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Special pentru parchetari!
Un produs – trei utiliz`ri
Amorsa de blocare Forbo 024
Euroblock LE 2-K EP

Puține produse reușesc să asigure funcția de blocare, întărire și utilizare ca mortar epoxidic,
în principiu pentru aceste funcțiuni ﬁind furnizate pe piață două produse.
Așadar, principalul domeniu de utilizare al amorsei
Forbo 024 Euroblock LE este blocarea sigură a
umidității capilare sau remanente în pardoselile de
beton și șapele de ciment legate și neîncălzite
(suporturi cu suprafață uscată chiar și în condiții de
umiditate remanentă). Datorită capacității ridicate
de penetrare, Forbo 024 Euroblock LE nu doar
întărește zonele de margine instabile, ci și protejează de apa conținută în adezivi și mase de șpaclu
suprafețele sensibile la umiditate precum pardoselile calde și suporturile de șape anhidrite ori pe
bază de sulfat de calciu. Amestecat cu 3-10 părți de
nisip de quarț, acest produs dă naștere unui mortar
epoxidic foarte potrivit șpăcluirii ﬁsurilor, iar folosind un aport mai mare de nisip de quarț, obțineți
un mortar de umplere pentru reparații parțiale.
Forbo 024 Euroblock LE servește ca strat de priză pe
suporturi minerale șlefuite și curățate prealabil, dale
ceramice, suporturi bituminoase stabile, asfalt
turnat (DIN 18354/ EN 13813), șape de anhidrit,
sulfat de calciu și plăci ﬁbrolemnoase.
Dacă se mixează componentele livrate în proporția
indicată, ﬁind aplicate apoi cu rola din spumă ori
spatula de cauciuc, este de așteptat un consum de
aproximativ 300-500 g/m² per strat. De regulă, sunt
necesare, în funcție de situație, unul sau două
straturi aplicate perpendicular. Ultimul strat trebuie
acoperit cu nisip de quarț 846 (sort 0,4 - 1 mm,
consum de circa 1,5 - 2,5 kg/m²), pentru evitarea

oricăror probleme de priză. La lipirea parchetului cu
adezivii reactivi pentru parchet din gama Forbo și la
folosirea grundului 071 Europrimer Fibre, înaintea
lucrărilor de șpăcluire nu este necesară presărarea
de nisip de quarț.
Această rășină se poate folosi inclusiv pentru
blocarea mirosurilor existente în suporturile vechi,
ﬁind recomandată în acest scop de densitatea
ridicată și de caracteristicile proprii datorită cărora
are un nivel foarte scăzut în emisii.
Noua rășină epoxidică bicomponentă este testată
și clasiﬁcată ca având un nivel foarte scăzut de
emisii volatile: EMICODE EC1R Plus.
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urt`m un respect deosebit vechilor meseria[i care, cu unelte clasice
(rândea, ]icling, ciocan, dalt`, câteva buc`]i de [mirghel – dac` vorbim de parchet) reu[eau s` ob]in` ni[te pardoseli deosebite, pe care le
admir`m [i azi, uneori cu surprindere. Am crescut [i am tr`it cu ele, le
p`str`m ca pe ni[te repere, [tim de multe ori [i numele me[terului care
le-a montat aplecat cu îndârjire asupra lor. A fost o munc` dur`, limitat`
de tehnicile folosite, într-o perioad` în care se [tiau atât de pu]ine în acest
domeniu...
De[i ne consider`m continuatorii lor, misiunea noastr` este cumva
diferit`. Uneltele noastre sunt diferite, pentru c` ritmul este cu totul altul.
Când beneficiarul se gr`be[te sau arhitectul este presat de deadline [i
trebuie s` vad` 1.000 de metri p`tra]i de parchet sau PVC monta]i «ieri»,
munca vechilor parchetari pare o simpl` activitate artizanal`. Apare
întrebarea dac` montarea unei pardoseli a devenit o activitate de volum,
eventual dac` acea pardoseal` mai are o poveste, o individualitate.
Tocmai aici este partea interesant`, c` nimic din toate acestea nu s-a
pierdut, [i trebuie s` recunoa[tem c` aici este meritul produc`torilor, care
au [tiut s` fie aten]i la estetic`, dar mai ales al arhitec]ilor [i designerilor.
Se poate spune a[adar c` dezvoltarea acestui domeniu ne-a
determinat s` trecem la un alt nivel, care înseamn` mai mult` informa]ie
[i [tiin]` de a face un lucru. Este nevoie de firme puternice de montaj,
adaptate ritmului de lucru de acum, care s` aib` echipamente potrivite
[i posibilitatea de aprovizionare rapid`. Este nevoie de oameni cu
aptitudini de consilier care s` cunoasc` pia]a, produsele, s` fie preg`ti]i
oricând s` poarte o discu]ie competent` cu ceilal]i actori din pia]`. Noii
montatori trebuie s` fie nu doar ni[te buni profesioni[ti, ci s` aib` [i
capacitatea de a în]elege ce li se cere, de a putea identifica solu]ia optim`,
inclusiv din punct de vedere financiar. Se vehiculeaz` concepte care arat`
complexitatea unei lucr`ri: estetic`, rezisten]`, modularitate, flexibilitate,
siguran]a utiliz`rii, aderen]`, izolare termic` [i fonic`, protejarea
mediului, mentenan]` – subiecte pe care le g`si]i frecvent [i în aceast`
revist`. Ca asocia]ie, ca bran[`, particip`m la cât mai multe evenimente
ale arhitec]ilor pentru a ne pune la curent cu tendin]ele, pentru a fi
preg`ti]i s` facem fa]` noilor exigen]e [i a nu l`sa s` se iroseasc` o idee
bun` din cauza lipsei de reac]ie din partea montatorilor [i furnizorilor de
materiale. La rândul nostru, invit`m proiectan]ii s` ne cunosc` resursele,
calitatea pe care o putem asigura, mizele activit`]ii din punct de vedere
tehnic, legislativ sau financiar. Activitatea noastr` are mult mai multe
conexiuni decât pare la o prim` vedere. [i mai trebuie spus un lucru:
dincolo de toate acestea (sau poate c` acesta este motivul), ne dorim s`
avem parte de respectul de care se bucurau vechii me[teri – mul]i dintre
noi reu[esc acest lucru de ani buni. n

nout`]i

de la produc`tori

Revitalizați și reîmprospătați parchetul!
Utilizând noul serviciu Bona Deep Clean
Bona vă prezintă un nou sistem care revitalizează în cel mai scurt timp pardoselile din lemn,
readucând la viață parchetul cu aspect mohorât și tern. Special creat pentru parchet, sistemul
Bona Deep Clean reușește să curețe în profunzime pelicula de protecție, îndepărtând cu
succes cele mai diﬁcile urme de murdărie, grăsime sau praf acumulate în ﬁbra lemnului.

Folosită împreună cu Bona Deep Clean Solution,
îndepărtează cu ușurință cele mai dificile urme de
murdărie acumulată la suprafața parchetului. Cele
două perii cilindrice, cu rotire opusă, periază și curăță
în profunzime, inclusiv pe parchetul periat sau cu
bizot.

Bona Power Scrubber
l Puternică și ușor de manevrat
l Dispune de perii cu rotire opusă, speciale

pentru orice tip de parchet
l Asigură o aspirare foarte eﬁcientă a apei,

P

ardoselile din lemn sunt supuse zilnic uzurii și
factorilor agresivi de mediu, ceea ce înseamnă că,
mai devreme sau mai târziu, vor căpăta un aspect
mohorât și tern. Traficul intens și granulele de nisip
afectează atât proprietățile, cât și aspectul parchetului.
Cu Bona Deep Clean System restaurați rapid frumusețea pardoselilor din lemn, fără a fi nevoie ca
respectiva locație să fie evacută și închisă în perioada
de tratare, așa cum se întâmplă de regulă atunci când
se renovează. Bona Deep Clean System combină o puternică mașină de curățat pardoseli și un detergent
foarte perfomant… pentru un nou nivel de curățare a
pardoselilor din lemn.
Bona Power Scrubber este o mașină compactă de
curățat, care acționează prin frecare cu perii, special
concepută pentru pardoseli din lemn lăcuite sau
uleiate.
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pentru siguranța parchetului
l Are un rezervor ușor de umplut, de curățat și

de transportat
Bona Deep Clean
Solution este un detergent concentrat destinat
curățării în profunzime a
pardoselilor din lemn finisate cu lac sau ulei.
Formula sa unică asigură
o curățare optimă și eficientă ce îndepărtează
acumulările de murdărie, dar fără să afecteze
finisajul sau să păteze
lemnul.

Utilizați-l pentru a revitaliza o pardoseală a cărei
cromatică și textură s-au deteriorat, ori pentru degresarea acesteia înainte de a aplica polish sau ulei de
întreținere. Este conceput special pentru a se utiliza
împreună cu mașina Bona Power Scrubber, dar se
poate utiliza și pentru curățarea manuală.

Bona Deep Clean Solution
l Revitalizează pardoselile mohorâte sau

murdare
l Dizolvă depunerile de murdărie, inclusiv cele
din ﬁbra lemnului
l Este sigur și foarte eﬁcient
l Optimizat pentru Bona Power Scrubber

F`r` “timpi mor]i”
Revitalizarea pardoselilor din lemn cu Bona Deep
Clean System se poate efectua fără a evacua sau
închide spațiul ce urmează a fi tratat. Piesele de mobilier se pot reașeza imediat pe poziție, sau se poate

efectua curățarea și împrejurul lor – aproape instantaneu veți putea observa efectul uimitor al suprafeței
împrospătate și strălucitoare.

Curățarea pardoselilor tip deck
Curățarea pardoselilor deck devine o operațiune
mult mai ușoară cu ajutorul mașinii Bona Power
Scrubber. Periile rotative îndepărtează eficient murdăria acumulată și depusă pe suprafața lemnului, astfel
încât rezultatul este mereu același: redescoperiți culoarea originală a pardoselii!

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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Alhambra:

decorativ, spiritual, artistic
Spațiul islamic este unul de mare inspirație pentru creatorii de ﬁnisaje, având o arhitectură
speciﬁcă, de sorginte religioasă, dar în care decorațiunile sunt mai importante și mult mai
laborios abordate decât volumetria și chiar utilitatea. Un reper în acest sens poate ﬁ
considerat ansamblul de clădiri Alhambra din Granada, Spania, esență a spiritualității
islamice pe continentul european, în aceeași măsură poate cu Marea Moschee din Cordoba.
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Amprentele cuceritorilor
Denumirea provine de la Al Hamra, care în arabă
înseamnă „roșu”. Este o culoare definitorie pentru
mediul respectiv, cu stâncile roșietice pe care a fost
ridicat ansamblul, dar și pentru ceea ce s-a construit
aici, cu nuanța pe care o capătă zidurile în timpul
apusului de soare. ”Qalat al Hamra” se traduce
așadar prin „castelul roșu”. Este în fond o acumulare
de palate și clădiri amplasate în interiorul unei
fortărețe care domină orașul Granada și câmpia cu
același nume, datând din diferite epoci și reflectând
modul de a construi al celor care au avut în stăpânire
acest teritoriu. Astfel, pe lângă un palat maur care
marchează specificul Alhambrei, mai poate fi văzut
palatul renascentist al lui Carol Quintul (faimosul
împărat romano-german care a deținut și coroana
Spaniei între 1515 și 1556), precum și o catedrală
catolică ridicată în locul unei vechi moschei.

Sute de ani de prezen]`
Alhambra este deci una dintre cele mai prestigioase dovezi ale existenței musulmane în Spania,
prezență majoră din secolul al VIII - lea până în
secolul al XV-lea, când în 1492 Ferdinand al II-lea
de Aragon și regina Isabela a Castiliei l-au luat
prizonier pe ultimul conducător musulman din regiune, Boabdil din Granada.

2

Alhambra începuse să se dezvolte odată cu apariția în această zonă a primului suveran din Dinastia
Nasrizilor, Muhammed ben Nazar, și prin fortificațiile ridicate aici de către fiul acestuia, Muhammed
al II-lea. Fondată de acest Muhammad ben Nazar,
care și-a stabilit dominația asupra emiratului Granada în 1238 sub vasalitatea Castiliei și Aragonului,
cărora le plătea tribut, nasrizii au constituit cea mai
îndelungată dinastie musulmană din Spania.
Edificiile capătă amploare într-un stil propriu în
secolul al XIV-lea, sub regii Yusuf I și Muhammed al
V-lea, în așa măsură încât regii catolici care au ajuns
aici în urma succesului final al Reconquistei spaniole
nu s-au îndurat să dărâme palatul regilor mauri, în
ciuda dorinței generale de a șterge orice urmă
musulmană din teritoriile redobândite.
Mai mult decât atât, Alhambra a devenit reședință regală, consfințind practic acceptarea influenței
sutelor de ani de stăpânire musulmană asupra
Spaniei, asupra arhitecturii acestui teritoriu.
Totuși, de atunci, palatul a căzut în desuetudine,
nefăcând obiectul vreunui proces de restaurare, nici
măcar cu ocazia vizitelor regale. Iar, mai târziu,
Alhambra a fost foarte aproape să cadă victimă
Războiului Civil Spaniol.
Faptul că astăzi putem vedea splendorile Alhambrei, reședințe și grădini, este aproape un miracol.
Circa 7.000 de oameni vin zilnic în vizită și le
admiră.

