu o înălţime de 30 de metri sub bolta centrală, SaintSulpice este cea mai mare biserică istorică din Paris,
după Notre-Dame. Construcţia a durat aproape 130 de
ani, biserica fiind terminată în 1870. Chiar în anul
următor, obuzele prusace aveau să distrugă însă turnul
de nord, acesta fiind restaurant complet abia în 2010,
după 6 ani de lucrări intense care au însumat cheltuieli
de peste 28 milioane de euro.
Planurile şi principiile arhitecturale s-au inspirat din
normele iezuite, care stipulau: o biserică în plan de
cruce latină, cu o singură navă, cu capele comunicând
între ele, bolți în leagăn (sau semicilindrice, specifice
stilului romanic), ferestre înalte, cupolă şi o faţadă pe
două niveluri, unul doric celalalt ionic, încoronată de
un fronton. Faţada edificiului e dominată de cele două
turnuri, de sud şi de nord, înalte de aproximativ 70 de
metri. Totuși, faţada actuală diferă de cea iniţială,
deoarece marele fronton, distrus de un trăznet, nu s-a
mai reconstruit niciodată.
Mai merită amintită marea orgă construită între
1776 şi 1781 de François-Henri Clicquot, clasată ca
monument istoric, la care au cântat de-a lungul
timpului cei mai mari organiști ai lumii.

Totodată, în interior se găsesc numeroase opere de
artă, precum statuile lui Cristos, a Fecioarei şi ale
Apostolilor, semnate de Edmé Bouchardon, dar mai
ales tulburătorul tablou pictat de Eugene Delacroix,
„Lupta cu Îngerul“.

Au trecut pe aici...
Istoria catedralei a fost şi ea la fel de agitată ca şi
construcţia. Ridicată în secolul al XVII-lea pe locul unei
mici capele din secolul al X-lea, a fost pe rând seminar
teologic, biserică a cartierului St. Germain des Pres,
templu al Raţiunii, apoi al Victoriei în timpul Revoluţiei
Franceze, și chiar magazin de furaje şi sală de bal sub
Directorat.
Referințele culturale sunt cu totul excepționale:
catedrala este evocată pe larg în romanul abatelui
Prevost, Manon Lescaut, în „Revolta Îngerilor“ a lui
Anatole France, în câteva opere ale lui Balzac, desigur
„Codul lui Da Vinci“, și multe altele.
În cavourile din cripta catedralei se odihnesc
personalități de prim rang ale istoriei Franței, ca
Madame de la Fayette, Armande Béjart sau mareşalul
de Lowendal.
Puțini știu însă că tot aici, sub catedrală, mai exact
în cripta Sfântul Francisc, se găsește și parohia ortodoxa
românească din Paris, cu hramul Sfânta Parascheva şi
Sfânta Genoveva. Dealtfel, și slujbele regulate de rit
catolic se desfășoară într-o capelă situată la nivelul
criptei, serviciul divin fiind celebrat în nava principală
doar duminica și de sărbători, când numărul enoriașilor este mai mare.

Minervois a fost redeschisă în secolul al XVII-lea de
sculptorii genovezi, care au adus-o din nou la modă.
Marmura de Languedoc este căutată și în prezent, pe
piețele din Italia, Statele Unite ale Americii, Japonia și
Țările Arabe. De asemenea, pentru uniformitate
cromatică, a mai fost folosită marmura de Rance Belgia (denumită și „roșu belgian“), un sortiment
întâlnit și la Versailles. Este vorba, de asemenea, despre
o carieră veche, faimoasă printre arhitecți, designeri și
doritori de materiale deosebite. n

Marmura primeaz`
Pardoselile din catedrala Saint-Sulpice sunt în cea
mai mare parte din marmură roz, de origini diferite, în
funcție de necesitatea de a înlocui plăcile sparte de-a
lungul vremii. Există marmură de Caunes – Minervois,
sau marmură de Languedoc, caracterizată de o culoare
ușor roșiatică, cu venatură albă. Este un tip de rocă
devenită faimoasă încă din epoca romană, când a fost
extrasă pentru temple, iar ulterior pentru clădiri medievale, biserici și locuințele fastuoase din regiune și din
Spania. S-a pretat inclusiv pentru coloane, capiteluri și
altare; părăsită la un moment dat, cariera Caunes –
Pardoseli magazin
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Pardoseli exclusiviste pe baz` de ciment:
PANDOMO® de la ARDEX
Pardoselile pe bază de ciment sunt preferate deseori de antreprenori și beneficiari pentru
rezistența lor deosebită, pentru continuitatea suprafeței pe care o oferă și priza perfectă la stratul
suport. Ceea ce propune însă ARDEX prin sistemul
PANDOMO® este mai mult decât atât: o pardoseală pe bază de ciment netedă, fără rosturi,
armonioasă, chiar exclusivistă, în culori și texturi
care țin pasul cu dorințele oricărui arhitect sau
designer. Acest sistem deosebit de modern de
abordare a suprafețelor este conceput în variante
speciale atât pentru pardoseli (PANDOMO® Floor),
cât și pentru pereți (PANDOMO® Wall). Sistemul
special PANDOMO® Terrazzo (TerrazzoPlus și
TerrazzoMicro) permite realizarea pardoselilor de
trafic normal sau intens cu aspect stil ”terrazzo”.
Iată deci o pardoseală pe bază de ciment al cărei
concept unic de design oferă o paletă practic
nelimitată de posibilități. Și totul cu un strat având
grosimea de doar 5 - 10 mm!
Acest sistem, în diversele lui variante, este o soluție
potrivită pentru orice spațiu rezidențial, comercial
sau de birouri unde se dorește o atmosferă personalizată și în același timp deschisă la noile
tendințe în design interior.

Fiind un material pe bază de ciment, PANDOMO®
• Floor
produce suprafețe fine, aderente și

•
•
•

omogene, proprii amenajărilor moderne și minimaliste. În plus, PANDOMO® FloorPlus permite
înglobarea de agregate speciale în pardoseala
proaspăt turnată, pentru a-i conferi durabilitate
crescută, dar fără a-i compromite aspectul neted și
curat. În zonele de trafic intens se recomandă
PANDOMO® FloorPlus, precum și aplicarea unui
sortiment special de nisip peste șapa proaspătă.
Optând pentru sistemul PANDOMO® Floor, aveți la
dispoziție o gamă largă de opțiuni cromatice adăugând în materialul de bază concentratul de culoare
PANDOMO® Colour. Totodată, se poate obține o
textură deosebită și un model personalizat, inclusiv
prin înglobarea unor elemente din alte materiale.
După tratarea pardoselii cu PANDOMO® Stone oil,
suprafața devine rezistentă la apă și abraziune,
câștigând și un plus de strălucire la aspect. În plus,
sistemul este adecvat și pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.
Metodele de execuție pentru pardoselile PANDOMO®
nu sunt cu mult diferite de cele clasice pentru șape,
importantă fiind doar știința de a combina materialul
de bază, sub formă de pulbere, cu apa și culoarea
dorită.

lucr`ri

speciale

SC~RILE,
între util [i
monumental

Fără a exagera, scările reprezintă un
domeniu vast, cu o mulțime de posibilități
arhitecturale, și strâns legat de cel al
pardoselilor. Majoritatea montatorilor de
pardoseli au avut la un moment dat de
acoperit sau chiar de construit o scară;
mulți dintre ei sunt specializați pe acest
segment, construind scări de mici
dimensiuni, din lemn sau metal, deseori
după sisteme proprii sau sub o licență
agrementată. Am selectat în continuare
câteva elemente de bază ale domeniului,
utile atât pentru montatori, cât și pentru
beneficiari.

C

onform unei definiții acceptate în branșă, scările
sunt subsisteme principale ale unei construcții,
alcătuite din elemente plane numite „trepte“ a căror amplasare este denivelată și echidistantă pe înălțime.
Acestea pot alterna cu elemente plane orizontale de
dimensiuni mai mari, numite podeste, care au rolul de
a asigura odihna utilizatorilor după parcurgerea unui
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O scară trebuie să fie în primul
rând sigură, deci rezistentă - iată
încărcările utile verticale pe
rampele şi podestele scărilor,
conform Normativului privind
criteriile de performanţă
specifice rampelor şi scărilor
pentru circulaţia pietonală în
construcţii:
Funcţiunea deservită de scară
(la care asigură accesul)
1. Terase circulabile
a) Utilizate pentru odihnă, distracţie etc. Fără posibilitatea unor
aglomerări mari de oameni
b) Cu acces din sălile de spectacole, producţie etc. sau utilizate
pentru vizionare, cu posibilitatea unor aglomerări mari de
oameni
2. Poduri de clădiri
a) Poduri circulabile
b) Poduri (etaje) tehnice în care
este posibilă depozitarea de
utilaje sau materiale grele
3. Clădiri de locuit şi similare
(hoteluri, creşe, grădiniţe de
copii, internate, case de odihnă,
spitale, sanatorii)
4. Clădiri de birouri
5. Cladiri de învățământ
6. Auditorii, aule, săli de mese
7. Săli de festivități, de spectacole,
de sport, de concert, de
expoziție
8. Spații comerciale pentru
desfacerea cu amănuntul

O scar` modern` \n
Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`

anumit număr de trepte. Rolul scărilor este asigurarea
comunicării și circulației pe verticală între nivelurile
unei clădiri, intrarea într-o clădire cu diferență de nivel
față de sol, asigurarea circulației locale în spații tehnice,
de depozitare și altele mai puțin accesibile.
Prin proiectarea și realizarea scărilor trebuie să se
asigure o circulație comodă și sigură, fluența evacuării

9. Spații de depozitare pentru
piese, materiale, alimente, cărți,
arhive, librării
10. Săli de așteptare, peroane în
stații C.F. sau metrou
11. Clădiri industriale de producție
a) spaţii de producţie
b) anexe sociale
12. Tribune (cu şi fără locuri fixe)
13. Garaje, pasaje

Valoare
normată
(KN/mp)

3,0

4,0

3,0
3,0

3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0

în caz de pericol (cu evitarea blocajelor), protecția în caz
de incendiu contra propagării focului și fumului, desigur
rezistența la solicitări mecanice și, nu în ultimul rând,
un aspect plăcut.
Toate aceste criterii sunt strâns legate și de felul în
care sunt concepute acoperirile scărilor, de la siguranță
(caracter antiderapant) până la estetică.

Pardoseli magazin
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Scara este definit` de asemenea prin componente:
1. Rampa, elementul de rezistență înclinat al scării, este o
succesiune neîntreruptă de minimum 3 trepte, şi cel mult 16
(se admit mai puţin de 3 trepte numai în faţa uşilor de
intrare în clădire). Rampele cu mai mult de 16 trepte (interioare, de regulă) trebuie întrerupte prin porţiuni orizontale
numite podeste, paliere sau odihne, care pot fi intermediare
sau de nivel. Înălţimea liberă între 2 rampe suprapuse, sau
între o rampă şi elementele de planşeu (grindă, placă)
trebuie să fie minimum 2 m, la scările principale, şi 1, 90 m
la scările care urcă în pod sau coboară în pivniţă. În plan,
rampa poate avea formă dreaptă sau curbă.

Palatul Cotroceni:
Scara pe care
cobora Carol I
Uneori, la clădirile cu maximum 3 niveluri, se pot construi
trepte în formă aproximativ trapezoidală, cu lățimea
minimă de 18 cm și maximă de 40 cm (pentru scările curbe
sau elicoidale).

Accesul c`tre Muzeul Na]ional
de Istorie a României
2.Podestul este elementul orizontal dintre rampe, care, așa
cum am spus, are scopul de a asigura odihna utilizatorului.
Acesta prilejuiește deseori și schimbarea de direcție a
traseului pe scară.
3. Vangul este marginea liberă a rampei (uneori există 2
vanguri). Când rampa are un vang, ea este rezemată pe
peretele casei scării. Când există o grindă dispusă în lungul
liniei vangului, această grindă se numește ”grindă de vang”.
Uneori, vangurile definesc pur și simplu grinzile pe care se
sprijină treptele, atunci când există o scară cu acest sistem
constructiv, și sunt amplasate pe mijlocul lungimii treptelor
sau simetric față de axă.
4. Treapta și contratreapta: treapta este elementul de
bază al scării, format dintr-o suprafaţă orizontală pe care
se calcă şi o suprafaţă verticală care leagă două trepte consecutive între ele, numită contratreaptă. În majoritatea
cazurilor, pentru ca scara să poată fi folosită pe toată suprafața ei, trebuie ca treapta să aibă formă dreptunghiulară
– caz în care vom avea o scară dreaptă.
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5. Balustrada este elementul vertical de la marginea liberă
a rampei, care poate fi un parapet sau o construcție din
lemn ori metal de circa 80 cm, pentru siguranță. Are rolul de
a sprijini utilizatorul, iar la partea superioara a balustradei
se prevede un element paralel cu rampa denumit ”mână
curentă”, desori decorată. Uneori mâna curentă se fixează
și/sau pe peretele casei scării, în special la rampele cu mai
multe fluxuri de circulaţie.

Scara interioar`
de la Caru' cu bere
6. Linia pasului este practic linia de călcare frecventă a
treptelor, amplasată la 50 – 60 cm de vangul interior (cu
balustradă). Cu cât scara este mai lată, cu atât linia pasului
va fi mai depărtată de vang – este o informație importantă,
pentru că arată și unde va fi gradul cel mai mare de uzură a
scării.

Clasific`ri ale sc`rilor,
dup` criterii cuprinse în
normative [i nu numai
1. După importanța funcțională și destinație:
l scări monumentale;
l scări principale;
l scări secundare;
l scări de incendiu;
l scări industriale.
Monumental`, metalic` Palatul {u]u

2. După poziția față de construcție:
l scări interioare;
l scări exterioare.
3. După modul de comportare la foc:
l rezistente la foc;
l semirezistente la foc;
l semicombustibile;
l combustibile;
l inflamabile.
4. După materialul din care au fost realizate:
l piatră;
l zidărie de cărămidă;
l lemn;
l beton simplu sau armat (monolit sau prefabricat);
l metal.
5. După forma în plan:
a. Scări cu rampe drepte - sunt scări principale sau
secundare la clădiri multietajate, care se pot
dispune în case ale scărilor de formă pătrată sau
dreptunghiulară.

lucr`ri

speciale

Formule pentru siguran]`
[i confort

Scara de tain` din
Palatul Mogo[oaia
b. Scări cu rampe curbe - au un domeniu de
folosință limitat, pentru că siguranța în
exploatare impune ca raza curbei vangului
interior, respectiv marginea liberă
interioară, sa aibă minimum 1,50 m (ceea
ce nu se întâmplă de multe ori).
c. Scări balansate: când spațiul de dispunere a
scării este insuficient, se recurge la
procedeul de balansare a scării, care constă
în dispunerea treptelor și în zona de
schimbare a direcției, zona de podest.
Balansarea treptelor se face, prin urmare, pe
zona de schimbare a sensului de urcare,
unde nu este posibilă executarea unui
podest din cauza lipsei de spațiu. Aceste
scări se folosesc la locuințe individuale sau
la clădiri cu maximum 3 niveluri, nefiind
admise în școli.

Pentru o pășire sigură și confortabilă, există câteva
formule care ajută, bazate în primul rând pe o experiență de
câteva milenii, de când scara a fost inventată. Cifrele au
variat oricum, pentru că omul a crescut în înălțime cu fiecare
generație, și direct proporțional pasul lui.
Elementele luate în calcul sunt lățimea treptei (l) și
înălțimea contratreptei (h). Relația dintre cele două este 2h
+ l = 62 ... 64cm. În anumite cazuri când treptele trebuie să
fie mai mici (în grădinițe de exemplu), se folosește formula
2h + l = 58 ... 60 cm. De asemenea, este importantă lățimea
scării (L), care se alege în funcție de destinația clădirii, de
importanța scării și de numărul de persoane evecuate în
timp util (2,5 – 8 minute). În acest sens, există proiectarea în
funcție de numărul de fluxuri de persoane care ies pe scări:
- 1 flux: 90 – 100 cm lățime.
- 2 fluxuri: 110 – 120 cm lățime.
- 3 fluxuri: 160 – 170 cm lățime.
- 5 fluxuri: 270 cm lățime.

6. După înălțimea contratreptelor (h):
l cu trepte joase: h < 16,5 cm;
l cu trepte medii: 16,5 < h < 17,5cm;
l cu trepte înalte: 17,6 < h < 22,5cm;
l abrupte: 22,6 < h < 30 cm.
Acoperirile treptelor pot fi constituite din orice
material de pardoseală, în funcție de alegerile
beneficiarului și de destinația spațiului, cu
respectarea normelor de siguranță: lemn,
piatră, ceramică, mochetă, PVC, linoleum etc.
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Casă a scării tipică pentru blocurile construite în perioada
interbelică. Zonele pedonabile sunt acoperite cu mozaic de
marmură tip terrazzo, iar scara urcă în spirală. Toate aceste
blocuri aveau, pe lângă scara principală, o scară de serviciu
destinată personalului care deservea familiile rezidente.

tehnologii

de top

Marmoleum & Topshield2

Pardoseli performante pentru o lume real`
O pardoseală trebuie să reziste la agresiunile utilizării zilnice: temperatură, umiditate,
murdăria adusă în interior, zgârieturile și
petele accidentale, rămânând totodată la
aspectul inițial ales de beneficiar. Realitatea
cotidiană arată însă că pardoseala nu poate
să se păstreze în acești parametri prin
metodele obișnuite de curățare și întreținere: o procedură ce poate părea corectă
teoretic se dovedește adesea ineficientă în
condițiile reale. În urma unor cercetări
elaborate și a unor teste efectuate atât în
laborator, cât și în condiții de exploatare
concretă, Forbo a introdus pe piața pardoselilor Topshield2, un nou sistem de tratare
a pardoselilor din linoleum.
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De la Topshield la Topshield2
Forbo Marmoleum este un finisaj recunoscut
pentru zonele intens solicitate și care reclamă cerințe
ridicate de igienă, precum școli, spitale, birouri și alte
tipuri de clădiri publice. Pentru a-i crește performanțele, în 2005,
a introdus Topshield ca finisaj
unic al suprafețelor tip Marmoleum, ceea ce a însemnat
un pas important. Astăzi, prin apariția Topshield2,
performanțele pardoselilor de linoleum Marmoleum
capătă o nouă dimensiune. Este vorba de un produs
reformulat, destinat obținerii unei pardoseli de linoleum ideale pentru utilizarea de zi cu zi, fără nuanțele
cenușii pe care acest material le capătă de-a lungul
anilor de utilizare. Topshield2 conferă rezistență sporită
la murdărie, zgâriere, pătare și uzură, dând astfel naștere unei suprafețe mult mai durabile în timp. Produsul
a fost posibil datorită dispersiei poliuretanice pe bază

de apă obținut de
. Spre deosebire de alte finisaje poliuretanice, pe care uzura și murdăria
concentrată sunt vizibile în decursul timpului, pardoselile Marmoleum cu finisaj Topshield2 se pot
împrospăta și înnnoi, acest material fiind probabil cel
mai performant în domeniul pardoselilor elastice.

Progres indiscutabil
Atât testele făcute de Forbo, cât și cele realizate de
organisme independente recunoscute, au demonstrat
că Marmoleum cu finisaj Topshield2 prezintă o
performanță îmbunătățită la zgâriere, murdărire și
pătare, remarcându-se totodată prin cromatica vie și
designul impecabil al modelului, asigurate de linoleumul
.

Avantajele
Topshield2
Deopotrivă de ordin practic şi estetic
avantajele principale ale noului finisaj
TopShield2 sunt următoarele:

Îmbunătățire estetică:
- potențează textura și culoarea
- definește gradul de luciu

Protecția suprafeței:
- împotriva uzurii
- împotriva murdăririi
- împotriva petelor

Rolul finisajului pardoselii
Caracteristici de utilizare și întreținere:
Topshield2 nu e doar o versiune îmbunătățită a
finisajului inițial Topshield, ci un procedeu nou de
lăcuire cu o formulă complet inovativă. Topshield2
constă în primul rând dintr-o amorsă elastică tratată
termic și UV, ce aderă la suprafața linoleumului, creând
un strat inițial protector. Cel de-al doilea strat al
finisajului Topshield2 (tratat și acesta termic și UV)
constă dintr-o peliculă dură și rezistentă la zgâriere și
murdărire. Împreună, cele două straturi dau naștere
unei pelicule foarte rezistente, ce protejează pardoseala
împotriva uzurii zilnice. n

- refractar la murdărie și antiderapant
- permite reparațiile
- este element de bază al sistemului de întreținere
a pardoselii.
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Exclusivism cu lemn de teak
[i scar` monumental`
Vă prezentăm în continuare o lucrare deosebită prin rafinamentul opțiunilor, din perspectiva
materialelor folosite și a designului. În consecință, și execuția a implicat o mare responsabilitate,
atât în privința parchetului de câmp, cât și a placării unor scări monumentale, care atrag atenția
privitorului și înnobilează întreaga amenajare.

L

ucrarea a constat într-un montaj de parchet dublu
stratificat din teak, peste un sistem de încălzire în
pardoseală. Imobilul are două niveluri, parter și etaj, iar
suprafețele de câmp acoperite au fost de 90 mp, respectiv 140 mp. Pentru a marca o diferențiere, dar și pentru
a asigura un tranzit cromatic în raport cu scara, lemnul
de teak de la parter a fost furnizat în varianta băițuită
(baiț aplicat de producătorul parchetului).
Parchetul a fost montat parțial după model englezesc,
respectiv la 45° în câmpul pardoselii, cu o bordură (friz)
continuată perimetral de lamele orientate perpendicular pe planul peretelui. În anumite zone (de pildă
la începutul scării de la parter) s-a optat pentru piatră
naturală, îmbinarea parchet - piatră realizându-se prin
baghete de bronz de 8 mm lățime.