1. Alhambra general; 2. Panoram` Granada
Pardoseli magazin

9

pardoseli

istorice

3

4

Alcazaba

Pavaj din caramid` cu inser]ii de ceramic` sm`l]uit`

Câteva obiective
Alcazaba (foto 3) este cea mai veche parte din
Alhambra, construită pe ruinele unui castel din secolul
al 9-lea. Are o pozitie strategică, în cadrul fortificațiilor,
cu o panoramă asupra câmpiei Granadei. Era un loc al
soldaților, cu arhitectură militară tipic medievală, dar
și cu băi și hammam-uri care acum sunt în restaurare.
Curtea Leilor (foto 5) este un teren dreptunghiular
de 35 de metri lungime şi 20 m lăţime, înconjurat de o
colonadă cu 124 de coloane de marmură albă și arcuri
bogat ornamentate, ca un filigran. Pavajul este din
marmură înconjurată cu piatră spartă, iar pereții sunt
decorați de la înălţimea de 1,5 metri în sus cu mozaic

albastru şi galben. În centrul curții este o fântână cu
bazin din alabastru, de inspirație evreiască, cu 12 lei
din marmură care simbolizează puterea și curajul.
Islamul interzice reprezentarea oamenilor şi animalelor, pentru a evita venerarea idolilor, ceea ce se reflectă
în tot ceea ce se poate vedea în clădirile musulmane; se
pare că fântâna a fost adusă ca trofeu în urma primelor
cuceriri în zonă, iar originea evreiască este sugerată de
numărul leilor (12, câte triburi avea Israel). Mai mult,
simbolul Alhambrei a devenit o gazelă, de când aici a
fost găsit un vas decorat cu acest animal. Generalife
(foto 6) era palatul de vară al prinţilor Nasrid din afara
fortificațiilor, unde veneau pentru a se răcori în umbră,
în apropierea bazinelor de apă.

5

6

Curtea leilor

Generalife
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Numele este derivat din limba arabă "Al-Jannat
Arif," însemnând "paradis". Trebuie spus că existența
Alhambrei este profund legată de apa provenită de pe
culmile înzăpezite ale munților Sierra Nevada. Andaluzia este o regiune deșertică, în care musulmanii au
adus și au adaptat tehnici revoluționare pentru acele
vremuri în privința aducțiunii apei pentru irigații și
pentru consum.
Palatul lui Carol al V-lea (foto 7) este un simbol al
cuceritorilor castilieni, care au făcut loc acestei
construcții în apropierea palatului maur propriu-zis
(Comares, construit de Yusuf I şi Mohammed al V-lea).
Apropierea este atât de agresivă, încât au o scară
comună, dar, dat fiind contextul de atunci, distrugerile
sunt considerate minore, deoarece Alhambra putea
dispărea în întregime. Carol Quintul și-a dorit o reședință renascentist-manieristă acolo unde predecesorii
săi spanioli construiseră doar câteva camere. Proiectul
a fost atribuit spaniolului Pedro Machuca, care a gândit
un palat pe două nivele de 63 de metri lungime, cu o
curte interioară circulară, semnul principal al palatelor
manieriste (un curent avangardist la acea vreme, care
va fi dezvoltat de Michelangelo și Palladio). Ansamblul
islamic mai cuprinde Sala de Justiţie, Curtea Mirților
(Patio de los Arrayanes - foto 8), Sala Ambasadorilor
(care era și sala tronului), dar și Sala de los Mocárabes.
Mocárabe a devenit un nume prin acele stalactite ornamentale specifice islamului secolului al XII-lea, care
sunt de fapt un ansamblu complex de prisme verticale

din lemn, mortar și ipsos, care se aseamănă stalactitelor
peșterii în care Mohamed a primit revelația divină.

Arta decora]iunii
Ansamblul nu are așadar virtuți arhitecturale
importante din perspectiva planificării spațiilor construite, fiind practic o alăturare de încăperi, iar exterioarele
sunt mai degrabă sobre.
Pot fi văzute multe săli dreptunghiulare, legate între
ele prin vestibuluri și dispuse în jurul a două zone
importante, Curtea Mirților și Curtea Leilor.
În schimb, arta decorațiunii este cea care dă măsura
valorii, cu cele trei componente ale artei arabe clasice:
caligrafia, decorarea florală stilizată și motivele geometrice.
Arta ceramicii decorative, inclusiv pentru pardoseli, s-a dezvoltat în lumea islamică chiar spre sfârșitul
dominatiei nasrizilor, pornind din zona persană, în
timpul Imperiului Timurid. Mozaicurile ceramice erau
folosite în secolele XIV – XV la pardoseli, dar și la cupole, pe suprafețe curbe, prinse în mortar sau ipsos.
Erau întâlnite aceleași motive florale, geometrice și
caligrafice viu colorate. Din Orientul Apropiat, curentul s-a răspândit în Imperiul Otoman, dar și în
restul lumii islamice, respectiv în Africa de Nord, unde
a evoluat într-o formă specifică sub dinastia Merinidă,
prin ceea ce este cunoscut ca ”zellige” (variante „zillij”
sau „zellij”), în special în zona Marocului.

7
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Curtea interioara a Palatului lui Carol Quintul

Curtea Mir]ilor (Patio de los Arrayanes)
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C`r`mid` prelucrat` manual

C`r`mid` ars` intens, vitrificat`

A fost o tradiție care folosea emailuri cu culori naturale începând din secolul al XIV-lea și a continuat
până la începutul secolului trecut. Patronii artelor decorative utilizau zellige pentru a-și decora casele, ca o
declaraţie de lux şi de complexitate spirituală.
A apărut și din nevoia artiștilor de a obține efecte
maxime evitând reprezentări de ființe, în conformitate
cu învăţăturile legii islamice. Interesant este faptul că
aceste decorațiuni, datorită complexității lor, a formelor plăcuțelor dar și a imaginilor finale, erau (și sunt
în continuare) subiecte de studiu pentru matematicieni.

spartă pur și simplu, cu grijă însă pentru panta de
scurgere care arată priceperea maurilor în gestionarea
rezervelor de apă. Ceea ce se poate remarca la Alhambra este abundența de pardoseli reci, de la ceramică la
marmură, în conformitate și cu clima Andauziei.
Uneori, mai pot fi observate covoare de aceeași inspirație orientală, domeniu în care musulmanii au
excelat multe secole.
Mai trebuie spus că pardoselile, în special după
atâtea secole de evenimente istorice care au trecut peste
ele, nu se ridică la nivelul decorațiunilor de pe tavane
și pereți, dar arată faptul că oamenii acelor vremuri
gândeau o amenajare în ansamblu, estetic vorbind, nu
doar dintr-o perspectivă religioasă integratoare. n

Ceramic`, piatr`, marmur`
De la berberii Marocului, mozaicul a ajuns așadar
și la Alhambra, dar modelele nu sunt atât de complexe,
deoarece această arta și-a atins apogeul abia prin
secolul al XVII-lea. La Alhambra vedem totuși câteva
modele semnificative, respectiv mozaicuri murale, dar
și inserții de piese ceramice smălțuite în pardoselile din
cărămidă arsă. Această cărămidă arsă (foto 9, 11) are
suprafețe plane sau bombate, de formă rectangulară
sau poligonală, fiind asamblate în pardoseli spectaculoase, decorative. Cărămizile sunt folosite din plin și
la realizarea scărilor, unde sunt poziționate vertical,
pentru o mai bună rezistență. Pe alei mai pot fi întâlnite
mozaicuri tip terrazoo, combinate cu pietriș de râu și
cărămidă, dar și piatră mai mare de râu sau piatră
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Acest gen de pardoseal` e reg`sit [i azi, un produc`tor român recunoscut în domeniu fiind Siceram

finisaje

de top

calea c`tre autenticitate [i exclusivism
D

ouă mâini iau un "boț" de lut, îl frământă și îl modelează într-o formă din lemn, dând naștere unor
plăci pentru pardoseli cu totul speciale. Parcă, inconștient, se repetă actul genezei și suntem transpuși în afara
timpului, dincolo de mode și de tendințe, acolo unde
se simt în largul lor și marii designeri și arhitecți. Avem
o formă, iar după montaj avem și spirit - spiritul unui
produs de clasă. Rezultatul este o pardoseală pe care nu
este suficient să o definești ca rustică sau retro, ci autentică și exclusivistă. O întâlnim în construcții noi, cu
individualitate, și în restaurarea monumentelor istorice;
în băi, livinguri sau saloanele unor restaurante de lux.
Aceasta este o întâlnire cu Siceram.
O parte dintre produsele Siceram sunt realizate manual, după o tehnică folosită încă din perioada romană.
Altele sunt obținute mecanic, cu ajutorul unei prese, dar
păstrând în linii mari textura și culoarea ceramicii de
înaltă calitate. Tehnologiile noi și un sortiment special
de argilă sunt de fapt modalități prin care acest material
poate fi folosit în spațiile exterioare, căpătând o rezistență mai ridicată la ciclurile îngheț-dezgheț. La
rezultatele dorite se poate ajunge printr-un montaj care
să respecte noblețea materialului, executat de către un
montator care să aibă răbdarea și pasiunea de a parcurge o serie de etape. Placarea se face în șapă de mortar
uscat, cu rosturi de 0,8-1 cm care se umplu cu un mortar a cărui duritate după întărire trebuie să fie apropiată
de cea a ceramicii. Dacă se dorește, se poate face o șlefuire uscată sau umedă, o impermeabilizare pe bază de
silicon special pentru ceramică, sau o ceruire. Sunt
operațiuni care pot dura până la 10 săptămâni, în funcție de temperatură, dar rezultatul este cu totul special.

INFO
S.C. SICERAM S.A.

www.siceram.ro

Str. Viilor nr. 123;
Sighi[oara, Mure[
Tel.: 0040-265-771797
Fax: 0040-265-777317
E-mail: office@siceram.ro
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pardoseli

supraînălţate

Pardoselile
flotante
[i confortul acustic
P

Este o realitate faptul că vechile clădiri din
România, dar și o bună parte dintre cele noi,
pe structură de beton sau metal, au avut parte
de o proiectare în care izolația fonică a fost
neglijată. Ideal ar fi ca o construcție să fie
concepută ținând cont și de acest aspect, dar
de regulă se încearcă reducerea costurilor în
defavoarea confortului acustic al viitorilor
utilizatori ai spațiilor respective.

Sistem cu umplutur` [i ipsos armat cu fibre celulozice
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robleme apar nu doar între spațiile situate la același
nivel al clădirii, ci și (tot mai frecvent) între cele
învecinate pe verticală, cu transmiterea sunetelor neplăcute de pași, obiecte căzute, zgomote inerente
desfășurării diverselor activități. Astfel, apar situații în
care, de pildă, un stomatolog sau o secretară sunt siliți
să lucreze în zgomotele grădiniței de copii de dedesubt
sau ale firmei de curierat de deasupra – exemplele pot
fi nenumărate. În aceste cazuri, pardoselile sunt cele
care pot salva situația, cu completarea că nu este
suficient un simplu strat de parchet, mochetă, PVC
sau alt material, oricât de bun ar fi ca absorbant sau
izolator fonic. Este nevoie de ceva mai mult, care se
obține doar cu materiale capabile să absoarbă acele
lungimi de undă sonoră care deranjează. Vestea bună
este că o excelentă absorbție sau izolare acustică la
nivelul pardoselilor se poate obține oricând, nu doar în
timpul execuției finisajelor interioare ale unei clădiri
noi, ci și ulterior, când se știe că cineva va lua în
folosință un spațiu și activitatea sa îi va afecta pe cei de
dedesubt. În acest scop, Knauf ne propune o multitudine de soluții cu pardoseli uscate flotante, dar noi am
încercat să le identificăm pe acelea care presupun cât
mai puțin «deranj» - din perspectiva timpului alocat
reamenajării, a complexității șantierului și, de ce nu, a
resurselor financiare alocate.

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

Sistem cu umplutur` [i ipsos
armat cu fibre celulozice
În primul rând, se poate apela la o umplutură de
perlită sau argilă expandată care are mai multe roluri:
ridicarea nivelului pardoselii, eliminarea denivelărilor
stratului suport (care poate fi și pardoseala veche),
repartizarea uniformă a forțelor de compresiune, termoizolarea, fonoizolarea și încorporarea anumitor țevi
și elemente de instalații. Desigur, acoperind țevile
instalațiilor sanitare, se obține și atenuarea zgomotelor
transmise de acestea. La baza întregului sistem, peste
stratul suport, se recomandă așezarea unei folii de po-

lietilenă, având rol de barieră de vapori. Pentru ca
izolarea fonică și termică să fie completă, perimetral se
poate interveni cu o bandă de vată minerală, produs
pe care Knauf îl are de asemenea în portofoliu.
Deasupra zonei umplute cu perlită sau argilă expandată se amplasează flotant pardoseala uscată Knauf
Vidifloor, în două straturi de plăci din ipsos armat cu
fibre celulozice montate decalat, lipite între ele cu adeziv
și prinse suplimentar cu șuruburi, după o schemă pe
care o puteți afla pe site-ul www.knauf.ro, sau de la
specialiștii Knauf din teritoriu.
Deasupra sistemului, ca strat final, se poate aplica
orice tip de pardoseală.