Scara monumentală, cu balustradă metalică, rampele curbe, podestul de la care scara se ramifică în alte
două rampe, precum și holul din scară către dormitoarele de la etaj, au fost placate cu lemn de stejar
băițuit în nuanță wenge.

O parte din trepte (și contratrepte, desigur) au fost
executate semirotund, ceea ce a crescut complexitatea
lucrării, dar și efectul estetic al amenajării. Treptele au
ciubuce discrete, care măresc confortul și siguranța
pășirii. Mâna curentă a balustradei, realizată tot din
lemn, a fost de asemenea băițuită pentru a păstra
uniformitatea ansamblului. Pardoselile au fost puse în
evidență și mai mult prin contrast cu vopseaua deschisă
a pereților din casa scării.
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Teak-ul este o esență de lemn exotic foarte rezistent,
inclusiv la umiditate, ceea ce îl face preferabil deseori
pentru amenajări exterioare și chiar pentru
ambarcațiuni. A fost constatată o rezistență în timp de
execepție – mobilier de grădină de nu mai puțin de 100
de ani. Are o aromă exotică și este cunoscut pentru
faptul că protejează metalele cu care este în contact de
coroziune, ceea ce îl face dezirabil în combinație cu
elemente metalice.

Câteva etape de montaj
Existând o șapă grosieră inițială, dar și o diferență
de nivel la parter, determinată de existența pietrei
naturale deja montate, a fost necesară turnarea unei
șape autonivelante de 2-6 mm. Rostul de dilatare existent la șapa grosieră a fost întărit cu rășină epoxidică.
Primul se montează frizul, prin lipire cu adeziv, la
distanțe egale de perimetrul camerei. Continuarea
montajului parchetului în câmp se face după minimum
24 ore, în condițiile unei temperaturi ambientale de
minimum 22° C. Desigur, înaintea începerii lucrărilor,
mai ales că acestea s-au desfășurat în sezonul rece,
parchetul a fost aclimatizat la locul montajului timp de
trei săptămâni.
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Lățimea golului de
ușă nu a permis încadrarea unui număr
exact de lamele, dar
montatorii au centrat
3 lamele pe lățimea
golului, care să asigure simetria și să
dea liniile directoare
de execuție ale
întregii acoperiri.

Balustrada a fost
montată la final, după
acoperirea integrală a
scărilor. Lemnul de pe
trepte a fost găurit
pentru a face loc
străpungerilor cu piese
metalice pe care se va
monta ulterior
balustrada.

Domnul Răzvan
Costea, reprezentantul
firmei Premium Floors a
subliniat importanţa
deosebită a conlucrării
echipei de parchetari
cu ceilalţi meseriași
implicaţi în lucrarea de
faţă: anume echipele
de instalatori, tâmplari
și montatori de piatră
naturală.
Între perete și frizul perimetral au fost
montate lamele dispuse perpendicular.
Modelul mai complicat de montaj
descris mai sus s-a montat în living și în
dormitorul matrimonial, care au o
suprafață foarte generoasă. În restul
dormitoarelor, dat fiind că geometria
spațială nu permite vizibilitatea de
perspectivă a modelului de pardoseală,
s-a montat parchetul în sistem
englezesc fără bordură, direcționat
paralel cu una dintre laturile camerei.

Produc`tor parchet: Berti
Adezivi: Bona Silan
{ape: Bostik
Execu]ie lucrare: Premium Floors
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de la produc`tori

VINE VARA, BINE–MI PARE
DECK-UL MEU PROTEC}IE ARE!
SFATURI PENTRU A PRELUNGI
VIAȚA PARDOSELILOR EXTERIOARE

N

e pregătim cu toții pentru vară, pentru soare mult
și petreceri în aer liber. Dar deck-ul nostru este și
el pregătit să întâmpine vara?
Bona vă așteaptă cu Bona Deck Oil, în variantele:
transparent, maro și negru pentru protecția pardoselilor exterioare.
Așa cum noi ne protejăm pielea când mergem la
plajă, utilizând soluții ecran contra radiațiilor UV, tot
așa și lemnul de exterior, supus acelorași radiații și, în
plus, resimțind intemperiile din decursul anului (ploi,
zăpadă, grindină, vânt), are nevoie de două ori pe an
de reaplicarea protecției. Aceasta pentru că un tratament făcut odată nu poate asigura protecția pe termen
lung - protecția este „spălată“ odată cu ploaia sau zăpada, încetul cu încetul.
De altfel, doamnele ar trebui să înțeleagă cel mai
bine acest fenomen. Când își îngrijesc tenul și pielea
care suferă exact din cauza acestor factori (vânt, ploaie,
soare, zăpadă), este necesar să o facă constant. O singură aplicare de tratament nu face minuni, în niciun
caz. De aceea primăvara, înainte de începerea sezonul
cald, cât și toamna, după trecerea acestuia, o reaplicare
de Bona Deck Oil este ceea ce are nevoie o pardoseală
exterioară. Dar așa cum este normal, înainte de a
proteja, trebuie să cureți temeinic.
Bona vine cu o noutate absolută: Bona Decking
Reviver sau Soluția de curățare profundă a deck-ului,
care îndepărtează toată murdăria acumulată, inclusiv
ciupercile, mucegaiul sau algele, cât și resturile de ulei
vechi, ars de soare, pentru a lăsa o suprafață absolut curată, „decapată“ dar aptă pentru a primi o nouă peliculă
de ulei protector. O curățare temeinică se recomandă
așadar de 1-2 ori pe an.
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Sănătatea şi siguranţa celor dragi
dumneavoastră este prioritară!
Spre deosebire de majoritatea uleiurilor, Bona Deck
Oil nu conţine cobalt, un metal greu clasificat în cadrul
UE ca fiind dăunător, chiar cancerigen. Mai mult, Bona
Deck Oil nu conţine niciun alt fungicid, astfel încât
deck-ul dumneavoastră va rămâne un spaţiu de joacă
sigur pentru copii şi pentru animalele de companie.

Pentru întreținerea curentă, se folosește detergentul
pentru pardoseli uleiate Bona Soap care curăță foarte
puțin agresiv, asigurând și o hidratare permanentă a
lemnului. Bineînțeles, e de preferat ca operațiunile de
curățare și reaplicare a uleiului să fie făcute de firmele
profesionale, iar de cele mai multe ori clienții apelează
chiar la echipele care au montat aceste suprafețe exterioare. Și încă o veste bună, în ajutorul profesioniștilor:
în luna august, Bona va avea disponibilă noutatea
sezonului - Bona Deep Clean System.

Acesta va conține mașina profesională de curățare cu
perii și sistem de aspirație Bona Scruber pentru curățarea pardoselilor din lemn, interioare și exterioare,
tratate cu ulei sau lăcuite, împreună cu Soluția Bona Deep
Clean pentru rezultate inegalabile în materie de curățenie.
Bona Decking Reviver:
l Curăță eficient murdăria, ciupercile,

mucegaiul, urmele reziduale de ulei
l Este biodegradabil
l Nu afectează gazonul
l Fără toxine, fără fungicizi... fără griji.

INFO
Bona România
Bucure[ti, Bd. Preciziei, nr. 1,
Preciziei Business Center, Tronson 1, parter
Tel: 031.405.75.93; 021.317.02.22
E-mail: bona.romania@bona.com
Web: www.bona.com
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Klinkerul pentru amenaj`ri spectaculoase
Din varietatea de materiale pentru pavaje exterioare existente pe piaţă, ne-am oprit de această dată
asupra unuia recunoscut ca făcând parte din „elită“, şi anume klinkerul. Iar contextul este unul de
excepţie, deoarece pavajul a fost folosit pentru aleile şi terasele unei case exclusiviste din Braşov.

Decizia beneficiarului
Aleile şi terasele de excepţie pe care le vedeţi în
aceste pagini au apărut în urma unei experienţe neplăcute pentru proprietar: cea mai spectaculoasă dintre
terase, amplasată deasupra câtorva camere ale locuinţei
abia construite, nu a fost bine hidroizolată, astfel încât
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apa pătrundea deseori în casă deteriorând ﬁnisajele. Pe
una dintre laturi, nişte plăci de travertin cu care era
placat gardul vecinului nu au fost luate în calcul atunci
când s-a realizat placa de beton şi hidroizolaţia, iar pe
aici umezeala intra cel mai mult.
Soluţia a venit din partea unei ﬁrme de construcţii
care a realizat şi parchetul din locuinţă.

Treptat, văzând profesionalismul echipelor, beneﬁciarul a încredinţat aceleiaşi ﬁrme şi alte lucrări de
pardoseli, respectiv aleile, scările şi terasele. La un
moment dat, a venit şi rândul terasei cu pricina, iar aici
a fost destul de mult de lucru. S-a scos tot ce se putea:
ﬁnisaje, şape vechi, hidroizolaţie, inclusiv travertinul
vecinului – în total 6 basculante de moloz. A urmat
refacerea hidroizolaţiei, o şapă de 13 cm şi încă o
hidroizolaţie specială pentru zonele de sub placări.

Klinkerul e rustic şi în același timp
elegant, dar, după o ploaie scurtă de
mai, arată senzaţional.

La ﬁnal, a venit desigur klinkerul, montat cu lipire
dublă (adeziv aplicat şi pe stratul suport, şi pe plăci) şi
un chit de rosturi pentru exterior. Lucrarea a durat 8
săptămâni şi nu a fost simplă. În general, placarea cu
klinker nu este chiar „ﬂoare la ureche“, deoarece, ca
orice montaj pe pat de adeziv, plăcile deja aşezate sunt
instabile când se continuă lucrarea.
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Aleile casei au fost placate în „V”, ﬁind alternate piese de nuanţe diferite. Cele mai închise, spre vişiniu, au
fost arse mai mult timp în cuptor. Această varietate este
premeditată de producător, care furnizează într-un palet
plăci de diferite nuanţe (de regulă 4) care pot ﬁ combinate astfel încât la ﬁnal amenajarea să nu dea senzaţia
de artiﬁcial pentru un produs în deﬁnitiv natural.