1

Pardoseala supraîn`l]at`
cu barier` fonic`
O altă modalitate de a obține confortul acustic,
propusă de Knauf, este o pardoseală supraînălțată
flotantă, modulară, simplu și rapid de executat cu scule
și abilități tehnice curente. Sistemul presupune panouri
din sulfat de calciu din gama GIFAfloor FHB, care se
asamblează cu adeziv aplicat pe canturi; acestea sunt
susținute de coloane metalice ajustabile pe înălțime.
Spre deosebire de celelalte tipuri de pardoseli supraînălțate de la Knauf, care au și un rol tehnic evident
(permit acoperirea instalațiilor sanitare, electrice, de
telefonie/internet etc.), sistemul prezentat aici are rol
exclusiv fonoizolant, având coloane metalice de înălțime redusă.
Rolul fonoizolant este asigurat de spațiul gol creat
între stratul suport și pardoseala flotantă, de panoul
compact și dens din sulfat de calciu, dar și de bariera
fonică ce constă într-un disc din plută.
Acest disc este autoadeziv și se aplică simplu sub
placa pardoselii, peste un alt disc suport care se montează peste coloana metalică reglabilă. Mai mult decât
atât, coloana metalică se fixează pe stratul suport prin
intermediul unui adeziv, nefiind nevoie de alte metode
suplimentare de ancorare (șuruburi). Este așadar un
sistem simplu și rapid de pus în operă, cu stabilitate
garantată, având ca domeniu de utilizare orice locație
care are nevoie de izolare fonică față de spațiul de dedesubt. n

Materialele sistemului
2

Coloan` metalic` [i
discul suport

3

Discul autoadeziv se aplic`
dezlipind folia

4

5

Realizat din plut`, discul are rol
fonoizolant

Placa din sulfat de calciu se aplic`
peste discul din plut`
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eveniment

Pardoseli Magazin la Anuală
R

evista noastră a participat la Anuala de Arhitectură 2012 ca partener media și, prin
intermediul exemplarelor distribuite la eveniment,
invitații au putut obține informații despre piața
pardoselilor – un domeniu pe care arhitecții și
designerii îl privesc cu tot mai mare interes, recunoscând importanța lui în abordarea interioarelor,
din perspectivă estetică și practică. Mai mult decât
atât, am remarcat o tendință de apropiere a celor
două branșe (cea a arhitecților și cea a montatorilor), în efortul comun de a face față exigențelor
tot mai mari ale beneficiarilor. Comunicarea acestora în cadrul lucrărilor de înaltă ținută este vitală,
în primul rând atunci când proiectele presupun
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soluții tehnice speciale – pardoseli tehnice, încălzite,
cu rezistență mare la trafic, terase peste spații locuite
etc. De asemenea, colaborarea este importantă
atunci când rezultatul final urmărit depinde de
situația de pe șantier, de capacitatea montatorului
de a pune în practică o idee, o textură dorită, un
model de montaj ieșit din comun.
Una dintre direcțiile importante ale Anualei de
Arhitectură de anul acesta a fost cea a dezbaterii și
informării profesionale pe o temă de cercetare
necesară profesiei şi publicului: Eco-Arhitectura.
Dezbaterea conceptului a avut loc sub o formă variată, în prim-plan fiind conferinţele care au devenit
un cadru public de dialog şi expunere.

Alături de invitaţii români, în cadrul Anualei
2012, câţiva specialişti internaţionali ai EcoArhitecturii au oferit publicului conferinţe
centrate pe acest subiect:
n Patrick Blanc, celebrul botanist, designer
recunoscut la nivel mondial pentru gr`dinile
urbane verticale;
n prof. dr. arh. Klaus Daniels (ETH Zurich), unul
din ini]iatorii cercet`rii energetice la cl`diri;
n Triptique Architecture (Brazilia), creator al
experimentului “Harmonia 57”, unul dintre
icon-urile eco-arhitecturii contemporane.
De asemenea, au existat workshop-uri publice de arhitectură low-tech şi high-tech,
precum și expozitii sugestive:
n„Şcoala de La Buneşti” – grupul de experiment
arhitectural cultural în domeniul arhitecturii [i
tehnicilor tradi]ionale de construc]ie;
n„Ecohabitat” – un grup tân`r românesc care
experimenteaz` locuin]e realizate din balo]i de
paie, chirpici [i lemn;
n„De-a Arhitectura” – promovarea de c`tre un
grup de arhitec]i români a educa]iei
arhitecturale la copii;
n Workshop privind Calculul Energetic,
cu Klaus Daniels de la ETH Zurich;
n Atelierul de Lut.

Secțiunea de design a concursului Anualei a
inclus numeroase proiecte având ca leitmotiv
reciclarea, modularitatea amenajărilor interioare (în contextul apetenței pentru spații deschise
ample) și o atenție crescută acordată spațiilor
pentru copii. Ca la fiecare ediție, au mai fost
propuse și premiate proiecte de arhitectură în
care o miză a fost amenajarea interioarelor, cu
un accent deosebit pe zonele publice (în special
restaurante, cluburi, cafenele, hoteluri), unde se
încearcă o individualizare și crearea unei experiențe deosebite – atât la inițiativa proprietarilor,
cât și a arhitecților, care ei înșiși simt nevoia
permanentă de se redefini. n

Participarea la

GIS 2012
P

e 18 și 19 iunie, redacția Pardoseli Magazin a
fost prezentă la cea de-a doua ediție a Expoconferinței de Arhitectură GIS, desfășurată la JW
Marriott Grand Hotel din București. Tematica a
fost legată de arhitectura de interior, design, mobilier și iluminat, confortul pe care îl asigură
acestea, iar evenimentul a cuprins, pe lângă conferințe susținute de invitați de prim rang din
domeniu, și o importantă componentă expozițională. A fost o bună ocazie să comunicăm cu
arhitecții, designerii și furnizorii participanți în
legătură cu amenajările de interior, zonă în care
există preocupări deosebite pentru problematicile
utilizării spațiului și compatibilității dintre materialele folosite și destinație, în concordanță cu
normele europene. Au fost spuse „poveștile” din
spatele proiectelor de referință, a fost remarcată
nevoia de interdisciplinaritate pentru a obține
calitatea dorită, a fost accentuată importanța designului în valoarea de piață a unei lucrări. Industria
de profil a fost și ea prezentă prin intermediul unor
reprezentanți de marcă, întărind ideea că un
proiect de mare ținută nu poate fi realizat fără o informare clară asupra soluțiilor tehnice existente în
piață, mai ales acum, când tehnologia este deja
parte a arhitecturii și designului. n
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Despre Anuala

de Arhitectur`
Bucure[ti 2012

Dr. Arh. Emil Iv`nescu
Comisarul Anualei de Arhitectur` Bucure[ti 2012

F

iliala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor
din România a organizat ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI - ediţia a X-a 2012, cu
titulatura: “Eco-arhitectura”. În acelaşi timp, Anuala
din acest an a omagiat o tradiţie bucureşteană: “10 ani
de Anuala de Arhitectură”. Evenimentul a fost conceput pe mai multe paliere adresate atât arhitecţilor
bucureşteni şi din ţară, cât şi publicului larg:

1) Competiţia – expoziţie tradiţională de arhitectură;
2) Conferinţele Eco-Arhitectura;
3) Traseul expoziţional urban-cultural al Anualei 2012.

Tema generală, “Eco-Arhitectura”, survine pe
fondul unor necesităţi evidente în mediul construit
românesc contemporan de înţelegere şi utilizare corectă a conceptelor şi tehnologiilor verzi. Necesitatea
tuturor acestor fenomene contemporane este o fundamentare sănătoasă a unui context construit. De aceea,
Anuala 2012, le-a pus în discuţie pe toate acestea,
tocmai pentru a încuraja o mentalitate solidă şi sensibilă la natură, energie, arhitectură şi om, în final.
Caracterul Anualei 2012 a fost unul cultural, profesional şi educaţional.
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El s-a bazat pe conexiune, relaţionare, expunere şi
deschidere către publicul larg, provenind din aplicarea
unui concept organizaţional şi anume acela de “eveniment în eveniment”, adică manifestare cultural-artistică
în cadrul evenimentului arhitectural. Această atitudine
are la bază viziunea arhitecturii ca act atât profesional,
cât şi cultural şi artistic. Beneficiul unui astfel de gest
este o deschidere şi o receptivitate cât mai mare a
arhitecturii nu doar în rândul profesioniştilor, ci şi a
publicului larg.
“Eveniment în eveniment” înseamnă realizarea unor
construcții culturale cu audienţă sporită chiar în cadrul
Anualei, astfel încât publicul care vine la evenimentele
culturale să intre în contact şi cu cele profesionale.
Publicul trebuie educat în înţelegerea arhitecturii drept
act cultural, căci orice om care înalţă o casă, de fapt,
creează un act de cultură. Evenimentele Anualei 2012,
expoziţii, conferinţe şi workshop-uri precum Conferinţele Eco-Arhitectura, Şcoala de la Buneşti, Atelierul de
Lut, De-a Arhitectura, Eco-Design, Expoziţia de
fotografie Atmosfere, Evenimentul Arhitext - Fluenţe,
Street Delivery, Strada de C’Arte, au mediatizat atât
produsul de arhitectură autohton, cât şi profesia de
arhitect în cele mai bune aspecte ale sale. n

sfatul

specialistului

{lefuirea parchetului,
o lucrare complex`
Șlefuirea este de câțiva ani și în România un procedeu mecanizat, prin care se evită efortul
considerabil făcut de vechii meseriași aplecați o zi întreagă asupra pardoselii pentru a finisa
parchetul dintr-o singură cameră (și poate nici atât). Odată cu apariția acestor metode moderne,
a fost necesară însă și specializarea celor care le pun în practică, o specializare care presupune atât
cunoașterea echipamentelor, cât și comportamentul lemnului supus șlefuirii.

{

lefuirea parchetului, operațiune pe care mulți o
numesc acum impropriu ”rașchetare”, este un
procedeu foarte complex, în ciuda aparențelor. Ca să
vorbim despre această tehnologie, ar trebui să ne
întoarcem puțin în timp. În trecut, parchetul se finisa
manual, prin acest procedeu de rașchetare cu o lamelă
din metal pe care meseriașii mai vechi o cunosc sub
denumirea de ”țicling” – din germanul ”ziehklinge”.
Unealta nu a dispărut, dar este utilizată doar pentru
suprafețe mici.
Mai târziu, au apărut mașinile electrice de șlefuit
care aveau montate pe un tambur trei sau patru cuțite
de metal. Prima mașina electrică de șlefuit cu abraziune a fost inventată încă dinainte de primul război
mondial, în SUA. În ziua de azi există mașini de șlefuit
foarte performante, care au un zgomot relativ redus
în comparație cu cele de acum câteva zeci de ani,
aspiră praful și rumegușul rezultat în proporție foarte
mare (spre protejarea utilizatorilor), iar calitatea
finisării este aproape perfectă.
22
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Există în prezent mai multe tipuri de asemenea echipamente: mașinile de șlefuit pentru
suprafețe mari (care sunt cu bandă continuă,
cu bandă întreruptă sau cu tambur centrifugal), mașini monodisc sau cu trei discuri și
mașinile speciale pentru șlefuit marginile și
colțurile.
Pentru o șlefuire corectă, trebuie respectate
anumite tehnici și metode, fără de care nu se
poate obține calitatea dorită a suprafeței.
Unele dintre ele nu vizează doar etapa
propriu-zisă a șlefuirii, ci începe de la execuția
șapei și montarea primei lamele de parchet:
În primul rând, montarea parchetului se
va face pe o suprafață perfect dreaptă; în caz
contrar, dacă stratul suport pe care se va face lipirea
este cu denivelări, parchetul va prelua aceste neuniformități și vor fi mari probleme la șlefuire –
practic, nu se va putea obține o finisare perfectă
doar din șlefuire.
Șlefuirea parchetului începe abia după
ce adezivul s-a uscat în profunzime. Aici trebuie
ținut cont de tipul de adeziv cu care s-a făcut
montajul (acrilic, pe bază de solvent, poliuretanic
sau silanic) și, foarte important, temperatura și
umiditatea din atmosfera încăperii. Atenție și la
recomandările producătorului de adeziv în ceea ce
privește timpul de așteptare de la montaj și până la
începerea șlefuirii!
În ultimul timp, în țările din vestul Europei,
unde se pune un accent deosebit pe caracterul
ecologic al materialelor de construcții, este
interzisă comercializarea și punerea în operă
a produselor care conțin solvenți (reducerea
emisiei de compuși organici volatili).
Finisarea parchetului trebuie să respecte
succesiunea corectă a pașilor: șlefuire, mai apoi
lăcuire sau aplicarea uleiului. De asemenea, este
determinantă seriozitatea cu care sunt abordate

sfatul

specialistului

ca prima șlefuire, cea pentru îndepărtarea lacului, să
fie realizată folosind materiale abrazive cu granulație
16 sau 24, urmând ca după curățarea lacului să se
urmeze același procedeu ca și la șlefuirea parchetului
nou montat.
Șlefuirea propriu-zisă cere îndemânare și multe
ore de practică. La mașinile de șlefuit cu tambur trebuie
acordată o mare atenție momentului în care se lasă și se
ridică tamburul pe parchet: dacă nu este ridicat și coborât
la timp, va lăsa urme adânci.

aceste lucrări: după montare, cea mai importantă operațiune este prima șlefuire, pentru că se îndreaptă orice
denivelare provenită din eventualele diferențe de grosime
între lamelele de parchet. Erorile comise în cadrul acestor operațiuni sunt de cele mai multe ori ireversibile.
Șlefuirea se face în etape, cu materiale abrazive
având granulații diferite, începând cu granulațiile
mari și terminând cu granulațiile cât mai fine. La un
parchet montat pentru prima oară, șlefuirea începe în
general cu granulație 36 - 40 pentru îndreptare, urmând
60 - 80 și la final 100-120.
Numărul exact de șlefuiri depinde de gradul de
denivelare al lamelelor de parchet, de modelul
acestora, de tipul de mașină cu care se face șlefuirea
și de tipul finisării, cu lac sau ulei.
La recondiționarea unui parchet vechi, care a
fost finisat cu lac pe bază de solvent, se poate ajunge
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În funcție și de modelul ales pentru montaj,
respectiv de felul în care cade lumina în încăpere, se
va alege direcția de șlefuit, granulația și numărul de
operațiuni. Așa cum am arătat mai sus, cea mai
importantă șlefuire este prima, pentru că se îndreaptă orice
denivelare. De exemplu, la un parchet montat în ”solzi de
pește” (sau în ”V”, sau ”brăduț”, cum doriți să-i spuneți), se
va începe șlefuirea perpendicular pe vârfurile unghiurilor,
cu granulație 36 – 40, și se finisează apoi pe fibră cu 60 - 80
- 100. La modelul ”pe lung” (englezesc - ordonat sau
aleator) se va începe cu șlefuirea în diagonală cu abraziv
de 36 - 40, urmând apoi o șlefuire pe cealaltă diagonală cu
60 și la final cu 80 - 100 sau 100 - 120 în sensul lamelelor.
Înainte de finisarea cu lac sau ulei recomandăm
o șlefuire cu mașina monodisc sau cu trei discuri. La
parchetul care se lăcuiește, este recomandată o șlefuire
finală cu granulație 100 -120, iar la parchetul care se uleiază maximum 80 - 100. Înainte de lăcuire, se poate folosi
plasa abrazivă cu granulație 100, iar înainte de uleiere plasa
abrazivă cu granulație 80. Din experiență, nu recomandăm
șlefuiri cu granulații mai mici de 120, pentru că abrazivele
cu granulații foarte fine nu fac altceva decât să ”lustruiască”
și să închidă porii lemnului, ceea ce nu este de dorit.
Se va avea în vedere și felul în care cade lumina
în încăpere. Se va evita ridicarea sau coborârea tamburului mașinii de șlefuit în zonele foarte bine luminate. n

Articol realizat cu sprijinul domnului
Ioan Bodor, membru fondator amPr.
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Noile pardoseli fonoizolante din PVC

marca Forbo Flooring
Poluarea sonoră poate avea efecte adverse asupra omului, precum tulburări de somn, stress, migrene, pierderi
de memorie, agresivitate și dificultăți de învățare. De fapt, lupta împotriva poluării sonore este o chestiune de
sănătate publică, vizând păstrarea unui mediu ambient liniștit și confortabil. Iată de ce performanța acustică
este esențială când se proiectează o clădire sau se regândește una existentă. Cel mai bun mod de a reduce
sunetul este prin intervenția chiar la sursă, iar cheia poate fi reprezentată de pardoselile fonoizolante.