Ob]inut la temperaturi înalte
Se pare că numele provine de la sunetul metalic pe
care îl scoate atunci când este lovit uşor. Nişte olandezi
au observat acest lucru şi... aşa i-a rămas numele:
klinker. Conceput iniţial pentru mediul industrial, el se
obţine prin toprirea la 1.200º C timp de 32 de ore a
unor cărămizi de argilă aditivate şi presate la 4.000 kg
forţă. Astfel, prin vitriﬁcare, rezultă un material dur,
deosebit de rezistent la uzură, şocuri termice şi sarcini
mecanice, ﬁind preferat şi acum de anumite sectoare
de producţie precum farmaceutica sau industria alimentară. Ca pavaj de exterior, klinkerul are o rezistenţă
mecanică de 3-4 ori mai mare ca betonul. Ceea ce îi
încântă deseori pe montatori este exactitatea dimensiunilor, iar pe beneﬁciari rezistenţa în timp a culorii şi
posibilitatea de a avea mai multe opţiuni cromatice, nu
doar cărămiziul clasic. Nuanţarea se face prin diferite
metode, în principiu ﬁind vorba despre acoperirea cu
un strat de argilă cu o compoziţie diferită (ca minerale
incluse). Prin introducerea în cuptor, argila de suprafaţă aderă şi capătă un aspect mat sau strălucitor, după
dorinţă. Pentru toate tipurile de klinker, pot ﬁ găsite şi
variante de plinte, trepte, contratrepte, plinte de colţ
interior sau exterior, deci avem de-a face cu o listă completă. Grosimea de 10 sau 12 mm nu înalţă prea mult
pardoseala de interior, ceea ce o face potrivită şi pentru
încăperile mai scunde. Pentru pavaje exterioare, sunt
recomandate grosimi de 40 mm pentru traﬁc pietonal,
45 mm pentru traﬁc auto uşor (până la 3,5 tone) şi 52
mm pentru maşini de până la 10 tone. Există şi variante
cu calităţi puternic antiderapante, care pot ﬁ utilizate la
rampe, iar faptul că nu se impregnează cu lichide le
recomandă pentru ateliere auto şi mecanice. Ceea ce
trebuie spus, în cazul placărilor de terase şi alei, este că
toate culorile sunt concepute pentru a ﬁ potrivite grădinilor şi spaţiilor verzi, asocierea cărămizii cu natura ﬁind
aproape instantanee. n
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Klinkerul nu este defel un material nou. În biserica
fortificată din Prejmer, saşii de aici l-au folosit sute
de ani. Cel cu forme curbe datează din secolul 18,
când pardoseala originală din piatră a bisericii a
fost placată cu klinker, cel triunghiular din nava
centrală fiind aplicat cu prilejul renovării ample
din anii 60 ai secolului trecut.

INFO
Materiale pentru placare [i hidroizolare: Mapei
([ap` Topcem, hidroizola]ie Mapelastic, adeziv
Keraflex Maxi S1, solu]ie cur`]are Keranet
Furnizor klinker: Klinker România
Execu]ie: Wood Style SRL Bra[ov

Lucr`ri de excep]ie
O lucrare de importanță națională, de interes public major, care implică suprafețe mari de
pardoseli ce vor fi supuse unui trafic intens, nu poate fi abordată decât cu materiale de cea mai
bună calitate, cu un comportament verificat în timp, care să reprezinte mai târziu repere de
execuție. Două dintre ultimele asemenea lucrări sunt fără îndoială Arena Națională și sediul
Bibliotecii Naționale a României. Pentru a obține rezultate sigure și pe termen lung, specialiștii
au ales, când situația o impunea, produsele Forbo.

Biblioteca Na]ional`
Pentru Biblioteca Națională a României, circa
20.000 mp de pardoseli au fost acoperiți cu
linoleum (și adezivii aferenți) de la
. A
trebuit avut în vedere caracterul public al spațiilor,
80% din activitatea instituției bazându-se pe
gestionarea afluenței de cititori și specialiști care
participă la evenimentele desfășurate aici (congrese,
conferințe, lansări etc.). Prin urmare, au fost
necesare în majoritatea spațiilor pardoseli de trafic
intens, având un aspect care să rezoneze cu gusturile
rafinate ale celor veniți, dar și cu preocuparea
beneficiarului pentru caracterul ecologic al materialelor de construcție. Acolo unde a fost nevoie
de pardoseli calde, care să creeze o atmosferă familiară, apropiată, a fost ales linoleumul
,
împreună cu adezivii care să asigure un montaj
sigur și un climat sănătos pentru vizitatori. Astfel,
acum putem să ne mândrim cu una dintre cele mai
spectaculoase și moderne biblioteci din Europa,
însumând o arie desfășurată de 112.000 mp, dintre
care 9.000 mp sunt destinați birourilor Ministerului
Culturii.

Arena Na]ional`
Stadionul pe care s-a defășurat recent finala
competiției fotbalistice Europa League 2012 a
beneficiat de asemenea de pardoseli puse în operă
cu ajutorul adezivilor Forbo Erfurt. A fost vorba de
circa 8.000 mp de mochetă, linoleum și cauciuc
pentru zonele de birouri, săli de conferințe, vestiare
și alte zone specifice. Stadionul de 5 stele, în care
s-au investit peste 220 de milioane de euro, a făcut
față cu brio evaluărilor UEFA, datorită nu doar
capacității și facilităților oferite, ci și gratie calității
pardoselilor care trebuie să fie sigure și potrivite
domeniului sportiv. n

INFO

Biblioteca Na]ional`
suprafa]` acoperit` 20.000 mp
(linoleum [i adeziv Forbo)
Arena Na]ional`
suprafa]` acoperit` 8.000 mp
(adeziv Forbo pentru lipire mochet`,
linoleum, cauciuc).
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Cum alegem
o pardoseal` industrial` (I)
Pe orice ambalaj de material pentru pardoseli poate fi văzut câte un icon care indică
domeniul de utilizare – acestea arată dacă pardoseala este de uz rezidențial, comercial
sau industrial prin afișarea unei case, a unei fabrici etc. Practica ne arată însă că o
schematizare strictă pe aceste 3 domenii nu este definitorie, fiind nevoie de o atenție
mult mai mare în alegerea unei pardoseli compatibile cu domeniul de utilizare.

Iat` de ce vom detalia pe acest subiect, ar`tând
principalele aspecte de care trebuie ]inut cont când
alegem o pardoseal` industrial`. Este important,
pentru c` materialele din aceast` zon` nu sunt ieftine
[i se confrunt` cu un grad înalt de uzur`.

Industrie grea sau u[oar`
În cazul spațiilor industriale, lucrurile sunt destul
de nuanțate, pentru că pot exista mai multe tipuri de
trafic sau activitate, mai mult sau mai puțin intense, cu
uzuri mai mult sau mai puțin accentuate, astfel că
uneori pardoselile industriale pot avea aceleași proprietăți ca și cele comerciale, care de fapt nu sunt deloc
fragile. Trafic industrial se consideră și într-un depozit,
o țesătorie sau o fabrică de încălțăminte, adică în unități
ale industriei ușoare, unde nu este trafic mare iar agresiunile sunt similare celor de tip comercial, în general
doar cele legate de circulația persoanelor.
Printr-un aeroport trec un milion de oameni pe zi
și se poate opta fără probleme pentru o pardoseală
caldă, din parchet sau PVC.
În industria ușoară, de obicei, sunt multe posturi de
lucru fixe, uzura este mai mică și, pentru confortul lucrătorilor, pardoseala trebuie să fie caldă, izolantă,
având o temperatură cu maximum 3 grade mai mică
decât temperatura ambientului (de pildă o pardoseală la
15º C când în incintă sunt 18º C). Astfel, este evitată
senzația de frig la picioare, spre deosebire de celelalte
tipuri de pardoseli industriale „hard“ (în metalurgie,
de exemplu), unde o pardoseală caldă, oricare ar fi, nu
va rezista la agresiunile mecanice și chimice.
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Pardoseala epoxidică este în fond o masă autonivelantă
epoxidică cu grosime de peste 3 mm, pe când vopseaua are
câteva zeci de microni grosime.

va comporta diferit față de beton la variațiile de temperatură apărute la dezghețarea periodică a camerei și
vor apărea crăpături sau exfolieri. Prin urmare, trebuie
găsit materialul cu indice de contracție identic cu cel al
betonului. În cazul unităților alimentare, primează
agresiunile chimice: materialele de întreținere și curățare sau acidul lactic dintr-o fabrică de lactate. Nu în
ultimul rând, se pune problema toxicității, pe care materialele moderne au eliminat-o în bună măsură.

Epoxidic` sau poliuretanic`?
Când vorbim de rășinile epoxidice și poliuretanice,
se confundă deseori pardoselile cu vopselele obținute
din aceste substanțe. Uneori sunt confundate inclusiv
cu grundurile și barierele de vapori corespunzătoare. Ei
bine, sunt tipuri de acoperire total diferite, ca grosime
în primul rând, și în al doilea rând din perspectiva
compoziției, deși au aceeași substanță de bază. Cât
despre grunduri, acestea nu sunt concepute ca strat
final și nu au rezistență la trafic, deci trebuie acoperite.

Apare întrebarea legitimă:
ce aleg, o vopsea expoxidică sau
o pardoseală epoxidică?
Rezultatul în privința rezistenței este implicit:
o vopsea rezistă câțiva ani, iar o pardoseală 15 – 30 de ani,
în funcție de destinație.

Aici este vorba despre piese și utilaje grele, roți
metalice, pot apărea temperaturi și agresiuni chimice
extreme. De asemenea, într-o cameră frigorifică, trebuie ținut cont de temperaturile extreme existente
pentru a distruge microrganismele (-40º C), deci este
preferabil un beton elicopterizat – orice alt strat final se
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La vopsea, rezistența pardoselii în ansamblu este
dată desigur de stratul suport, stratul final având nevoie
de o refacere periodică. Teoretic, ar trebui investit serios
în stratul suport, dar... la fel de justificat este să ai o
pardoseală epoxidică propriu-zisă, cu durată lungă de
viață. Diferența de preț (pardoseala este de 4-5 ori mai
scumpă ca vopseaua) nu mai este așa de mare atunci
când se abordează lucrarea în ansamblu, cu tot cu
stratul suport. Mai contează dacă spațiul pardoselii este
în interior sau la exterior.

Pentru exterior este evitată pardoseala epoxidică, un
material care are nevoie de tratamente costisitoare
pentru a rezistentă la radiațiile ultraviolete. La exterior
se poate pune în schimb o pardoseală poliuretanică,
rezistă la ultraviolete, sau una acrilică. Pardoseala din
rășini acrilice nu rezistă prea mult la agresiuni mecanice,
dar suportă bine condițiile de exterior (îngheț / dezgheț,
ultraviolete) – iată de ce sunt întâlnite deseori suprafețe
de beton sau alt material acoperite cu vopsele acrilice.
Totuși, de cele mai multe ori, diferențele de preț sunt
decisive pentru opțiunea între o pardoseală epoxidică și
una relativ mai simplă, din beton elicopterizat, care
poate fi sau nu acoperită cu o rășină epoxidică, poliuretanică sau acrilică. Betonul elicopterizat constă dintr-un
strat de beton care, prin prelucrare mecanizată, practic
se sclivisește, devine plan și se întărește prin aditivarea
la suprafață cu corindon sau o rășină acrilică. În niciun
caz nu luăm în calcul betonul simplu, un material care
nu este indicat să fie lăsat neacoperit nici măcar în
domeniul rezidențial – nu va rezista nici la trafic, nici

la alte condiții de mediu sau chimice.
Prin urmare, de cele mai multe ori, beneficiarii aleg
un beton elicopterizat și vopsit, ținând cont de zonele
circulate efectiv, urmând ca stratul de vopsea să fie refăcut periodic. Dar un aspect nu poate fi negociat:
atunci când intervin normele. Este cazul industriilor
farmaceutice, medicale, alimentare, unde normele au
fost elaborate în funcție de comportamentul acestor
materiale, pentru a respecta condițiile de igienă necesare. Principiul este că trebuie evitate orice fisură sau
microfisură în care se pot ascunde germeni patogeni.
În acest scop, lucrarea trebuie abordată cu cea mai mare
atenție, fiind vorba despre sisteme de pardoseli, care să
aibă un comportament adecvat. De pildă, pardoseala
epoxidică are nevoie de un strat suport cu o rezistență
la compresiune similară cu cea a a pardoselii epoxidice
- altfel sistemul va ceda. Vom continua pe această temă
în numărul viitor. n
(Va urma)
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Un plus de culoare pe pia]`
Deschis și închis: indiferent în ce
domeniu (industria mobilei sau design interior), în orice direc]ie ai privi, ace[ti doi poli
cromatici definesc trendul în lumea culorilor.
Loba a ţinut cont de această tendinţă,
sporindu-şi paleta de culori a sistemelor de
uleiuri cu zece noi variante.