Adapta]i pardoselile
la destina]ia cl`dirii

Potrivire perfect`
pentru orice aplica]ie

În școli, o performanță acustică adecvată creează o
atmosferă liniștită propice studiului, chiar dacă micuții
mai aleargă pe coridoare. În birouri, pardoseala fonoizolantă reduce stresul și agresivitatea. Iar în spitale și
azile, contribuie la refacerea pacienților asigurând un
mediu pașnic și liniștit, în ciuda activității personalului
medical.

Pardoselile fonoizolante din PVC realizate sub
marca
au fost dezvoltate și testate spre a maximiza reducerea sunetului de impact, respectându-se
totodată cerințele de trafic intens din zonele comerciale.
Pardoselile fonoizolante
contribuie la scăderea
poluării sonore din clădire în mai multe moduri,
rezultatul constând dintr-un mediu mai confortabil.
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Sarlon gama 19 dB
Cele mai ridicate specificații acustice vin împreună
cu o colecție extraordinară de pardoseli din PVC, de la
o tonalitate de factură minerală (Sarlon Concrete) la
una clasică, dominată de lemn (Sarlon XL Wood),
trecând prin flamboaianta gamă Sarlon Cristal și
ajungând la colecțiile luminoase și vibrante Sarlon Uni
și Sarlon Code Zero. Unică este și gama Sarlon
Topography, cu designul ei dominat de linii mișcătoare
inspirate de conturul onctuos al orizontului.

Performanţă
Noua Gamă Acustică are 3 nivele de reducere
a sunetului de impact:
• Compact acoustic Sarlon 15 dB
• Compact acoustic Sarlon 17 dB
• Comfort acoustic Sarlon 19 dB

Forbo Flooring este un specialist reputat
în produse fonoizolante, cu peste 32 de
ani de experiență și know-how speciﬁc.
Pentru protejarea mediului

Performan]` maxim`
Know-how-ul dezvoltat de-a lungul anilor în
obținerea de produse acustice face ca toate cele trei
game să atingă nivelul maxim în clasa lor în privința
reducerii sunetului de impact. Structura produsului
combinată cu finisajul poliuretanic face ca pardoselile
să fie ultrarezistente la trafic, păstrându-și totodată
aspectul ca nou pentru mulți ani.

Sarlon gama 15 dB
Această gamă combină culorile naturale (Sarlon
Canyon) și nuanțele materialelor primare (Sarlon
Pepper) într-o colecție ușor de aplicat și combinat în
orice amenajare.

Din principiu,
aplică standarde proprii de
mediu ce exced reglementările legale. Designul colecției
folosește mult mai puțin colorant grație noii tehnici de
gravare folosite.
se poate mândri și cu noua
stație de tratare a apei, care purifică 100% componentele de colorant existente în apa utilizată în producție.
Noua gamă fonoizolantă de pardoseli respectă așadar
toate standardele, inclusiv noile clase referitoare la
emisiile VOC. În plus, gama este produsă preponderent
în Europa, pentru majoritatea piețelor europene,
reducând astfel emisiile de carbon generate de transport. Curățarea ușoară, cu aport minim de detergenți
și performanța legată de durabilitate în timp a produselor contribuie în multiple feluri la conservarea
mediului. n

Sarlon gama 17 dB
Prin această gamă este oferit un design subtil și fin
(Sarlon Nuance), respectiv unul 3D elegant și sofisticat
(Sarlon Linen). Punctul de atracție al gamei rezidă în
nuanțele de lemn natural (patru colecții diferite).
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dezumidificare

Una dintre problemele importante pe care le
întâlnește un montator de pardoseli pe un
șantier, cu precădere la o construcție nouă, este
umiditatea șapei. Totuși, nu este suficient ca
atenția acestuia să se limiteze la starea stratului
suport, deoarece apa poate interveni în mod
nefericit din foarte multe surse, în contextul în
care o construcție este alcătuită în cea mai mare
parte din materiale higroscopice (cu o capacitate
ridicată de a absorbi umiditatea din aer) și
supuse fenomenului de capilaritate.

Pardoselile
[i umiditatea construc]iei
Trei ani de umiditate în exces
O construcție conține din abundență apă nelegată
chimic, în materialele care sunt în majoritatea lor
poroase, higroscopice și permit fenomenul de capilaritate. Prezența apei determină, în consecință, variații
dimensionale ale materialelor, ale densităților acestora
și chiar ale conductivităților termice, cu efecte asupra
modului în care lucrează celelalte materiale puse în
operă pentru finisaje. De asemenea, după finalizarea
lucrărilor, umiditatea prezentă într-o construcție
influențează durabilitatea elementelor componente,
care sunt supuse unui proces continuu de coroziune,
deteriorare prin îngheț/dezgheț, umflare/contracție,
dezvoltarea unor organisme dăunătoare atât materialelor, cât și celor care locuiesc sau muncesc în clădire.
Iată de ce specialiștii recomandă ca, asigurată fiind
protecția optimă împotriva umezelii, darea în folosință
a unei clădiri să se facă totuși doar după ce sunt asigurate condiții favorabile de uscare naturală sau
28
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artificială, deoarece umiditatea inițială este necorespunzătoare din perspectiva condițiilor de igienă și
confort. Măsurătorile arată că echilibrul de umiditate
al unei construcții este atins abia în al treilea an de
exploatare.
În funcție de umiditatea relativă a aerului, construcția are o umiditate cu un echilibru dinamic, de aceea
se intervine prin diferite metode de control: materiale
impermeabile, bariere de vapori, substanțe hidrofuge,
pante de scurgere, sisteme de drenare, sisteme constructive care încearcă evitarea condensului. În etapa
de șantier se folosesc cu succes aeroterme care accelerează în mod controlat uscarea construcției, iar,
înainte și în timpul execuției finisajelor, sunt folosite
cu succes dezumidificatoarele. Unii specialiști în
dezumidificare raportează extragerea a 5 litri de apă /
metru pătrat de construcție (în primele câteva săptămâni), pentru a ajunge la situația propice execuției
cu succes a finisajelor (pardoselilor) și a o face potrivită
locuirii ulterioare.

Majoritatea aspectelor sunt destul de evidente când
vorbim de umiditate, sau... așa credem noi.
De exemplu, o șapă pare uscată, dar aceasta doar la
suprafață; în realitate, poate avea o umiditate de 4%,
dublu față de cât ar trebui. Iar problema apare abia
după câteva luni de la montarea parchetului, ceea ce
înseamnă că este deja târziu, daunele fiind deja
vizibile și remediabile doar cu alte cheltuieli – în cel
mai fericit caz, pentru că sunt situații în care parchetul
trebuie înlocuit complet.
Dinu Crețu - DC Group Dezumidificare

Apa de construc]ie
De unde provine această apă? Majoritatea materialelor sunt puse în operă prin procese tehnologice
umede: betoane, zidării, tencuieli, placaje cu mortar
etc. Varul degajă apă în timpul procesului de întărire.
De asemenea, unele materiale capătă o umiditate su-

plimentară în timpul depozitării în aer liber, mai ales
în timpul sezonului rece. Suplimentar, în timpul șantierului mai pot interveni o multitudine de alte surse
de apă: precipitații (ploaie, zăpadă, rouă), umiditatea
proprie terenului care influențează prin capilaritate sau
evaporare (și absorbția de către materialele higroscopice), defecțiuni ale instalațiilor etc. Toate acestea au
drept consecință o construcție umedă. Mai trebuie spus
că precipitațiile influențează umiditatea construcțiilor
insuficient protejate în zonele de fațadă, chiar dacă
învelitorile sunt montate. Vântul deviază picăturile,
care ajung pe fațadă și, din cauza rafalelor, sunt supuse
unei presiuni pulsatorii, rezultatul fiind o umezire suplimentară a construcției, mai ales când există rosturi
sau fisuri. Cum spuneam, multe materiale de construcție (beton, cărămidă, betoane ușoare etc.) sunt
poroase, conțin celule, goluri umplute cu aer sau lichid,
care comunică sau nu între ele și cu exteriorul. Foarte
multe dintre ele variază dimensional în funcție de conținutul porilor, de umiditatea care poate fi absorbită în
stare lichidă (prin capilaritate) sau sub formă de vapori
– care pot condensa foarte ușor. După atingerea umidității de echilibru higroscopic, materialul mai poate
primi doar apă în stare lichidă, dar până atunci trebuie
făcut ceva concret pentru a controla fenomenul: o dezumidificare controlată. n
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profile

profesionale

Küberit PPS® - Champion
instruc]iuni de montaj
Sistemul de profile Küberit PPS® - Champion
se folosește la montajul de parchet masiv,
pardoseli laminate ori din plută, cu grosimi
între 6,5 și 16 mm. În 2010 a fost declarat din
nou cel mai bun profil existent pe piață.

Exemplu de montaj al unui
profil de trecere cu diferenţă de
nivel între parchet și mochetă

A

cest sistem inovativ menit realizării trecerilor
cu și fără diferență de nivel, respectiv realizării
închiderilor este disponibil în 6 nuanțe metalice diferite (aluminiu eloxat, oțel inox, oțel inox mat,
argintiu, auriu, bronz și culoarea nisipului), 14 decoruri asemănătoare lemnului, precum și 8 furnire
din lemn. Cât privește lungimea profilelor, aceasta
se poate alege între 0,9 m, 1,0 m, 2,7 respectiv 3 m.

mai întâi se fixează cu
șuruburi sau în dibluri
baza profilului. La
pardoselile încălzite, baza
profilului se va monta cu
un adeziv bicomponent.

Doar în cazul pardoselilor
cu grosime de 6,5 - 8,5 mm
trebuie avut grijă ca părțile
mai înalte ale elementului
superior al profilului să
intre în fantele bazei
acestuia. În final, elementul
superior al profilului se
fixează cu șuruburi în baza
acestuia.
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Între pardoseala
montată flotant şi baza
profilului se va lăsa un
rost de dilatare, conform
recomandărilor.

Eventuala diferență de
nivel se ajustează prin
câteva lovituri moderate.
Nu uitați să strângeți
corespunzător șuruburile.

Doar pentru versiunea cu decor
sau furnir de lemn
aveți în vedere ca suprafața
pe care se va lipi decorul să fie
curată, uscată și fără resturi
de grăsime. Îndepărtați folia
protectoare a decorului sau
furnirului. Lipiți apoi decorul
sau furnirul de lemn, la temperatura camerei (niciodată la temperaturi negative),
presând bine. După aceea, profilul de trecere cu diferență
de nivel e gata pentru traficare.

În cazul pardoselilor cu înălțime mai mare decât plaja
menționată la început se vor folosi înălțătoarele - elemente din material plastic armat cu fibră de sticlă. Cu
ajutorul acestora, puteți folosi profilele și în cazul
pardoselilor cu până la 5 mm mai înalte - respectiv
până la 10 mm mai înalte, dacă folosiți două înălțătoare
suprapuse. n

Profile Küberit de
protecţie muchii trepte
cu certificate TÜV
Siguranța produselor este adesea un factor important în alegerea unui brand pentru arhitecți, distribuitori și
meseriași. Din acest motiv, producătorul german de profile
pentru pardoseli Küberit adaugă managementului intern de
control al calității un instrument exterior de control constând în
certificarea unei reputate instituții de resort. Astfel, TÜV Nord a
certificat recent multe profile Küberit de protecție muchii trepte.
După certificarea TÜV a profilelor 706 A, 706 C, 707 A și 707 C,
acum și profilele de protecție muchii trepte 708 N au primit
această certificare. Mai mult, profilele de protecție muchii trepte
KOMBI (tipul 701, 702, 703, 704, 705 și 709) precum și profilele
RENO (tipul 711 și 712) au fost aprobate de TÜV. Aceste profile
de înaltă calitate au fost instalate îndeobște în case pentru
seniori, centre de reabilitare ori instituții publice în care dezideratele de siguranță sunt o prioritate. Profilele de aluminiu sunt
disponibile în lungimi standard de 5,0 și 2,5 m, respectiv în 6
culori metalice (argintiu, auriu, bronz, culoarea nisipului, oțel
inoxidabil și aluminiu mat). Profilele KOMBI și cele antiderapante sunt fixate cu șuruburi cu cap înecat fiind proiectate
pentru a da posibilitatea înlocuirii inserției de PVC, chiar și în
cazul a două inserții. Aceste inserții din PVC pot fi comandate în
11 culori diferite inclusiv o variantă fotoluminescentă, cu
suprafața plană ori concavă. Pentru profilele de treaptă RENO,
Küberit oferă inserții antiderapante de 13 și 23 mm lățime, în 3
variante diferite granulate (rezistență la alunecare R13), 3
variante diferite lise, cu efect antiderapant normal, respectiv 6
variante diferite de inserții din PVC. Sistemele de profile de
protecție muchii trepte Euro-Step Champion, Euro Step, Step
Clip Champion și Step Clip au fost testate de TÜV Nord și au
primit certificarea aferentă cu mult timp în urmă. Aceste sisteme
de profile sunt foarte uzitate în lumea comercianților specializați și meseriașilor. Sistemul de profile patentat la nivel
internațional respectă sub toate aspectele reglementările
Küberit de “calitate profesională pentru utilizatori profesioniști”.
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Cum salv`m

o pardoseal`
OVIDIU BADEA,
DIrEctOr tEhnIc MApEI rOMânIA
Întâlnim cazuri în care, din varii
motive, suntem nevoiți să acceptăm
și să preluăm un suport existent
degradat, nou sau vechi, și să
aplicăm pe el un finisaj de pardoseală. Subliniem că, odată cu
acceptarea lucrărilor în cunoștință de
cauză, responsabilitatea rezultatelor
ne aparține în totalitate. Cum este
cunoscut tuturor, pregătirea corectă
a suportului reprezintă 50% din
reușita lucrării. Dar dacă acesta este
degradat, ce să mai pregătim?
În acest caz, îl reparăm!
32
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P

entru a fi cât mai sugestivi în legătură cu acest subiect, am ales un caz special care merită descris, cu
raționamentele și pașii urmați la realizarea lucrării. Am
avut la dispoziție un timp limitat pentru realizarea unei
pardoseli de trafic intens din PVC într-un spațiu pentru
birouri. Frontul de lucru era o șapă executată cu câteva
luni în urmă, pe care la momentul execuției a plouat.
1

2

3

4

5

6

7

Șapa, armată cu plasă sudată, dar fără a fi prevăzute
rosturi de dilatare, a fost aplicată peste un strat dublu
de plăci din polistiren extrudat.
În consecință, am acceptat o adevărată provocare: o
șapă grosieră flotantă slabă, prăfoasă și fisurată pe
toată suprafața, care își mai păstra stabilitatea numai
prin armătura de plasă de sârmă (foto 1, 2, 3, 4, 6).

8

Raționamentul obișnuit când întâlnim un astfel de
suport este simplu: se înlătură șapa grosieră și se toarnă
alta! Dar în cazul de față mai erau 3 săptămâni până la
inaugurarea birourilor și, dată fiind cerința de a avea
ca strat final un covor de PVC de trafic intens, era ne cesar ca suportul să aibă o umiditate reziduală de 2%
CM. Prin urmare, șapa existentă, fisurată dar uscată,
trebuia reparată și acoperită cu o autonivelantă, rațio namentul înlocuirii șapei fiind exclus.
Pardoseli magazin
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Etapele lucr`rii
Așadar, ce soluție s-a ales? S-a șlefuit pentru început
toată șapa grosieră, pentru a îndepărta laptele de ciment
și pentru a deschide porii șapei, după care s-a aspirat.
Au fost deschise fisurile începând cu cele de
1 mm și terminând cu crapăturile de 10-15 mm, s-a
aspirat bine din nou și s-au analizat datele la rece (foto
2, 3, 4).

10

În urma analizei, am identificat următoarele
probleme:

11

12

fisuri simple de 1 mm, dispuse aleatoriu pe
suprafață, dar o placă stabilă (foto 1);
fisuri mai mari de 3 mm, cu placă de asemenea
stabilă (foto 2);
goluri deasupra fisurilor de la deschiderea
inițială (foto 3, 4, 6, 14, 15, 16), dar și fisuri mari,
de peste 3 mm, unde placa era flotantă și se
mișca (foto 9, 10, 11, 12, 13).

În urma identificării cauzelor degradării și a
defectelor șapei grosiere, s-a trecut la stabilirea
metodologiei de intervenție și reparare, după cum
urmează:

13

1. S-a tratat întreaga suprafață a șapei grosiere,
precum și a fisurilor, cu o rășină epoxidică bicomponentă fluidă Primer MF EC Plus, care să
genereze consolidarea în masă a șapei, precum și
întărirea marginilor fisurilor / crăpăturilor/ golurilor (foto 5, 6, 7). Această rășină epoxidică a
fost aleasă deoarece nu conține solvenți, spațiul
era neventilat iar deschiderea geamurilor nu
reprezenta o soluție, afară fiind - 22°C (foto 33).

14

2. Pentru umplerea golurilor rezultate din deschiderea inițială a fisurilor, datorită slabei rezistențe
a materialului de șapă, s-a ales soluția de reparare cu mortar epoxidic preparat din rășină
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Primer MF EC Plus în amestec cu nisip de cuarț
(foto 8).

15

3. Pentru monolitizarea fisurilor mai mari de 3 mm,
s-a intervenit suplimentar cu o rășină epoxidică
bicomponentă Eporip și, în funcție de situație,
s-au folosit cleme sau conectori metalici. Trebuie
precizat că și această rășină este fără solvenți
(foto 9, 10, 11, 12, 13).
16

4. Pe toată suprafața șapei reparate s-a aplicat un
strat final de rășină epoxidică fluidă Primer MF
EC Plus, peste care s-a împrăștiat nisip de cuarț
sort 0,7 - 1,2 mm, cu rol de strat de aderență
pentru șapa autonivelantă (foto 16, 17, 18, 19).

5. Șapa grosieră reparată prin intervențiile de mai
sus s-a nivelat cu o șapă autonivelantă performantă de ciment (Ultraplan), cu rezistența de
30 N/mmp, uscare rapidă, aplicată în grosime
medie de 8 mm (foto 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28).

17

18

6. Pe o suprafață de aproximativ 120 mp, din cauza
temperaturii de +8°C din interiorul incintei, șapa
autonivelantă a intrat în priză mai greu și a
segregat. Prin urmare, a fost șlefuită cu un
monodisc, după care s-a aspirat suprafața (foto
29, 30).

19

7. Peste șapa autonivelantă s-a montat, prin lipire
cu adeziv, covorul de PVC (foto 33,34).

Coaserea fisurilor
Pentru repararea fisurilor în zonele unde placa se
mișca, s-a folosit rășina epoxidică Eporip și o serie de
cleme sau conectori metalici. În acest caz am aplicat un
procedeu folosit la reabilitarea drumurilor de beton,
așa-numita „coasere a fisurii”.
Este un procedeu prin care se creează perpendicular
pe fisură niște șanturi cu adâncimea ½ din grosimea
plăcii, la o distanță de circa 20 cm între ele, în care se
înglobează (în rășina epoxidică menționată) niște bare
metalicestriate. În cazul de față am folosit un PC de 16
(foto 9,10).

20
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22

Mapei România oferă atât produsele pentru
lucrări, cât și soluțiile tehnice adecvate
complete, respectiv asistența de șantier.
23

24

25

26

27
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R`[in` în straturi succesive
Consolidarea șapei este, aparent, un proces simplu.
Fiind o șapă neomogenă, cu suprafețe compacte alternând cu suprafețe foarte slabe, am optat pentru o
consolidare în etape. Ce înseamnă aceasta? Păi... închipuiți-vă un burete pe care turnăm apă: absoarbe până
când începe să curgă pe partea cealaltă. Același lucru
s-ar fi întâmplat și cu această șapă, dacă am fi aplicat
rășina epoxidică de consolidare, fluidă, „la liber”, în flux
continuu. Din aceste motive, pe suprafețele foarte slabe
mecanic am aplicat straturi succesive de rășină epoxidică Primer MF EC Plus cu un consum de circa 300
g / strat, lăsându-le să se întărească de pe o zi pe alta.
Primul strat a fost absorbit tot, bineînțeles (foto 1, 6).
Am aplicat apoi straturi sucesive până când am observat că materialul rămâne băltit pe suprafață și am
împrăștiat nisip de cuarț în exces (foto 5, 6, 17). Pe
suprafețele compacte, rășina epoxidică am aplicat-o cu
racleta (primul strat), și cu trafaletul (stratul doi) - (foto
7,15,16). Odată reabilitată suprafața, restul devine
simplu: turnăm masa de șpaclu autonivelantă și montăm covorul PVC. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns
dificultatea acestei lucrări, ne-am mai confruntat cu o
problemă: seara, când am plecat de pe șantier, șapa
autonivelantă arăta impecabil; a doua zi am găsit-o
texturată. Ce s-a putut întâmpla? Cu cât e mai mare

28

29

30

31

32

denivelarea din suport și grosimea de turnare pe strat,
cu atât este mai ușor să se depună materialul în straturi
fluide (putem spune că este un fel de segregare), și, după
evaporarea apei, să apară textura la suprafața finită a
autonivelantei. Dar ce este de făcut, mai turnăm un
strat? Nu mai avem timp! Dar șapa e proaspătă și ne
permite să o șlefuim. Pe un suport bun, cu un monodisc poți face minuni, la fel cum fac vopsitorii auto încarcă cu chit, după care șlefuiesc excesul. Așa am
făcut și noi: am șlefuit suprafața până am obținut o
„masă de biliard” (foto 29). Aplicarea covorului PVC a
fost ”floare la ureche” pe un suport așa de bun (foto 31,
32, 33). Iată, așadar, una dintre lucrările noastre de
referință (foto 34). n

33

INFO

34

Lucrare: reparare [ap` grosier`, turnare autonivelant`,
aplicare covor PVC prin lipire;
Perioada lucr`rilor: 24.01.2012 - 11.02. 2012;
Loca]ie: Bra[ov, Cristian;
Suprafa]` repara]ii [ap` grosier`: 300 mp;
Materiale: r`[in` epoxidic` Primer MF EC Plus, r`[in` epoxi dic` Eporip, cleme metalice, nisip de cuar] sort 0,7 - 1,2 mm,
autonivelant` Ultraplan ;
Finisaj: covor PVC Optima -Tarkett;
Execu]ie repara]ii [ape: Wood Style, Bra[ov;
Aplicare covor PVC: Karina R, Bucure[ti.

Imaginile și textul sunt proprietatea Mapei România.
Pardoseli magazin
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Showroom cu parchet Bauwerk
în cadrul Delta Concept Store

Parchetul care spune o poveste
Producătorul elvețian de parchet Bauwerk împreună
cu partenerul Delta Store au inaugurat pe 26 iunie 2012
cel mai mare spaţiu expoziţional din Bucureşti, amenajat în cadrul Delta Concept Store, în apropierea
intersecției Răzoare. Cu ocazia deschiderii, Bauwerk a
prezentat pasionaţilor de design, montatorilor și reprezentanților mass-media veniți la acest eveniment
ultimele sale colecţii: Vintage şi Silver, două game de
parchet exclusivist care aduc o notă aparte în modalitatea de a privi o pardoseală caldă, din lemn. Pe lângă
o mare cantitate de mostre depozitate, spațiul de expunere a fost amenajat cu câteva dintre modelele de
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parchet care au făcut faima colecției Vintage: Old News,
Stone și Multicolor, capabile să inspire designerii români în amenajările adaptate trendurilor momentului
– autenticitate și individualitate, sub influența patinei
care stârnește emoții și amintiri, care spune o poveste.
Domnul Friedrich Schiefermeier, director pentru
Europa Centrală și de Est a firmei Bauwerk, a pus
accent în prezentarea acestor varietăți de parchet dublustratificat pe calitatea lemnului folosit și sănătatea
habitatului obținut. Estetica produselor și oportunitățile
de amenajare au putut fi evaluate direct în cadrul unui
program de vizitare a show-room-ului, unde arhitecții
și designerii prezenți au studiat zeci de minute mostrele
și au putut pune întrebări reprezentantului Bauwerk.

Parchetul expus aici poate fi văzut astfel în continuare de către beneficiarii și designerii care caută
inspirație pentru concepte complete de amenajare (locuințe și, de ce nu, birouri), având în vecinătate creații
ale unor branduri renumite în domeniul băilor și nu
numai. Domnul Dragoș Bonea, proprietarul rețelei de
magazine Delta Design, prezent la eveniment, a încurajat acest gen de parteneriate care să strângă laolaltă,
pentru o mai bună comunicare și colaborare, producătorii, designerii și montatorii de pardoseli, un domeniu
care are nevoie de calitate și profesionalism pe toate
aceste trei paliere.

Cântând sub du[... sau în cad`
Mai trebuie spus că lansarea Bauwerk s-a produs în
contextul unui eveniment amplu organizat de Delta
Studio: festivitatea de premiere a concursului
„Cântând sub duș...sau în cadă”, destinat conceptelor
inovative de baie și la care au participat arhitecți și
designeri români. Concursul, susținut și de UAUIM și
Ordinul Arhitecților din România, s-a derulat între
lunile martie și iunie, având, conform organizatorilor,
un nivel neașteptat de calitate a proiectelor. Juriul a
selectat trei dintre aceste propuneri care vor merge mai
departe în faza de producție și vor intra în spațiul de
expunere Delta Studio din Centrul Răzoare.