P

archetul şi pardoselile din lemn înseamnă mult mai
mult decât utilitatea lor. Ca parte a designului
interior, influenţează în mare măsură imaginea de ansamblu a încăperii. Colorând pardoseala, nu numai că
evidenţiem structura şi frumuseţea lemnului, ci oferim
şi noi posibilităţi de armonizare a pardoselii cu restul
ansamblului. Totul se poate face în funcţie de gusturi,
tendinţe sau designul contemporan. Este vorba, bineînţeles, nu de o schimbare radicală a culorii lemnului,
ci de o colorare nuanţată, care să completeze caracterul
culorii naturale a acestui material.
Pardoselile la modă reprezintă un domeniu în care
Loba s-a implicat de la început şi a investit mult knowhow. După ce, cu ceva timp în urmă, a introdus prima
variantă pigmentată a produsului de top, uleiul
LOBASOL® HS 2K ImpactOil (alb, pentru care exista
la un moment dat o mare cerere pe piaţă), iată că urmează lărgirea semnificativă a paletei de culori.
Acum, grație noilor variante cromatice în care se
pot trata pardoselile devine posibilă realizarea unor
amenajări de interior cu adevărat personalizate.
Kambala, o culoare inspirată din esenţa africană
cunoscută sub denumirea Iroko, Sucupira, inspirată
din culoarea lemnului de foioase din nordul pădurilor
amazoniene şi Wenge, o culoarea nobilă, maro închis,

HS 2K Impact C
Alb
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HS 2K Impact C
Bilinga
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HS 2K Impact C
Jatoba

HS 2K Impact C
Kambala

HS 2K Impact C
Mahaghoni

sunt câteva tonalităţi care, alături de celelalte nuanţe
cromatice (precum papyrus-gri, bilinga, jatoba,
mahon, negru, stejar afumat), pun la dispoziţia celor
mai pretenţioşi clienţi un spectru de culori corespunzător
trendurilor actuale. Astfel, proprietăţile lemnului, de pildă
o anumită duritate, şi o culoare proaspătă, modernă,
deosebită, pot fi combinate fără greutate - fără a mai pune
la socoteală faptul că folosirea uleiurilor colorate pe
esenţele clasice, autohtone, reprezintă un mare avantaj
financiar, în comparaţie cu folosirea esenţelor exotice.

HS 2K Impact C
Negru

HS 2K Impact C
Papyrus

HS 2K Impact C
Stejar afumat

Pentru obţinerea rezultatului dorit, respectiv a unei
suprafaţe perfect omogene, este nevoie de un efort
minim. Prin aplicarea cu ajutorul şpaclului, doar în două
straturi, a uleiurilor colorate, se atinge rezistenţa la uzură
şi la solicitări dorită.
În ceea ce priveşte protecţia mediului şi protejarea
sănătăţii, Loba nu face rabat de la calitate: noile uleiuri
bicomponente au conţinutul de substanţă uscată de 100%
şi sunt fără solvent. Iată de ce ele au logo-ul LOBASOL
100% Natural.

HS 2K Impact C
Sucupira

HS 2K Impact C
Wenge

HS 2K Impact C
Ulei transparent
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Lemnul în
spa]ii umede
Pardoselile din lemn pentru spații umede sunt
de câțiva ani o opțiune importantă, și nu doar
pentru baie sau bucătărie, ci și pentru zone Spa
de interior, sau piscine aflate în bătaia soarelui,
a vântului și ploii. Opțiunea este importantă
pentru cei care își doresc o pardoseală caldă în
acele zone de interior acoperite de regulă cu
materiale reci (gresie ceramică, piatră, marmură
etc.). În privința lemnului pentru exterior,
avantajul este la fel de real, fiind cunoscut
disconfortul unei pardoseli fierbinți,
supraîncălzite de soare.

L

emnul aduce fără îndoială un plus de confort, o
imagine deosebită, dar și avantaje practice, precum
o mai bună aderență. Totuși, nu a fost utilizat atât cât
s-ar fi dorit. Ce nu putea fi rezolvat pentru a fi folosit fără
rețineri? Comportamentul lemnului la umezeală, de
orice esență ar fi fost acesta. Ne gândim la umezeala
intervenită accidental, și în cantități mici, nu la inundații!

Sensibilitatea lemnului
la umezeal`
Conținutul de apă al lemnului, un material higroscopic, determină greutatea specifică, dimensiunile,
stabilitatea formei și rezistența mecanică (aceasta scade
odată cu creșterea umidității). Umiditatea de peste 18%
generează procesele biologice de degradare a acestui
material. Din cauza originii sale organice, lemnul este
atacat de bacterii de putrezire, ciuperci sau insecte parazite care sunt favorizate de umezeala asociată cu
căldura și lipsa de ventilație. Putrezirea intervine cu
precădere în situațiile în care lemnul este umed parțial,
la alternanța dintre părțile umede și cele uscate, și când
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variațiile de umiditate sunt ciclice. Sunt mai vulnerabile
esențele moi, respectiv părțile mai tinere ale copacului.
Atenție: aplicarea tratamentelor se face doar pe lemn
bine uscat! Impermeabilizarea de suprafață a unui lemn
tânar, respectiv umed, va determina putrezirea rapidă
a acestuia.

Clasicul deck
Deck-ul, o variantă de pardoseală cu rosturi care
permiteau dilatarea în voie a lemnului, sub efectul umidității excesive, a fost considerat multă vreme singura
variantă posibilă. În plus, se permitea și ventilarea zonei
de sub acoperire, respectiv evaporarea apei intrate
acolo. Erau preferate, până la apariția metodelor moderne de tratare a lemnului, esențele exotice cunoscute
ca rezistente la apă (wenge, merbau, iroko, teak, cumaru, ipe etc.), folosite uneori și pentru construirea
ambarcațiunilor.
Aveți în aceste pagini câteva fotografii de la o lucrare
rezidențială cu totul deosebită realizată de firma Wood
Style din Brașov, pentru care proprietarul, în colaborare
cu proiectantul zonei Spa, a ales o pardoseală tip deck.
Aceasta înconjoară piscina interioară, iar tipul de
acoperire a fost folosit și la placarea pereților, pentru
unitatea spațiului; lemnul respectiv, ca esență și
tratament, este propice unei asemenea lucrări. Toate
echipamentele adiacente piscinei și saunei au fost
mascate în pardoseală, asigurandu-se un acces rapid cu
ajutorul trapelor. Spectaculozitatea spațiului este accentuată de oglinzi, și totul poate fi văzut din dining
printr-un perete de sticlă.

Lupta cu factorii agresivi
Factorii agresivi pentru o pardoseală în spații umede
sunt variați – luăm în calcul în primul rând apa
intervenită accidental, care va face lemnul să se dilate,
dacă pătrunde în fibra acestuia, iar în timp să se
degradeze. Nici finisajele nu rămân intacte la umezeală.
De asemenea, avem aburul, în fața căruia exista puține
bariere - de aici a venit și ideea etanșeizării. În baie,
bucătărie, zone Spa, operațiunile de curățenie sunt mult
mai frecvente, deoarece germenii patogeni se dezvoltă
rapid în spații umede, iar transmisibilitatea bolilor este

mai mare. Intervine deci, pe lângă un nou surplus de
umezeală, agresivitatea substanțelor chimice din
detergenți.
Prin urmare, pe lângă inovațiile făcute în domeniul
tratării lemnului și reinventării parchetului strict în
acest scop, au fost create sisteme complete de montaj,
care pornesc de la șape și hidroizolații, până la masticuri dedicate, lacuri și uleiuri pentru finisare.
Pardoseli magazin
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Parchetul câ[tig` teren
Lucrurile s-au schimbat radical din momentul în
care s-a înțeles că cea mai bună metodă este sigilarea
întregii suprafețe, pentru ca apa să nu mai ajungă în
nicio zonă vulnerabilă, inclusiv dedesubtul pardoselii,
unde poate face ravagii și creează un mediu propice
pentru microbi și mucegai, o sursă de alergie. Astfel,
s-a putut apela și la parchet, ba chiar la esențe europene,
bine etanșeizate la rosturi și perimetral. În plus, s-a
deschis calea proiectării de noi tipuri de parchet
dedicate spațiilor umede: masiv, stratificat și chiar
laminat. În privința tipului de parchet adecvat, părerile
continuă să fie împărțite. Laminatul este probabil cel
mai controversat, fiind cunoscut faptul că se montează
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flotant, și că un material compozit pe bază de lemn este
oricand susceptibil să cedeze la umiditate (nu vorbim
de alte compozite, care nu conțin lemn). Avantajul lui
major este stratul final, practic impermeabil. Luând în
calcul toate aceste elemente, probabil cel mai important
lucru îl reprezintă calitatea montajului, orice eroare
având ca efect eșecul acoperirii. Există de asemenea
variante de parchet dublu și triplu-stratificat pentru
spații umede, care au un excelent comportament
dimensional datorita dilatărilor reduse la temperatură.
Nu rareori, parchetul stratificat pentru spații umede
este folosit și pentru încălzirea în pardoseală. De foarte
multe ori, parchetul este livrat sub formă de plăci mari,
cu mastic perimetral inclus. Este vorba despre un
mastic special, rezistent la apă și etanșeizant. În cazul
parchetului dublu stratificat Stoeckl, acesta a fost
proiectat nu doar pentru băi și bucătării, ci și pentru
piscine, ba chiar pentru punți de vapoare (zone pentru
pasageri) și iahturi. Se montează prefinisat, cu adeziv,
pe un suport tratat în prealabil cu rășină epoxidică.
Acest tip de parchet mai are o particularitate: se livrează
cu canturi frezate, care se umplu cu mastic abia după
montaj. Astfel se astupă toate eventualele găuri sau
rosturi, realizându-se sigilarea perfecta. Este un avantaj,
deoarece montajul presupune și situații neprevazute,
care aduc cu sine neregularități ale marginilor parchetului. n