Iată autorii celor 3 proiecte premiate:
Arh. Alexandra Georgia Zamfirescu Proiectul Concept de baie insular
Arh. Bogdan Brandiburg și co-autor
Arh. Olivia Zahalca - Proiectul Alternative
Arh. Oana Coarfa Birou (Republic of Architects) Proiectul Hex
Premiul special oferit de Geberit s-a îndreptat
către AA Studio (Proiectul Fracture), iar mențiuni au
primit:
Arh. Mateescu Claudiu - Proiectul Desert
Arh. Eliodor Streza / Monica Butnaru Proiectul Only space - Naked Space
Arh. Pop Andreia - Proiectul Simfonia Naturii
Arh. Anca Cioarec și Arh. Brîndușa Tudor Proiectul Sacrul Intim. n
Pardoseli magazin
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Marea Moschee
din Paris
despre marmură, zellige și verde coral
Declarată monument istoric în Franța și fiind
inclusă de către Ministerul Culturii din această
țară în „Patrimoniul secolului XX”, Marea Moschee
din Paris își revendică arhitectura în stilul
hispano-maur, specific nordului Africii și Spaniei
stăpânite de aceștia. A fost inaugurată pe 15 iulie
1926, datorită fondatorului ei, Si Kaddour
Benghabrit, și are o importanță deosebită pentru
comunitatea musulmană numeroasă din zona
metropolitană a Parisului, compusă în principiu
din maghrebieni (tunisieni, algerieni, marocani).
Însă dincolo de rolul ei direct, de loc pentru
rugăciune și de instruire religioasă pentru adepții
Islamului, moscheea mai are un rol simbolic și
unul artistic, pe care le vom evidenția aici.
40

Pardoseli magazin

Recuno[tin]` dup` r`zboi
Decizia de a construi Marea Moschee din Paris, primul edificiu dedicat acestei religii în Franţa istorică, a
apărut după Primul Război Mondial, în care 70.000 de
musulmani din nordul Africii administrate de francezi
au murit pentru Franța în luptele contra Puterilor
Centrale, mai ales în timpul bătăliei de la Verdun.
Proiectul a fost finanţat chiar de către Franţa, printr-o
lege dată în august 1920 care acorda un credit de
500.000 de franci pentru construirea unui institut musulman care să dispună și de o moschee, o bibliotecă şi
o sală conferințe. Piatra de temelie a fost pusă astfel în
1922, pe locul vechiului Hôpital de la Pitié, în apropierea grădinii botanice Jardin des Plantes - arondismentul
5, Cartierul Latin, deci... centrul Parisului.

Inaugurarea s-a petrecut pe 16 iulie 1926, în
prezența preşedintelui de atunci al Republicii,
Gaston Doumergue, și a sultanului Marocului,
Moulay Youssef (după ce în ajun construcția a fost
criticată de o serie de militanți algerieni care vedeau
în ea o „moschee - reclamă”).

Decorativ tradi]ional
Ansamblul arhitectural care poate găzdui cam
1.000 de persoane este amplasat pe un teren de
7.500 mp și include așadar nu doar moscheea,
sala de rugăciune, ci și madrassa (şcoala),
biblioteca și sala de conferinţe.
În plus, pot fi vizitate aici niște superbe grădini
arabe cu o suprafață de circa 3.500 mp, plus o serie
de anexe (restaurantul, sala de ceai, hamam-ul şi
câteva magazine), toate decorate în același stil
inconfundabil.
Arhitectura a fost inspirată de el-Qaraouiyyîn, o
faimoasă moschee din Fez (una dintre cele mai mari
din Maroc şi una dintre cele mai vechi din lume),
cu un minaret de 33 de metri asemănător cu cel al
moscheii Zaytuna din Tunisia. Decorațiunile și
plăcile ceramice zellige au fost încredințate unor
meşteşugari specializați din Africa de Nord, care
lucrau doar cu materiale tradiționale. Ușa de intrare,
decorată cu motive florale stilizate, este considerată
unul dintre reperele stilului decorativ islamic
autentic.

Minaretul cu secțiune pătrată și scară până în
vârf este compatibil cu Școala de Maliki, fiind ornat
cu faianță turcoaz. Pasiunea pentru mozaic a lumii
arabe se regăsește inclusiv în restaurantul moscheii,
unde mesele sunt placate cu acest material.

Contraste islamice
După superba intrare principală în complex cu
ușă din stejar, feronerie de bronz, placări cu lemn
de eucalipt și ceramică verde coral (culoare specifică
islamului), vizitatorul intră în curtea Rhiad, inspirată de cele mai frumoase grădini hispano-maure
sau case din Africa de Nord.
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O grădină andaluză cu fântână, unde se pot
observa terase cu dale din marmură albă și arteziene a căror apă se pierde apoi printre flori, se remarcă
prin pardoseli cu același mozaic ceramic verdealbăstrui, care completează starea de liniște, pace,
împăcare, în plin centrul unui oraș tumultuos.

Curtea interioară are un peristil cu coloane în
stil maur și o fântână cu bazin imens din
marmură, folosit uneori de credincioşi pentru a
se spăla înainte de rugăciune, conform
dogmei. În acest scop mai există oricum un
spațiu dedicat abluțiunii, placat și acesta (cum
altfel?) cu marmură și ceramică verde.
Trebuie remarcat faptul că peste tot poate fi
întâlnit acest contrast, specific arhitecturii arabe,
între marmura albă, nobilă, simplă, șlefuită perfect,
și bogăţia ornamentelor murale marocane, identice
cu cele ale artizanilor maghrebieni de acum câteva
secole. Tot în această zonă a curții interioare, ușile
sculptate din stejar sunt încadrate de mozaicuri
fine, produse și tăiate manual, care se alătură după
algoritmi accesibili doar inițiaților pentru a forma,
în culori maro și jad, stele şi rozete înșirate în frize
de-a lungul colonadelor. Imaginea este reluată la
nivelul pardoselii împrejurul fântânii centrale, cu
rigolele ei și specifica stea în 8 colțuri. Impresionante mai sunt aici plafoanele din lemn de cedru și
stucaturile, adevărate sculpturi în ipsos care suplinesc lipsa de culoare a materialului printr-o
neasemuită artă a formelor delicate. Vizitatorul va
mai observa în sala de rugăciuni covoare de mare
valoare, cel mai important pentru comunitate fiind
oferit de Şahului Iranului, Reza Pahlavi. Ţesut prin
metoda Djanchaghan, această minune a artei
persane măsoară 7,64 m x 4,37 m. Gest de recunoștință, sau poate o încercare de temperare a
tensiunilor dintre capitala unui imperiu și colonii,
Marea Moschee din Paris este o capodoperă de
arhitectură vizitată de musulmani și nemusulmani
deopotrivă.

Este un obiectiv interesant și din perspectiva
pardoselilor, care s-au bucurat de atâta atenție
pentru detaliu. n
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din piatr`

Pardoselile din piatr`
probleme [i rezolv`ri
Roca folosită pentru pardoseli, de orice tip ar fi (calcar, granit, travertin, marmură, piatră de râu
etc.) și oricum ar fi prelucrată (șlefuită, lustruită, buciardată) se confruntă ca orice alt material cu
aceleași probleme legate de uzura fizică, chimică sau diferențele de temperatură. Iată motivul
pentru care există diverse soluții pentru protecție, cu diferite compoziții, destinații și efecte asupra
comportamentului ulterior la solicitările menționate, asupra esteticii și aderenței (este un aspect
pe care nu trebuie să-l pierdem niciodată din vedere). Acestea se aplică pe suprafață cu o anumită
regularitate (la unul sau mai mulți ani), în funcție de natura pietrei, de destinație, de materialele
pentru protecție și tehnica folosită.

S

e poate constata că diferitele tipuri de rocă au
comportamente variate la acești factori, în funcție
de duritate, densitate, porozitate, eventuale fisuri, vârsta
geologică pe care o au. Mai contează locul în care sunt
folosite: interior/exterior, spații umede/uscate, de trafic
intens, mediu sau scăzut. Timpul, condițiile de mediu,
microorganismele, vegetația afectează piatra. Nu în
ultimul rând, suntem atenți la aspect, și aici fiecare are
preferințele lui: unii vor să vadă roca pe care au ales-o
așa cum arăta inițial, cu nuanța intactă, alții vor să îi
confere câteva tonuri mai închise, pe care roca le capătă
de regulă când este umedă (dar și în cazul în care i se
aplică un tratament după montaj). Din această cauză
apar uneori și confuzii, când cumpărătorii aleg piatra
pentru aspectul în stare umedă și sunt dezamăgiți
ulterior, când o văd uscată și ternă.
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Ce probleme avem
Rocile folosite în construcții sunt supuse la o multitudine de depuneri (cruste albe, negre și gri) rezultate
în urma activității omului, a precipitațiilor, poluării,
depuneri care depind de dimensiunile particulelor
nedorite și de porozitatea și asperitățile suprafeței.
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Este bine de știut că furnizorii de roci pentru finisaje
care lucrează în mod profesionist fac (sau ar trebui să
facă) măsurări de umiditate a rocii pe probe prelevate,
teste de absorbție higroscopică la temperatura camerei,
determinarea sărurilor solubile în apă, decolorare,
depunere de cruste și multe alte teste menționate în fișe
de observație, eventual pe materialele pe care le au în
depozite. Cei care le pun în operă (mai ales pentru
anumite lucrări mari) pot face măsurări higrotermice
în interiorul și exteriorul clădirii, pentru stabilirea
diferențelor de temperatură între aer și structură,
cantitatea de apă din pardoseală, absorbția capilară și
rata de evaporare.
În funcție de acești parametri, apar la suprafața
pietrei depuneri uscate (cand particulele purtate de
aerul cald intră în contact cu piatra rece și, prin condensarea aerului, se lipesc de suprafață – fenomenul de
termoforeză) și umede (de pildă în procesul de spălare,
sub acțiunea apei care poate avea un anumit nivel al
pH-ului).
Mai contează temperatura aerului, știut fiind că
reacțiile chimice sunt intensificate de temperaturi mai
mari, și curenții de aer (vânt). Nu în ultimul rând, avem
poluarea, care se concretizează prin depuneri pe suprafețele reci, și este cu atât mai semnificativă cu cât piatra
este mai rece și mai umedă. Alternanța umed/uscat este
distructivă pentru că apa absorbită la un moment dat
migrează și se evaporă, transportând sărurile solubile
(gips în special) care se depun pe suprafața pietrei
(«crusta albă», care la rândul ei este spălată de ploaie
sau în procesul de curățare). Atunci când în gipsul
rezultat se fixează particule de carbon cauzate în urma
acțiunii poluanților casnici sau industriali, se formează
«crusta neagră». Mai există crusta gri, care reprezintă
depozite de murdărie în locuri fără curenți de aer și
greu de curățat, mai puțin agresive dar... neigienice și
inestetice. De asemenea, mai pot exista o serie de probleme care țin de prelucrarea pietrei și execuția
pardoselii: defecte neobservate la punerea în operă,
microfisuri, prezența în exces a apei de carieră, coroziuni în zonele cu piese metalice (armături, grilaje etc.),
mortare și adezivi incompatibili cu piatra, rosturi prea
mici, distribuția greșită a adezivilor sub placă. Dincolo
de estetica modificată, problemele menționate mai sus
duc și la degradarea fizică a pardoselilor din rocă.

Consolidan]i [i materiale
protective
Pentru toate aceste probleme sunt utile o serie de
operațiuni de curățare și protejare, care presupun
costuri diferite. Curățarea se poate face în mod profesional prin spălare cu jet sub presiune, prin sablare, cu
materiale aeroabrazive (jet de pulberi din diferite materale), spălare chimică, prelucrare mecanică (abrazivă),
sau cu metode speciale precum curățarea cu ultrasunete, laser, chiar așa-numitele «împachetări biologice»,
folosite la recondiționarea operelor de artă de obicei. În
continuare, sunt necesare operațiuni de consolidare a
structurii pietrei și impermeabilizare a suprafeței, care
depind de profunzimea penetrării soluțiilor și de
uniformitatea distribuției în masa materialului. Contrar
așteptării multora, este de preferat să fie utilizat un produs reversibil, care să poată fi îndepărtat la un moment
dat prin curățare sau spălare – dacă se dorește de pildă
o renovare sau o recondiționare ulterioară, este bine să
avem în față o piatră cât mai apropiată de starea ei
naturală. Există așadar consolidanți anorganici, aplicați
de către profesioniști: hidroxidul de bariu (iar pentru a
preveni evaporarea se acoperă cu glicerină), silicați
(organici și anorganici) și fluorsilicați. Mai cunoscuți în
piață au devenit însă consolidanții organici, în general
polimeri în solvenți organici, și (mai rar) consolidanții
termoplastici, care se aplică la temperaturi ridicate sau
sub presiune.

Iată câțiva consolidanți organici întâlniți în activitatea
curentă a celor care se ocupă de protejarea rocilor:
l Rășini acrilice – sunt solubile în solven]i organici,
având o bun` rezisten]` la agen]i chimici [i lumin`;
l Rășini fluorurate – rezistente la radia]iile ultraviolete;
l Polietilenglicoli – solubili în ap` [i solven]i organici,
destul de stabili la lumin` [i agen]i chimici;
l Rășini epoxidice – rexistente la ap`, agen]i chimici,
mai pu]in la radia]ii solare;
l Poliuretani – cu propriet`]i mecanice [i aderente
bune;

l Rășini poliesterice - folosite deseori pentru marmur` ,
cu foarte bune calit`]i mecanice [i adezive, dar care î[i
modific` nuan]a la lumin`.

Aceste produse sunt folosite în diverse domenii,
unele pentru restaurările pardoselilor cu valoare arhitecturală și chiar istorică/arhelogică, de aceea este bine
să căutați acele produse potrivite și justificabile din
punct de vedere financiar – în cazul unei pardoseli obișnuite, nu are sens să insistați cu materiale care presupun
o tehnică laborioasă de aplicare. Deși se aplică la
suprafață, soluțiile au efect în profunzime, nu rămân ca
o peliculă aparentă, care se poate oricând distruge sau
exfolia. Trebuie să se asigure impermeabilizarea la apa
lichidă, dar permeabilitatea la vapori, și să nu conțină
substanțe nocive pentru sănătatea omului și a
animalelor. Uneori, din cauza absorbției mari de apă
din sol sau alte surse, o aplicare protectivă poate fi
contraindicată. Agentul protectiv trebuie să asigure
stabilitatea la agenții chimici, mai ales la poluanții acizi
din atmosferă, la radiațiile UV, dar cu o influență minimă asupra aspectului pietrei. Uneori aceste produse
dau un aspect lucios, alteori, așa cum menționam, dau
senzația de umed, închizând culoarea. În definitiv,
intervențiile de consolidare și protecție au ca scop
transformarea cât mai lentă în timp a suprafeței de
piatră, dar nu pot avea efecte spectaculoase dacă nu
sunt dublate și de o supraveghere a condițiilor de ambient. Opinia unui specialist, care înțelege corect
situația, este oricând bine-venită în recomandarea unui
anumit tratament. n
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Ucenicia
[i [colile
profesionale
Statul încearcă în prezent o revitalizare a învățământului profesional, ceea ce este lăudabil.
Vom avea de văzut cât de bine va fi pus la punct
acest învățământ, de ce resurse va dispune și cât
de specializat poate fi, mai ales pentru o zonă de
nișă, cum este cea a montatorilor de pardoseli.
O situație oarecum similară este și în privința
uceniciei, reglementată prin Legea 279/2005
modificată și completată în 2011, la care s-a
adăugat un proiect de încurajare a acestui tip de
pregătire prin acordarea de subvenții către
angajatori.
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ersistă încă ideea că școlile profesionale sunt mai
degrabă locuri de penitență pentru cei care n-au
învățat carte și nu ceea ce ar trebui să fie: instituții de
pregătire pentru o serie de meserii care sunt cerute în
piață, fără a fi nevoie neapărat de o diplomă de bacalaureat. De asemenea, angajatorii nu simt o încurajare
considerabilă din partea statului să investească în pregătirea ucenicilor, pentru a avea forță de muncă bine
pregătită și, dacă se poate, cât mai loială. Există așadar
o problemă cu modul în care tinerii intră pe piața muncii, absolut nepregătiți în urma cursurilor de calificare
din sutele de școli care scot pe bandă rulantă “dulgheri
- tâmplari - parchetari”, cursuri care nu au nici durata
și nici materialul didactic necesar, și în urma cărora
absolvenții se aleg doar cu o falsă idee despre sine.

Situa]ia din Germania
Ucenicia este o tradiție a activității economice
europene, dezvoltată în secole de experiență. Sistemul
s-a dezvoltat în Occident în Evul Mediu târziu şi era su-

pravegheat de breslele meşteşugăreşti şi de administrațiile oraşelor. Meșteșugarii se bucurau de o forță de
muncă ieină (de cele mai multe ori asigurau doar hrana și un acoperiș deasupra capului), iar tânărul aspirant
învăța o meserie. Ulterior, acest proces a intrat în atenția guvernelor, care au încercat să-l reglementeze pentru
a deveni cât mai util societății, evitând abuzurile.
Cel mai bun exemplu este situația din Germania,
una dintre țările cu tradiție îndelungată în acest
domeniu, unde și în prezent ucenicia este recomandată și, în anumite situații (meserii) impusă, ﬁind
înregistrate aproape 350 de domenii în care se pot
pregăti acești ucenici.

de până în 22 de ani din Germania au participat în
vreun fel la acest proces din care mai mult de trei
sferturi îl finalizează până la vârsta respectivă. Este de
la sine înțeles că germanii au ajuns la această formulă
de pregătire profesională în urma unei experiențe
concrete, în care mai mult ca sigur statul nu a putut
asigura integral o calificare temeinică pentru o meserie
cu un grad înalt de specializare.

Abordarea autohton`
În realitate, ca tânăr, este aproape imposibil să intri
pe piața muncii fără un stagiu de pregătire practică de
acest gen. Ucenicia se face în sistem dual, adică tinerii
își petrec între 50 și 70% din timp în firmele angajatoare, iar restul într-o instituție de educație formală, de
tipul școlilor profesionale, existente în această țară încă
din secolul al XIX-lea. Este un sistem care funcționează
nu doar în Germania, ci și în Austria, țările fostei
Iugoslavii, Elveția, Danemarca, Țările de Jos, Franța, ba
chiar și în țări din Extremul Orient (China). Pot fi
menționate avantaje precum faptul că angajatul primește de la început sarcini într-o firmă (și este plătit),
conform abilităților sale, iar compania va avea un angajat stabil care va cunoaște în timp toate fluxurile
activității, astfel încât la finalul școlarizării va intra
direct “în pâine”, în eventualitatea angajării definitive.
Există unele discuții vizavi de costurile considerate
cam mari pentru companii, dar și despre necesitatea
unei formări continue tot mai exigente, ceea ce face ca
sistemul să se mețină pentru meseriile care nu
presupun un înalt nivel de educație. Din 2004, guvernul
și sindicatele germane au ajuns la înțelegerea ca toate
societățile industriale, cu excepția celor foarte mici, să
fie obligate să primească ucenici, în contextul în care o
treime din aceste societăți erau deja dispuse să se
implice. Problema este însă rata scăzută a natalității,
ceea ce duce la un număr tot mai mic al tinerilor care
intră în acest proces. Dar, oricum, este un concept în
transformare și se caută cele mai bune soluții, prin care
să fie implicate atât companiile, cât și statul. Starea de
fapt este că aproximativ două treimi din tinerii cu vârsta

La noi, conform legislației, ucenicia se desfășoară la
locul de muncă, în baza unui contract individual pe
perioadă determinată, care se supune Codului Muncii.
Angajatorul asigură un coordonator și o evaluare a
pregătirii teoretice și practice, în urma cărora ucenicul
(cu vârsta între 16 și 25 de ani) poate obține un certificat
de competențe profesionale, corespunzător specificului
acelei ocupații. La încheierea contractului de ucenicie,
părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea
să poată continua prin încheierea unui contract
individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în
care ucenicul a fost calificat. În urma unei ordonanțe
de urgență a guvernului, statul finanțează parțial salariile oferite de angajatorii de ucenici, pe durata
contractului de ucenicie, în ideea că este de preferat ca
acești bani să fie dați în activitatea economică (și să pregătească forță de muncă) decât să reprezinte ajutoare
pentru șomaj. O schimbare de optică se petrece și în
domeniul școlilor profesionale, la care se renunțase o
vreme. Învățământul profesional și tehnic este reintrodus treptat, vorbindu-se de o cifră de școlarizare de
circa 120.000 de locuri, dintre care o parte cu burse.
Întrebarea care se pune este dacă va exista personal
calificat pentru pregătirea acestor elevi și în ce măsură
se va putea asigura material didactic. Este foarte clar că
activitatea școlilor profesionale nu se poate desfășura
în absența agenților economici care să asigure orele de
practică. Oricum, este o zonă care trebuie urmarită cu
atenție de către firmele montatoare de pardoseli, dacă se
dorește pregătirea tinerei generații de profesioniști. n
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preg`tire

profesional`

{coala Bra[ov
de la

Până acum, pregătirea în domeniul nostru a fost în sarcina marilor furnizori de materiale, care își instruiesc
aplicatorii în conformitate cu propriile produse și standarde, sau în sarcina firmelor de montaj care au
investit în pregătirea angajaților neinițiați. Dar mai există o variantă, care nu exclude actorii menționați
mai devreme, ba chiar îi implică în procesul de pregătire: școlile de meserii. Și, cum în România există
una singură specializată în pardoseli... vom vorbi despre Școala de Meserii Dr. Iuga de Săliște din Brașov,
pe care am vizitat-o recent.

S

-a deschis în 2009 și a început să funcționeze efectiv
în 2010, având ca scop pregătirea montatorilor de
pardoseli din lemn, elastice (cauciuc, linoleum, mochetă, PVC și plută), furniruite sau laminate. Principiul
de funcționare este bazat pe conceptul de “ucenicie”, pe
învățământul dual, dezvoltat foarte bine de germani
(unde învață peste 1.500.000 de ucenici anual, pregătiți
în aproximativ 350 meserii). Ucenicia presupune
pregătirea tânărului la școală, în cazul montatorilor de
pardoseli 31 de săptămâni repartizate pe parcursul a 3
ani, în paralel cu pregătirea acestuia în cadrul firmei la
care lucrează, de la începutul uceniciei (de unde și
denumirea de „învățământ dual”). Programa este cea
după care se predă la Școala de Stat de Meserii din
Neusatdt an der Aisch, cursurile fiind traduse din
germană, iar activitatea instituției este monitorizată de
profesorii Josef Heller și Germann Kirschbaum. Școala
de la Brașov este inițiativa Fundației Dr. Iuga de Săliște
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și și-a început activitatea în incinta Colegiului Tehnic
de Construcţii şi Arhitectură “Christian Kertsch”, incintă devenită, din 2011, a Colegiul Național Economic
“Andrei Bârseanu”, sub coordonarea domnului Marius
Filipașcu.

Cursuri intensive
În cadrul pregătirii duale, la școală tinerii învață
strict noțiuni de care au nevoie, fără materii “înghesuite”
în programă, pentru a crea iluzia culturii generale, iar
mai apoi, în perioadele dintre cursuri, exersează în
practică ceea ce au învățat.
Deci, cum funcționează sistemul german? În primul
rând, cursantul trebuie să aibă un angajator și un
contract de muncă pe perioadă determinată (cea a școlarizării). Prin contractul respectiv, în Romania, până
când această formă de învățământ va fi asimilată de

doseli și pentru montaj/finisaj) este furnizat de către
producători de marcă. În fiecare săptămână de școală,
ucenicul învață câte un montaj, iar la sfârșitul cursurilor, în ultimul an, pregătește o lucrare de diplomă: una
pentru montaj de linoleum și una pentru montaj de
parchet, ambele lucrări având și o componentă teoretică. Lucrările sunt susținute în fața unei comisii din
care fac parte și examinatori germani, iar diplomele
primite de absolvenți sunt recunoscute de către
oficialitățile române și, sperăm, vor avea aplicată Apostila de la Haga (care probează valabilitatea în toată
Comunitatea Europeană).

Vârsta conteaz`
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, firma
plătește școlarizarea (plus transportul, cazarea și masa
ucenicului pe durata săptămânilor de cursuri), dar și
un salariu lunar, care însă nu poate asigura integral
existenta ucenicului, ceea ce înseamnă că este nevoie de
o anumită susținere din partea familiei sau, de ce nu,
generozitatea angajatorului, eventual veniturile suplimentare pe care acesta este dispus să i le acorde.
Trebuie știut faptul că, prin munca lui și ținând cont
de salariul mic pe care-l primește, ucenicul produce
plusvaloarea necesară acoperirii cheltuielilor de școlarizare, astfel că, la finalul celor trei ani, angajatorul nu
va suporta, din bani proprii, niciun cost legat de școlarizarea ucenicului - dimpotrivă, se va alege și cu
beneficii materiale.
Cursurile durează trei ani: 11 săptămâni de școală
în anul întâi și câte 10 săptămâni pe an în al doilea și al
treilea an, acest timp fiind împărțit în module de 2-3
săptămâni, când ucenicul este prezent continuu la
școală între luni dimineață și vineri după-amiază. În
restul timpului, lucrează pentru firma la care este
angajat și care îi plătește școlarizarea (între module trec
de regulă 2 luni).
Într-o săptămână sunt prevăzute 27 ore de teorie de
specialitate si pregătire practică, în care ucenicul învață
să execute toate tipurile de pardoseli pentru care este
calificat. Orele de pregătire practică se desfășoară în
atelierul școlii, dotat cu echipamente, scule și unelte
moderne, pe care le întâlnești într-o firmă cu anumite
exigențe, iar materialul didactic (materiale pentru par-

Sistemul descris mai sus funcționează așadar cu
succes în Germania și în alte țări din Occident. Mai
puțin în Europa de Est (și la noi), unde nu a existat, este
drept, nici încurajarea pentru dezvoltarea școlilor
profesionale și de meserii, acestea din urma dispărând
de peste 20 de ani. Discutând cu domnul Marius
Filpașcu, ne-am mai dat seama că această școală trebuie
făcută la o vârstă mai fragedă (nu post-liceal), când
adolescentul este dispus să asimileze cunoștințe noi.
“Cei mai mulți sunt trecuți de vârsta școlii, iar unii dintre
ei chiar s-au bucurat când au terminat liceul. De aceea
este greu să-i aduci din nou în bănci, să-i faci să înțeleagă
că meseria înseamnă și studiu, carte, nu doar muncă
fizică”, ne spune gazda noastră.

Rezultatele se v`d
La sfârșitul lunii iulie, sub conducerea domnului
Josef Heller, a avut loc examinarea anuală a ucenicilor
din anul I și anul II. Citându-l pe domnul Heller, “tinerii
români au demonstrat că pot fi foarte buni meseriași,
unii având carențe în asimilarea noțiunilor teoretice, dar
toți prezentându-se bine la proba practică – nota minimă
fiind 7”.
Cel mai bine s-a prezentat George Poenaru, absolvent al anului II, ucenic angajat la firma Epa Floor
Studio (București), care a obținut nota 7 la teorie și 9 la
practică, lucrările lui fiind considerate de domnul
Heller “foarte bine și mai ales foarte corect executate, din
toate punctele de vedere”. n
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Cum alegem
o pardoseal` industrial` (II)
În episodul trecut al acestui serial am trecut în revistă tipurile de pardoseli industriale
potrivite unei anumite destinații, condițiile de trafic și uzură, adaptarea la stratul suport
și la temperaturi extreme.
Vom continua cu informa]ii despre pardoseli speciale
cum sunt cele din domeniul medical/farmaceutic,
aderen]`, capacitate de drenare [i alte câteva aspecte
care trebuie luate în calcul atunci când este aleas` o
pardoseal` industrial` sau dedicat` unui spa]iu cu
destina]ie special`.