ACTUS Elements

Parchet dublustratificat ACTUS
ACTUS XL

ACTUS XL Laguna

ACTUS XL Laguna

ACTUS 6.0

ACTUS XL Emocion

ACTUS 4.0

Parchet pentru sisteme de înc`lzire în pardoseal`
- coeficient de transfer termic optim
- disponibil cu suprafa]a l`cuit` sau uleiat` oxidativ
Parchet pentru spa]ii umede
- Se poate monta în baie, buc`t`rie, piscin`, spa, puntea iahturilor
- Suprafa]a tratat` special [i prefinisat` din fabrica]ie

SLIM

NOU !

www.stoeckl.ro
Tel : +40.215.280.246
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La montajul parchetului în spații umede de interior, trebuie să țineti cont
de următoarele aspecte:
n Proiectați pardoseala cu pantă de scurgere către
un sifon; panta va fi creată în etapa turnării șapei
clasice;
n Acoperiți șapa clasică cu rășină epoxidică, peste
care presărați nisip cuarțos și turnați o
autonivelantă, păstrând panta de scurgere;
n Parchetul se aclimatizează timp de 10-14 zile,
în poziția culcat;
n Montajul parchetului se face cu un adeziv
flexibil, cu elasticitate cât mai mare;
n Se lasă rosturi de dilatare perimetral și față de
orice alt element vertical al camerei
n Masticul cauciucat se aplică atât în rosturile

dintre lamele, cât și în rosturile de dilatare;
n Se va folosi un finisaj special pentru spații
umede, după o șlefuire atentă, din ce în ce mai
fină, care să nu lase în urmă niciun defect de
suprafață;
n Montajul parchetului de baie trebuie făcut
numai de către montatori profesioniști, pregătiți
special în acest sens, care au participat la mai
multe lucrări de acest gen;
n Materialele pentru montarea și finisarea
parchetului de baie sunt produse speciale,
destinate strict încăperilor cu umiditate și vor fi
folosite ca atare.

Pentru a beneficia de soarele sezonului cald, o
tendință în acești ani este amplasarea căzilor de
masaj în exteriorul locuinței, caz în care sunt
necesare pardoseli dedicate. În primul rând,
pardoseala trebuie să aibă o structură solidă, care
să suporte greutatea considerabilă a apei
conținute de cadă. O pardoseală supraînălțată
este de preferat, pentru a masca cablurile și
accesoriile, respectiv o acoperire tip deck, care să
permită scurgerea apei direct către sol. În plus față
de o lucrare obișnuita, la căzile de hidromasaj
trebuie ținut cont de câteva aspecte specifice,
printre care cele mai importante sunt legate de
traseele rețelelor de curent electric (220V).
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Ce trebuie avut în vedere pentru amplasarea și funcționarea corectă a căzii
de hidromasaj:
n suprafața pe care va fi amplasată cada trebuie să
fie plană (fără pantă), astfel încât nivelul apei în
cadă să fie la distanțe egale față de margini;
n circuitul electric trebuie să fie separat (tras direct
din tabloul electric, cu siguranță diferențială de
minimum 32 A, cu cablu din cupru - 3 fire X 4
mm);
n lungimea cablului trebuie calculată astfel încât
să ajungă de la sursa de curent electric până la
cadă plus încă 2-3 m (conexiunile se fac pe 2
laterale ale căzii, în apropierea panoului de
comandă);
n este necesară o sursă de apă potabilă ( dacă apa
este dură trebuie avut în vedere o stație de

dedurizare) cu un debit optim (1,5 -2 mc/oră);
n să existe un furtun de grădină care să ajungă
până la cadă (plus încă 2-3 m); cada se alimentează cu apă cu ajutorul acestui furtun și se
golește conectându-se furtunul cu ajutorul unui
racord la un orificiu situat în partea de jos a căzii.
n dacă va fi amplasată într-un colț al terasei, în
zona unde este situat panoul de comandă
trebuie lăsat un spațiu de lucru de aproximativ
1 m, pentru intervenția eventuală a echipei de
service;
n cada se poate monta și în sistem îngropat, caz în
care este necesară o schiță de amplasare
corectă.
Aniela Samuel - Manager Vânzari Hydroline

De ce SundanceSpas?
n calitate fără compromis, de la cel mai mare
producător de Spa-uri din acril din lume, cu
hidromasaj profesional;
n Spa-uri echipate standard din fabrică, cu cele
mai noi tehnologii și inovații din domeniu în
materie de filtrare, încălzire, automatizare,
ozonizare, aromaterapie;
n peste 30 de ani experiență în domeniu;
n primul producător de Spa-uri din lume cu
certificare ISO9001;
n recunoaștere internațională: dealeri în peste
80 de țări, numeroase premii pentru inovație.
De ce Hydroline?
n este prezentă de 12 ani pe piața românească în
domeniul piscine, Spa, saune;

n este membră fondatoare APPW – Asociația
Patronală de Piscine și Wellness;
n unic importator și distribuitor SundanceSpas în
România, cu service autorizat și livrări pe tot
teritoriul României;
n showroom-uri în București și Timișoara;
n un punct de referință pentru tot ceea ce
înseamnă calitate, durabilitate, siguranță.

INFO

Hydroline SRL
{os. Bucure[ti-Târgovi[te nr. 22
Telefon: 0732.440.332
E- mail: sales.buc@hydroline.ro
Web: www.hydroline.ro
www.sundance-spas.ro
www.hidromasaj.ro
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CONSTRUCT CONSULT INVENT

promotor al solu]iilor profesionale
pentru pardoseli

Beneficiind de un personal cu o experien]` de peste 15 ani în domeniu, CONSTRUCT
CONSULT INVENT poate oricând asigura servicii de înalt profesionalism care s`
conduc` la rezultate optime în curba calitate-pre]. Una dintre marile probleme în
construc]ii o constituie lipsa inform`rii de specialitate: un client convins c` un
autoturism de 100.000 EUR este cam de cinci ori mai bun decât unul de 20.000 EUR,
consider` c` o mochet` de 80 EUR/mp este „aberant de scump`“.

Sistem profesional complet pentru montarea și finisarea
parchetului cu produse germane Boen, Lägler, Eukula,
Küberit, Stauf .

BOEN PARKETT DEUTSCHLAND
www.boen-parkett.com
parchet triplustratificat, parchet dublustratificat, dușumele
din stejar masiv, pardoseli pentru săli de sport
Conștienți fiind că și producătorii de parchet trebuie să ofere și
soluții de clasă Mercedes, creatorii de produse și tehnicienii Boen
au lansat gama CHALET. În fapt Chalet este în primul rând un
concept și în al doilea rând un parchet triplustratificat bizotat de
grosime 20 mm, cu strat de uzură din stejar de grosime 4,5 mm și
lățimi de la 200 mm la 395 mm, iar lungimi de până la

4 metri. De ce concept? Pentru că producătorul oferă servicii
(incluse în prețul produsului) de stereotomie, proiectând montajul
pe dimensiunea concretă a încăperilor beneficiarului și producând și livrând parchetul Chalet conform acestui proiect, după
ce beneficiarul l-a acceptat. Produsul fiind de clasă înaltă, costul
transportului este inclus în preț, iar vânzarea este urmată de
asistență tehnică înainte și în timpul montajului, beneficiarul fiind,
la sfârșit, instruit asupra curățării și întreținerii superbei pardoseli
montate.

KÜBERIT PROFILE SYSTEMS
www.kueberit.com
profile din aluminiu și cupru pentru pardoseli
Înaite de a începe montajul unei pardoseli din lemn și mai ales
când este vorba despre o pardoseală flotantă, trebuie montată
baza conexiunilor și a închiderilor. Fără a utiliza un profil din
aluminiu dublu corp, adică o bază din aluminiu în care se fixează
profilul de închidere (tot din aluminiu), nu se poate asigura un
spațiu optim pentru dilatarea și contracția parchetului, respectiv
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a rigiditate suficientă care să garanteze fiabilitatea soluției.
Montarea profilelor de trecere în cazul șapelor cu încălzire, este
problematică, deoarece există posibilitatea străpungerii țevilor
prin care circulă agentul termic. Küberit a găsit soluția –
PROFILUL 288 BSK, cu talpa bazei mărite, care face posibilă
montarea acesteia prin lipire, fiind autoadezivă.

STAUF KLEBSTOFFWERK
www.stauf.de
adezivi pentru lipirea pardoselilor din lemn și a pardoselilor
elastic, material pentru pregătirea și reabilitarea
suporturilor, acoperiri autonivelante
Când ne punem problema alegerii unui adeziv pentru lipirea unei
pardoseli din lemn, trebuie să avem în vedere, în primul rând,
aderența la suport (forța de smulgere la care rezistă) și elastici-

tatea acestuia. Deoarece, până de
curând, elasticitatea adezivilor a fost
crescută în detrimentul aderenței
(adezivii silanici, denumiți și SMP, fiind
cei mai elastici și dintre cei cu aderența
cea mai scăzută), Stauf a lansat pe piață ADEZIVUL SPU-545,
adeziv poliuretanic cu silan, bicomponent, adeziv care are
aderența foarte ridicată (rezistență la smulgere de 5 N/mm2) și
cu o elasticitate la fel de ridicată.
În plus, SPU-545 se curăță la fel de ușor ca adezivii silanici!

EUGEN LÄGLER
www.laegler.com
mașini pentru șlefuirea pardoselilor din lemn și abrazive
Lider mondial în vânzarea mașinilor pentru șlefuirea pardoselilor din lemn, producătorul german a dezvoltat continuu
tehnica șlefuirii pardoselilor, ajungând, grație inegalabilei
mașini de șlefuit cu trei discuri TRIO, la conceptul de
ȘLEFUIRE PREMIUM, adică șlefuirea aproape perfectă. Trio și
abrazivele Lägler de înaltă calitate, fac posibilă obținerea unor
suprafețe într-adevăr premium.

EUKULA
www.eukula.de

în sine, pentru suprafețele destinate traficului public fiind indicată
aplicarea uleiului transparent euku-oil. În cazul beneficiarilor
care-și doresc neapărat un finisaj cu lac, Eukula oferă și lacul
Domicile care se pretează a fi aplicat peste euku-coloroil.

lacuri și uleiuri pentru finisarea pardoselilor din lemn
Evident, uleierea pardoselilor din lemn, folosind uleiuri naturale
(pe bază de ulei de in) și având un conținut de corp solid ridicat
(peste 80%) este soluția optimă pentru a păstra naturalețea
lemnului și pentru a-l lăsa să respire liber. Acoperirea cu lac este,
poate, ca voalul lăsat pe fața unei femei frumoase! Preocupată
de satisfacerea celor mai extravagante gusturi, păstrând
perceptele mai sus enunțate, firma Eukula a pus la punct o gama
de uleiuri colorate euku-coloroil. Gama conține culori naturale,
plecând de la albul zăpezii, trecând pe la brunul pământului și
ajungând la azurul cerului. Uleiurile euku-coloroil sunt un finisaj
Folosind un sistem complet profesional, veți avea plăcerea de a păși și admira pardoseala dvs. un timp îndelungat!
Monica Rațiu
CONSTRUCT CONSULT INVENT - 0720-548.648
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D

Zgomotul
pe [antier,
o problem` real`
Montatorii de pardoseli se confruntă frecvent
cu o problemă greu de rezolvat fără o înțelegere
amiabilă: zgomotul de șantier, atunci când
lucrarea se desfășoară într-un apartament de
bloc. Liniștea proprie a lucrătorilor se poate
asigura simplu, respectând normele de protecția
muncii, dar nu și pe cea a vecinilor, ale căror
proteste se îndreaptă către proprietar sau, dacă
proprietarul lipsește, direct către montator.
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in fericire, lucrările de reparații și înlocuiri pentru
pardoseli nu necesită autorizație de construcție,
dar se poate întâmpla ca vecinii să încerce o „răzbunare“ apelând la Inspectoratul de Stat în Construcții,
sub pretextul că în apartamentul cu pricina se fac modificări asupra structurii imobilului. Cazurile sunt rare,
atunci când stratul suport necesită o șapă care să încarce structura de rezistență a blocului, iar aici acordul
vecinilor este necesar.
Revenind la zgomot, Legea nr. 61/1991 (actualizată
în 2008), pentru sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice, prevede în Art. 2. că, atunci când nu sunt
infracțiuni, sunt considerate contravenții „tulburarea,
fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau
larmă”. Practic, vecinul deranjat poate chema poliția și
face o plângere, care se poate solda cu amendă.
În cazuri extreme de rare, când se tulbură în mod
repetat folosinţa locuinţei locatarilor dintr-un imobil,
ori se împiedică normala folosinţă a locuinţei, și la o
plângere prealabilă, se poate pune în mișcare o acțiune
penală, miza fiind o amendă sau… închisoare de la 3
luni la 2 ani. Desigur, sunt excepții, dar este bine de
știut. Oricum, nemulțumitul are multe de demonstrat
în privința nivelului de zgomot, conform Normelor de
Metrologie Legală (Mijloace de măsurare a nivelului de
presiune acustică) și Ordinului nr. 536 din 06/23/1997
pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
Astfel, într-un apartament cu ferestrele și ușile
închise limita maximă este de 35 dB (curba de zgomot
30), și de 10 dB în timpul nopții (orele 22.00 – 8.00),
ceea ce este destul de greu de obținut, având în vedere
că un țânțar zgomotos emite sunete de 20 dB. Aceste
măsuratori au valoare dacă sunt efectuate în laboratoare abilitate.
În fond, toate problemele legate de acustică nu ar
exista dacă blocurile de locuințe ar fi realizate cu o
minimă izolare fonică, ceea ce în România nu prea
există. Sunetele se transmit fără bariere reale în tot
imobilul, iar meseriașii sunt nevoiți să fie de fiecare dată
ținta reproșurilor, de aceea o abordare amiabilă este de
preferat, în condițiile unor prevederi legislative greu de
respectat. n

sfatul
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PLAC~RILE CU GRESIE

5

pa[i importan]i pentru
o lucrare de calitate

Deși par printre cele mai simple
montaje de pardoseli, care pot fi
executate de oricine, placările ceramice
devin deseori sursă a nemulțumirii
multor beneficiari, tocmai pentru că
sunt abordate neglijent de către unii
montatori, fără respectarea unor
condiții general valabile sau prevăzute
de producătorii de gresie sau adezivi.
Este motivul pentru care i-am cerut
domnului Cosmin Păun, reprezentantul
companiei Terraform, să ne indice cele
mai importante aspecte care trebuie
luate în calcul atunci când se dorește un
montaj cu adevărat profesional.
Vi le prezentăm în continuare.

Magazinul Cocor Bucure[ti

1

Alegerea gresiei

Destina]ia plac`rii impune tipul de gresie folosit: dac`
este montat` la exterior, vorbim despre o gresie
por]elanat`. Gresia por]elanat` este un produs complet
vitrificat, practic por]elan, cu rezisten]e mari la cicluri
înghe]-dezghe] [i cu absorb]ie de ap` apropiat` de zero.
La interior, se poate monta, pe lâng` gresia por]elanat`, [i
cea obi[nuit`, ars` în cuptor la temperaturi inferioare.

2

Alegerea adezivului

Alegerea tipului de adeziv este poate cel mai important
aspect de luat în calcul pentru o lucrare de calitate, stabil`
în timp. Pentru gresia por]elanat` (cu absorb]ie de ap`
aproape nul`) priza este eminamente chimic`, deci ave]i
nevoie de un adeziv \mbun`t`]it [i flexibil (C2 S1). Pentru
gresia normal`, cât [i pentru faian]`, este suficient s`
folosi]i un tip de adeziv clasic (C1), cu priz` prin absorb]ie.

3

Alegerea tipului şi
materialului de rost

Ca orice material, [i gresia are dilat`ri/contrac]ii la
varia]iile de temperatur`. Respecta]i deci indica]iile
produc`torului de ceramic` în ceea ce prive[te
dimensiunea minim` de rost (fiecare format de plac`
are ca indica]ie o anumit` l`]ime minim` de rost). De[i
mul]i consider` c` pl`cile de gresie rectificat` (cu muchiile
t`iate la 90 de grade) pot fi montate f`r` rost, în realitate
lucrurile stau diferit: se recomand` montajul unui rost
minimal, de 1 mm, cu ajutorul unor distan]iere speciale.
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Pentru amenaj`ri exterioare folosi]i chit de rosturi
îmbun`t`]it [i flexibil pentru exterior - în acest fel nu
ve]i mai avea pl`ci „s`rite“ dup` prima iarn`. În plus,
se recomand` folosirea unei hidroizola]ii adecvate
între stratul suport [i gresie (dac` nu se folose[te un
adeziv pe baz` de r`[ini reactive - R2, hidroizolant).
Rosturile la exterior vor fi de minimum 3 mm. În
cazul acoperirii unor suprafe]e mai mari, amplasa]i
rosturi de frac]ionare cel pu]in la fiecare 40 mp.
Ve]i reduce astfel tensiunile acumulate în material
ap`rute din cauza dilat`rilor [i contrac]iilor. Rosturile
de frac]ionare sunt rosturi prefabricate din PVC rigid
cu miez de poliuretan, de obicei mai late decât
rosturile curente din câmp, [i pot fi comandate într-o
gam` de culori uzuale.

4

Maritimo Shopping Center Constan]a

Verificarea stratului suport

Stratul suport, de obicei [ap`, trebuie s` respecte
anumite cerin]e:
- umiditatea s` fie sub 5%, semn c` [apa [i-a consumat
contrac]iile;
- planeitatea s` respecte regula unor devia]ii de cel
mult 3 mm pentru dreptarul de 2 m;
- s` nu se macine – în caz contrar, este semn clar al unei
concentra]ii reduse de ciment;
- s` nu prezinte fisuri active, care se transmit în timp
placajului ceramic;
- stratul suport trebuie s` fie curat, f`r` praf.
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Maritimo Shopping Center Constan]a

Condiţiile de punere în operă

1. Temperatura aerului la montaj nu trebuie s` scad`
în niciun caz sub 5º C sau s` dep`[easc` 30º C. De
asemenea, este contraindicat` o umiditate excesiv`
a aerului.
2. Chiar [i în cazul utiliz`rii unui adeziv cu priz` rapid`,
nu se va c`lca peste suprafa]a proasp`t montat`
mai devreme de 24 de ore.
3. Se urm`re[te respectarea condi]iilor tehnice ce se
impun la utilizarea produselor de lipire:
- timpul deschis (timpul în care produsul aplicat
nu formeaz` pelicul`);
- durata de via]` - pot life-ul (timpul în care
produsul se poate utiliza f`r` s`-[i piard`
performan]ele maxime.

Material realizat în colaborare cu
Terraform București, care ne-a pus la dispoziție
informațiile și fotografiile ce ilustrează articolul.
www.terraform.ro
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ROCAD 2012

Cleaning Show – a treia edi]ie

Şcoala românească
de arhitectură a
împlinit anul acesta 120 de ani, pe
care i-a serbat printr-o serie de evenimente, un
moment culminant fiind reprezentat de conferinţa
internaţională ROCAD - Romanian Convention of
Architecture and Design, desfășurată între 16 și 18
mai 2012 la Bucureşti. La acest eveniment organizat
în Palatul Parlamentului au fost invitaţi arhitecți,
practicieni și teoreticieni, profesori de prestigiu
internaţional, pentru a se întâlni cu membrii comunității autohtone preocupate de cercetarea în
arhitectură. În fața a peste 1.200 de participanți, au
primit titlul Doctor Honoris Causa din partea
UAUIM, renumiții arhitecți Eduardo Souto de
Moura și Gottfried Böhm. Tot la ROCAD au fost
organizate standuri expoziționale ale unor prestigioase firme producătoare sau furnizoare de
produse şi servicii pentru arhitectură şi construcţii.

În perioada 25-28 aprilie, la Romaero Băneasa
din Capitală, s-a desfășurat cea de-a treia ediție
a expoziției specializate Cleaning Show, unde
companii importante din țară și străinătate au
expus în fața publicului, pe circa 3.000 mp, cele
mai noi echipamente și produse de curățenie.
Expozanții au demonstrat valoarea echipamentelor și serviciilor proprii într-o zonă special
amenajată. Târgul a trezit interesul a peste 1.000
de vizitatori – factori de decizie din hoteluri,
restaurante, clinici, hipermarket-uri, prestatori
de servicii de curățenie etc. De asemenea, nu
puțini au fost reprezentanții firmelor specializate în pardoseli civile și industriale, în virtutea ideii
că doar printr-o
bună cunoaștere a
tuturor oportunităților din piață
pot fi oferite servicii complete.

Aten]ie la umiditatea lemnului!
Într-o locuință, un birou sau orice alt spațiu locuit de om, lemnul prelucrat sub formă de mobilier sau
pardoseli are o ”viață proprie”, care depinde în principiu nu doar de gradul de solicitare mecanică și
chimică directă, ci și de condițiile ambientale.

O

rice bucată de lemn conține în
principiu o anumită cantitate
de apă și aer, iar apa nu poate fi
eliminată complet decât prin încălzirea materialului la 100º C, pentru
ca ea să se vaporizeze în întregime.
De cele mai multe ori în procesul de
prelucrare, lemnul verde, proaspăt
tăiat, este lăsat să se usuce în aer
liber până ajunge la un procent de
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umiditate de circa 15%, ce corespunde stării higroscopice a mediului
înconjurător, în condiții normale de
presiune a aerului. Este o stare de
echilibru în care lemnul poate fi
folosit, cu sau fără probleme ulterioare în construcții. Totuși, se
consideră că lemnul este stabil și la
umiditatea de 30%, la care este folosit deseori după o uscare sumară.

În ce măsură continuă să ”lucreze”,
depinde și de esența lemnului, de
vârsta copacului, de partea componentă a acestuia din care este
extras, respectiv de condițiile exterioare (de exemplu, după tăiere
un stejar are umiditate de 45-65%
în duramen și 60 – 90% în alburn,
iar valorile descresc pe măsură ce
ne îndepărtăm de baza copacului).