Alimentare [i farmaceutice
În industria alimentară este necesară nu doar simpla
întreținere, ci mai ales igienizarea, având în vedere necesitatea de a împiedica apariția culturilor microbiene
de orice fel. O pardoseală poate părea corespunzătoare,
la o prima vedere, dar aici pot exista fisuri și microfisuri
în care se ascund bacterii și virusuri asupra cărora detergenții și dezinfectanții nu acționează la întreaga
capacitate. O vopsea fină poate să crape, deci nu este
garantată securitatea alimentară – iată de ce stratul de
finisaj trebuie să fie totdeauna impecabil.
O situație și mai exigentă, de igienizare perfectă,
apare în farmaceutică, sau în camerele albe (medii controlate din industria farmaceutică, laboratoarele de
microbiologie sau producția de echipamente medicale
în care și aerul este filtrat permanent pentru a îndepărta
particulele și impuritățile, pe lângă faptul că temperatura și umiditatea încăperii sunt atent controlate pentru
a proteja echipamentele sensibile la condițiile de mediu). Acestea sunt situații în care calea cea mai sigură
este urmărirea agrementului și alegerea acelui material
recomandat de norme (materiale epoxidice, poliuretanice, acrilice, PVC etc.).

O reglementare mai strict`
Revenind la pardoselile industriale în termeni
generali, indiferent că sunt simple, elicopterizate, cu
corindon sau altă rășină, beton elicopterizat vopsit,
beton amprentat, klinker, ceramică sau orice alt
material, mai trebuie luat în calcul un parametru care
vizează protecția muncii: gradul de rezistență la
alunecare.
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Testele specifice sunt în fond de două tipuri, pentru
picior încălțat și descălțat, fiind luate în calcul și
spațiile umede precum dușurile sau piscinele. Aici este
de remarcat faptul că producătorii de PVC nu indică
rezistența la alunecare cu picior descălțat, deși este un
material folosit uneori în băi și piscine. Așadar, conform reglementărilor germane referitoare la siguranța
la locul de muncă și potrivit prescripțiilor pentru
prevenirea accidentelor, pardoselile trebuie să fie plane,
ușor de curățat și, nu în ultimul rând, antiderapante.
În cazul prezenței apei, noroiului, uleiului, grăsimii sau
a altor tipuri de reziduuri care constituie pericol de
alunecare, se impun măsuri particulare în ceea ce
privește alegerea materialelor pentru pardoseli. Interesant este faptul că un rol important în reglementările
menționate îl au societățile de asigurări, care au întocmit studii pe tema alunecării, arătând că aceasta este
principala cauză a accidentelor la locul de muncă.
Punctele critice sunt în special zonele în pantă, neutilizarea încălțămintei adecvate și prezența uleiului pe
pardoseală, situația optimă fiind o suprafață plană,
rugoasă sau profilată.

Profilarea pardoselilor

Alunecarea este o problemă serioasă, puțin tratată
la noi și, după cum susțin unii specialiști, detaliată
insuficient și de normativele europene. În anumite
cazuri, se pune un panou cu atenționarea că pardoseala
este alunecoasă, pe principiul „Eu v-am zis!”, ceea ce nu
este nici util și nici acoperit de lege. Dacă pe plan
european nu există o normă clară, pe domenii, care să
prevadă rezistențele la alunecare, avem însă normativul
german care ne poate ajuta, inclusiv în ceea ce privește
tipul de încălțăminte.
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Suprafețele profilate au o capacitate mai bună de
drenare a apei sau altor lichide care intervin într-un
proces de producție sau la spălarea pardoselilor și, în
același timp, rețin aceste lichide între planul de călcare
și cel de drenare, având o anumită capacitate de
absorbție și permițând o călcare mai sigură, fără acvaplanare. Există în acest sens mai multe clase care
exprimă volumul de refulare pe o anumită suprafață de
pardoseală profilată. Astfel, există clasele V4, V6, V8,
V10 care indică 4, 6, 8 și respectiv 10 cm cubi de lichid
reținut /dm pătrat de pardoseală. Practic, este vorba
despre volumul gol existent între suprafața de călcare și
cea de evacuare.

Clase de aderen]`
Din perspectiva aderen]ei la modul general, cu picior înc`l]at,
exist` [i aici o serie de clase: R9, R10, R11, R12 [i R13, care au
semnifica]ia din tabelul urm`tor, specificând zone de lucru cu
pericol de alunecare (aceste cifre au fost ob]inute în urma unor
încerc`ri pe planul \nclinat):
Clasa
Unghiul
Tipul de
de evaluare de înclinare aderen]`
R9
6º - 10º
U[oar`

R10

10º - 19º

Normal

Pentru picior desc`l]at exist` clasele
A, B și C, care reflect` urm`toarele
caracteristici ale pardoselilor:

Domenii de utilizare (exemple)

Clasa
de evaluare

Unghiul
de înclinare

Domenii de utilizare

- zone de intrare la interior;
- s`li de mese;
- sc`ri interioare;
- cabinete medicale.
- zone de vânzare în brut`rii,
patiserii, pentru produse lactate;
- spa]ii de prepararea alimentelor pentru vânzare;
- spa]ii sanitare, s`li de baie în domeniul
medical;
- garaje subterane neexpuse intemperiilor;
- ateliere de prelucrarea lemnului.

A

12º - 18º

- culoare frecventate cu piciorele goale (uscate);
- vestiare individuale [i colective;
- funduri de bazine pentru neînot`tori dac` adâncimea
apei nu este sub 80 cm sau nu dep`[e[te 1,35 m;
- saune [i zone de repaus uscate.

B

18º - 24º

- culoare frecventate cu piciorele goale în afara celor din
categoria A;
- s`li de du[ [i plaje din jurul bazinelor;
- zone aflate în vecin tatea instala]iilor de dezinfec]ie prin
pulverizare;
- funduri de bazine pentru neînot`tori dac` adâncimea
apei este par]ial sub 80 cm;
- funduri de bazine – zona pentru neînot`tori la piscinele
cu valuri artificiale;
- pardoseli ridic`toare [i bazine de copii;
- sc`ri de acces în ap`;
- sc`ri de acces în ap`, cu l`]ime de maximum 1 m, cu
mân` curent` pe ambele p`r]i;
- sc`ri care nu se afl` în imediata vecin`tate a bazinului;
- trepte de [ezut sau stat întins (gradene de repaus);
- saune [i zone de repaus, în afara celor din categoria A.

C

> 24º

- sc`ri de intrare în ap` în afara celor din categoria B;
- bazine de trecere (pediluvii);- borduri de bazin înclinate.

R11

19º - 27º

Ameliorat - spa]ii de vânzarea c`rnii neambalate;
- sp`l`torii auto;
- c`i de circula]ie pietonale în întreprinderi;
- rampe de înc`rcare acoperite.

R12

27º - 35º

Mare

- buc`t`rii pentru spitale;
- hale de montaj;
- garaje de pompieri;
- c`i de circula]ie neacoperite în
întreprinderi.

R13

35º

Foarte
mare

- spa]ii de tran[area c`rnii;
- spa]ii de conservare a legumelor;
- rafin`rii de ulei;
- prepararea mezelurilor.
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din PVC

pentru cel mai modern

centru de tratament
Vă prezentăm în aceste pagini o lucrare
importantă datorită câtorva considerente, pe
care le luăm de fapt permanent în calcul:
dimensiuni, exigențele privind calitatea,
rapiditatea execuției, gradul de specificitate și,
chiar dacă este vorba despre o unitate medicală,
estetica. Toate acestea au stat la baza unei lucrări
de referință pentru montatorii de PVC:
Centru de Tratament Oncologic din Brașov.

Execu]ie în 3 luni
A fost inaugurat pe 31 mai anul acesta și este în acest
moment unul dintre cele mai moderne centre medicale
din România (cel mai modern din Europa Centrală și de
Est pe segmentul lui, după opinia unor specialiști), ﬁind
realizat în urma unei investiții de peste 24 de milioane de
euro, din care 8 milioane de euro pentru construirea şi
amenajarea clădirii şi 16 milioane de euro pentru aparatură şi echipamente. De asemenea, termenul de dare în
folosință a fost scurt, dacă ne raportam la standardele
autohtone: circa un an și jumătate, la o suprafața de 8.200
mp, desfășurată pe 5 niveluri.
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Faptul că ediﬁciul a fost ridicat pe structură metalică
a contat semniﬁcativ în economia proiectului. În privința montării pardoselilor, durata lucrărilor a fost de
aproximativ 3 luni, în condiții de șantier optime –
ﬁnisajele și ultimele retușuri au fost executate în același
interval de timp.

Dotare [i design
Amplasamentul centrului medical, pe un teren de 5.400
mp pus la dispoziție de primărie, este cel al unei foste

unități sanitare, iar investiția s-a făcut în cadrul unui parteneriat public - privat. Spitalul are 170 de paturi este
prevăzut cu un departament integrat de diagnostic imagistic, unul de radioterapie (cel mai performant din România),
chimioterapie, chirurgie, terapie intensivă, laboratoare și
alte spații dotate cu tehnologie medicală de ultimă generaţie.
Pardoselile din recep]ie [i zona de lobby au fost placate
cu granit - o suprafa]` elegant`, cu o bun` aderen]`, executat` cu o deosebit` acurate]e de echipa domnului Sorin
Dr`gan de la Stone Interiors.
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Materiale speciale

De asemenea, conform noilor tendințe în proiectarea
unităților spitalicești, intrarea este prevăzută cu o zonă de
recepție și lobby generoasă și bine luminată, iar terenul
adiacent a fost amenajat cu atenție, în aceeași idee de a
încuraja o atitudine optimistă a bolnavilor.

Trafic [i uzur`
Proiectul a fost gândit la cele mai înalte standarde, aici
urmând să lucreze printre cei mai buni medici din țară,
în colaborare cu specialiști din Elveţia, Germania sau Ungaria, dar şi cu profesori de la diferite universităţi. Schema
de personal este compusă din 30 de medici şi 70 de asistente, infirmiere şi personal tehnic - fizicieni, specialişti
IT etc., la care se adaugă alţi 35 de medici colaboratori,
cu probabilitatea ca aceste cifre să crească în viitor. Saloanele sunt diferențiate în funcție de numărul de locuri,
ceea ce se reflectă și în prețurile serviciilor medicale
oferite (3, 4, sau 5 stele), nefiind exclusă însă existența
paturilor rezervate cazurilor sociale. Informațiile nu sunt
întâmplătoare, pentru că este vorba despre trafic intens,
atât din partea bolnavilor, cât și a personalului, ceea ce
presupune o anumită manieră de a proiecta lucrările de
pardoseli. Așa cum am mai scris în edițiile anterioare ale
revistei, pentru unitățile medicale traficul înseamnă nu
doar uzură fizică, ci și o agresiune chimică ridicată din
cauza detergenților și dezinfectanților utilizați în procesul
practic continuu de curățenie a pardoselilor.
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Materialele folosite pentru pardoseli au fost cele
prevăzute de legislație, optându-se în general pentru PVC
de cea mai bună calitate. Pe o suprafață de 4.800 mp s-a
aplicat PVC Optima, care permite nu doar o întreținere
ușoară, ci și alte avantaje: posibilitatea unei recondiționări
simple (circulația obiectelor mobile este frecventă –
cărucioare, echipamente, chiar paturi), strat gros de
uzură, diverse oportunități de design. Pe scări (circa 264
mp), unde traficul este mai scăzut, s-a optat pentru
varianta de PVC Tapiflex.
În sălile de operații (pe o suprafață totală de circa 600
mp), a fost aplicat, de la același producător, PVC conductiv din gama Toro, special conceput pentru acest gen de
lucrări în medii sensibile, unde este nevoie de un control
ridicat al electricității statice. Având în vedere destinația
medicală a spațiului și reglementările în vigoare, pe pereți
a fost montat, pe o suprafață de 1.000 mp, tapetul din
PVC Aquarelle. Adezivii folosiți pentru lipirea materialelor de acoperire au provenit de la producătorul
german Forbo, fiind aleși în funcție de destinația spațiului
respectiv și tipul acoperirii: adezivii în dispersie acrilică
apoasă Forbo 523 (cu proprietăți conductive, pentru
spațiile dedicate) și Forbo 522, respectiv Forbo 233, un
adeziv neoprenic puternic, de contact, cu uscare rapidă.
Montajul pardoselilor s-a realizat pe o șapă grosieră
care, conform declarațiilor reprezentantului firmei Karina
R, care a executat lucrarea, a necesitat o serie de reparații
punctuale, tratate corespunzător cu rășina epoxidică
Forbo 021. Acestea au fost datele lucrării, în linii mari
desigur. Așa cum menționam mai sus, a contat și valoarea
estetică a lucrării, pentru că spitalul trebuie să fie amenajat
în culori care să nu agreseze privitorul și să dea impresia
de spațiu larg, dar în același timp să inspire încredere
vizavi de curățenie. n

INFO
Punere în oper` PVC: Karina R
Plac`ri cu granit: Stone Interiors
Produc`tor PVC: Tarkett
Produc`tor adezivi [i r`[ini: Forbo
Furnizor granit: Agricin