De aceste valori depinde și procesul
de uscare, duritatea și greutatea lui.
Umiditatea parchetului conform
normelor trebuie să fie de 9% (plus,
minus 2%). Un parchet de fag poate
fi previzibil din perspectiva comportamentului la 6 – 9%. Parchetul
triplu stratificat are o umiditate
diferențiată în funcție de esență:
6% pentru stratul superior și 9%
pentru cele două inferioare. Privind
din acest punct de vedere, pentru o
lucrare reușită se face aclimatizarea
parchetului înainte de montaj, iar
stratul suport nu trebuie să aibă o
umiditate mai mare de 2% (la șape
de ciment), iar aerul mai mult de
50%, la o temperatură de 18-25º C.
De aceea sunt folosite deseori umidificatoare și dezumidificatoare care să
controleze acești parametri, în para-

lel cu măsurarea umidității lemnului
cu un aparat specific.
Consecințele nerespectării acestor
principii sunt vizibile și importante:
contragerea sau, din contră, umflarea
lemnului, un material mai mult sau
mai puțin elastic și cu o structură
neomogenă relativ greu de controlat.
Variațiile dimensionale pot fi de
0,1% pe direcția lungimii fibrei și
de 3,6% pe direcție radială. Într-o
acoperire cu sute de piese din lemn,
aceste mici procente conlucrează
pentru distrugerea efectivă a lucrării.
Dacă lemnul nu este bine uscat, se
vor crea rosturi între lamele, iar
dacă mediul este prea umed sau
parchetul uscat excesiv sau inadecvat în raport cu umiditatea curentă
a aerului, pardoseala „se umflă”. Desigur, în aceste situații parchetul
trebuie scos și remontat (în cazul
lipirii pe șapă refolosirea parchetului
nemaifiind posibilă). Cunoașterea
acestor detalii face și diferența între
un parchetar bun și unul... de evitat.

Specialiștii DC Group Dezumidificare subliniază importanța existenței
unui higrometru în orice incintă, pentru
măsurarea nivelului de umiditate
relativă. Acest parametru reprezintă
proporția dintre suma de vapori de
apă existenți în aer și maximul de
vapori de apă ce pot fi reținuți de
atmosferă până la condensare. Un
nivel confortabil de umiditate relativă
se situează între 40 și 50%. Reprezentanții aceleași firme avertizează că
reglarea defectuoasă a gradului de
umiditate din încăperi prezintă și
pericole pentru sănătate. Astfel, pe
lângă deteriorarea pardoselilior din
lemn, umiditatea excesivă poate
favoriza apariția microorganismelor,
provocând condiții astmatice în
locuință, iar un grad prea scăzut de
umiditate induce efecte neplăcute
precum piele uscată, buze crăpate,
mâncărimi, durere oculară, respirație
dificilă și sinusuri iritate.
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eveniment

Pardoseli Magazin la
„Expo Casa Mea”

Despre INGLASS 2012 [i
sustenabilitatea arhitecturii,
cu {erban }ig`na[
Pe 23 aprilie, ABplus Events [i Ordinul
Arhitec]ilor din România (OAR) au
deschis seria evenimentelor interna]ionale organizate împreun` în 2012, cu
expoconferin]a INGLASS, aflat` la cea
de-a doua edi]ie.
Iată câteva cuvinte despre această manifestare,
transmise de domnul Șerban Țigănaș, Președintele OAR:

P

eisajul expozițional din primăvara
aceasta a fost marcat de un nou
târg: Expo Casa Mea, care timp de 4
zile (3 - 6 mai 2012) s-a bucurat de
prezența a 97 de expozanți și numeroși
vizitatori interesați de segmentul
„home & deco“. Evenimentul, care a
avut loc în cadrul spațiului dedicat de
la Romaero Băneasa, a vizat inclusiv
segmentul specialiștilor, vizitatorii
având ocazia să participe la seminarii
tematice gratuite susținute de către
arhitecți, designeri și avocați, precum
și la demonstrații desfășurate la exteriorul incintei, unde de asemenea au
fost expuse produse și sisteme din
domeniul construcțiilor. Revista
Pardoseli Magazin s-a prezentat vizitatorilor cu un stand, reviste și sfaturi
pentru beneficiari. Am constatat că
informația noastră poate fi la fel de
potrivită și pentru clienții finali.
Aceștia încearcă să identifice, din multitudinea de firme existente pe piața
românească, pe acelea care sunt capabile să le ofere ceea ce doresc sau, poate
mai important decât orice, să ducă la
bun sfârșit o lucrare de calitate bună
sau foarte bună, pentru care nu există
de fapt prea multe opțiuni din cauza
numărului limitat al profesioniștilor.
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INGLASS a fost o conferință de arhitectură, alimentată de comunicări venite nu numai din partea unei pleiade de arhitecți invitați,
reprezentând birouri europene remarcate și în plină activitate creatoare, ci și din partea zonei de vârf a industriei construcțiilor, cea
care dezvoltă prin cercetare materiale, sisteme și tehnologii avansate. Li s-au alăturat invitați remarcabili din sfera ingineriei
structurilor pentru construcții, zonă care își aduce și ea o contribuție importantă la calitatea arhitecturii.
Mesajul pe care l-am adresat din partea Ordinului la deschiderea
lucrărilor a descris obiectivele organizatorilor transpuse în formatul
conferinței și anume o convergență a mediului profesional creativ
cu cel economic, productiv și comercial, adică schimbul de idei și
informații de natură profundă și recentă și etalarea rezultatelor nu
întotdeauna suficient de vizibile ale cercetării arhitecturale, a acelui
„research by design“, fie că vine din partea birourilor valoroase, fie
din partea industriilor de vârf, care dezvoltă împreună cu arhitecții
soluții creative, avansate. Conferințele nu sunt și nu trebuie să fie
doar apanajul mediului academic, care riscă în România și în
domeniul arhitecturii să rămână decuplat de profesie și de fenomenul construirii. Am amintit faptul că recunoaștem importanța
și relevanța comemorărilor, a celebrării trecutului, a înaintașilor,
dar credem că mai ales acum, când România este confuză în ceea
ce privește opțiunile pentru calitatea spațiului construit și rolul
arhitecturii în calitatea vieții, trebuie să fim concentrați pe viitor,
pe „a proiecta“, adică „a arunca înainte“, „pro jetter“, discutând
despre și cu cei care sunt angajați acum în avangarda profesiei.“
Revista Pardoseli Magazin va fi prezentă în continuare la evenimentele
organizate prin parteneriatul dintre ABplus Events și Ordinul
Arhitecților din România, pentru a realiza o comunicare continuă între
branșa specialiștilor în pardoseli și comunitatea arhitecților români și
străini. Următorul eveniment de acest gen este GIS 2012, având ca
tematică arhitectura de interior. Sperăm să ne întâlnim!

materiale

tradi]ionale

Pavaje de exterior

Piatra cubică rămâne
După 1990, când edilii Bucureștiului au început să refacă anumite
artere rutiere, înlocuind cu asfalt piatra cubică rămasă din perioada
interbelică și chiar mai veche, au apărut și primele reacții ale
cetățenilor la bănuiala că acea piatră ar fi scoasă și vândută în
Occident. Era un prim semn că acest material pentru pavaj, cu care
romanii și-au construit faimoasele drumuri acum 2000 de ani, este
încă apreciat și are un viitor, chiar dacă este detestat în egală măsură
de șoferi și de purtătoarele de tocuri înalte.

Reevaluarea
unui material
După ce ani de zile au fost
denigrate bulevardele din nordul

Capitalei pentru gropile formate
aici, piatra cubică (pe care au pășit
familia regală a României, dar au
călcat și tancurile sovietice), a fost
scoasă și depozitată ca având valoa-

re de monument istoric. A fost găsită montată pe pat de nisip, dar cu
o fundație de beton, un material
încă nou la acea vreme. Ei bine,
piatra nu a fost vândută în OcciDesigur, nu va mai
fi folosită pentru marile
bulevarde, dar va
înnobila străzile
secundare, aleile,
piațetele și terasele
publice sau private, ba
chiar grădinile caselor cu
valoare imobiliară.
Granitul sau andezitul
sunt materiale dure, greu
deteriorabile, la care
praful și murdăria nu
aderă iar, în urma tratării
de suprafață, capătă un
aspect greu de egalat. Un
alt avantaj este faptul că
se pot realiza alei curbe și
modele diverse pornind
de la aceeași formă a
pietrei.
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Piatra cubică este pavajul preferat în
Germania pentru refacerea zonelor cu
valoare istorică și arhitecturală.

dent, ci a fost folosită pentru pavarea centrului istoric al Bucureștiului,
o zonă pietonală cu restaurante și
cluburi devenită deja la modă.
Aerul retro al spațiului este completat de această piatră adusă, se pare,
pe la începutul secolului trecut,
tocmai din Italia. Nu a putut fi recuperată în totalitate, ci doar în
proporție de 60-70% din cei aproximativ 5.000 de metri cubi, suficient
pentru a aprecia acest gest din perspectivă economică și culturală.
Gestul nu este singular – de pildă, în
Piața Unirii din Brașov s-a renunțat
la asfalt în câștigul pietrei cubice, în
aceeași idee de a reintegra strada
într-un context arhitectural valoros.
La Alba Iulia, piatra existentă în zona
istorică a fost refolosită pentru
refacerea traseelor vechii cetăți. Este
un gest corect, deoarece piatra cubică a fost unul dintre semnele
modernizării orașelor României
chiar din prima perioadă a domniei
lui Carol I. În București, drumurile
erau pavate deseori în paralel cu trasarea șinelor de tramvai, începând
cu 1894, data lansării primului
tramvai electric în București. Practic, acesta era materialul cel mai bun
la vremea respectivă pentru a acoperi străzile circulate de trăsuri sau
automobile, asfaltul fiind considerat
încă scump și nu de foarte bună
calitate. Din păcate, cea mai mare
parte a acestui patrimoniu s-a pierdut, parțial prin scoaterea lui fără a
se încerca o recuperare, parțial prin
acoperirea cu asfalt. Aceasta în contextul în care Occidentul adoră și
acum acest material și îl folosește din
plin, căutând orice resurse – inclusiv
din Orientul Extrem, căci... piatra e
piatră, important e să fie mai accesibilă ca preț.

Preferinţa spaţiului german pentru acest
material se vădește și în arhitectura sașilor
transilvăneni, de pildă la Biserica Neagră
și la Cetatea Prejmer.

Din nou pe str`zile
Bucure[tiului
Așa cum vedem la lucrătorii din
centrul vechi al Capitalei, pe care
i-am surprins în plină acțiune, nici
montajul nu este dificil: piatra
cubică se așează pe pat de nisip, care
se afânează în prealabil, sau pe
beton semiuscat. Pentru mai multă
stabilitate, montarea se face peste un
strat de beton, eventual precedat de
încă un strat de balast compactat
(20 cm). În rest, se folosește ciocanul sau compactorul, având grijă
ca între pietre să rămână rosturi de
1-2 cm. Aceste rosturi pot fi umplute cu nisip amestecat cu ciment,
care se va întări în timp sau după o
scurtă inundare. n
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