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Cum ne influen]eaz`  
pardoselile s`n`tatea?

O atenție specială merită acordată par doselilor încălzite,
realizate din straturi multiple ce implică numeroase ma -
teriale (șapa grosieră, amorsă, șapă autonivelantă, adezivi,
diferite tipuri de finisaj etc.). Toate aceste materiale conțin
substanțe chimice! În acest caz, pardoseala însăși antre -
nează aerul cald spre tavan, asigurând uniformitatea
circulării și încălzirii ae rului. Dacă unul sau mai multe
dintre materialele utilizate conțin sau emană substanțe
denumite popular „toxice”, iar în limbaj tehnic compuși
organici volatili (VOC), acestea se vor răspândi foarte rapid,
contaminând aerul, cu efecte negative asupra sănătății
locatarilor. Principalele simptome asociate cu expu nerea la
VOC includ iritații con  jun ctivale, disconfort, dureri de cap,
reacții alergice ale pielii, greață, vărsături, oboseală, amețeli,
ajungând până la leziuni ale ficatului și ale sistemului
nervos central.

În 1997 ia naștere în Germania GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe), Asociația
pen tru controlul emisiilor de compuși organici volatili. Azi,
GEV are 57 de membri deplini (toți marii producători de
materiale de construcții) și 7 membri susținători, din 11
state, care își testează și etichetează voluntar produsele,
încercând astfel să facă dovada nivelului redus de emisii
dăunătoare sănătății ale produselor.

Grupele de materiale testate GEV-EMICODE® sunt
șapele grosiere, amorsele, șapele autonivelante, adezivii și
chiturile de rosturi pentru gresie, adezivii pentru parchet,
linoleum, mochetă, chitul, grundul și lacul pentru parchet. 

Conform ultimelor și celor mai severe standarde
GEV-EMICODE® materialele sunt clasificate și
etichetate EC1 Plus sau EC1R Plus, cu
următoarele precizări:

Fidel acestui concept, MAPEI se mândrește a fi un inovator în dezvoltarea soluțiilor responsabile pentru protejarea
mediului și un producător a peste 150 de produse ce respectă cerințele LEED, având astfel cea mai mare selecție
de produse eco-prietenoase din industria construcțiilor. Mai mult, 5% din cifra de afacere a Grupului este investită
anual în cercetare, iar 70% din activitatea departamentului de R&D este concentrată pe dezvoltarea de produse și
sisteme ecologice sustenabile, care nu includ solvenți sau agenți poluanți. 

Dacă pentru realizarea corectă a unei pardoseli, alegerea unor materiale de calitate este importantă, pentru
sănătatea beneficiarului aceasta este decisivă prin protejarea mediului interior și a calității aerului pe care îl respiră.
Alegeți doar materiale certificate GEV-EMICODE®!

www.mapei.ro
www.emicode.com

Un studiu al agenției americane EPA (United States Enviromental Protection Agency) relevă faptul că 90% din
timpul liber îl petrecem în interiorul casei. De aici necesitatea de a eticheta și clasifica materialele pentru
construcții, alegându-le numai pe cele foarte puțin dăunătoare, cu atât mai mult când vorbim de spitale, școli,
grădinițe, case de bătrâni, hoteluri.

- EC1 Plus – emisii foarte sc`zute
de VOC dup` uscare/înt`rire,
implicând m`suri de precau]ie
uzuale la punerea în oper`.

- EC1R Plus – emisii foarte sc`zute 
de VOC dup` uscare/înt`rire,
implicând îns` m`suri de
precau]ie suplimentare la
punerea în oper`: la aplicarea
materialelor pe baz` de ciment
sau a adezivilor reactivi,
montatorul trebuie s` poarte
m`nu[i, ochelari de protec]ie [i s` nu
vin` în contact direct cu materialele.

www.emicode.com
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Solidaritatea are un pre]

editorialsumar

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

M ergem în continuare pe acelea[i principii: comunicare în in te rio  rul
bran[ei [i în afara ei, promovarea materialelor pro   fesionale, prezen]a

nemijlocit` la evenimentele cheie ale do me niului cons truc]iilor, cu o aten]ie
special` pentru aportul estetic [i de ino va]ie pe care arhitec]ii [i designerii
îl pot aduce lucr`rilor noastre. Dac` nu sunte]i ocupa]i cu altceva în
perioadele respective, ne vom vedea sau revedea la expoconferin]a de arhi -
tec tur` RIFF, la Bienal`, la BAU - München, peste tot unde se vorbe[te
câtu[i de pu]in, la un nivel autorizat prin profesionalism [i pasiune, despre
pardoseli. În continuare, ar merita s` ne oprim pu]in [i s` reflect`m asupra
a ceea ce înseamn` „solidaritate”. Nu am ascuns niciodat` c` exist` în
aceast` bran[` a noastr` un nucleu dur, al profesioni[tilor autentici, care
dau tonul în industrie - montatorii ne pot reprezenta cu succes la orice
concurs de profil interna]ional, furnizorii [tiu despre produsele lor mai mult
decât „permite” fi[a postului. Cei care au intrat de curând pe pia]` au avut
o problem` în a face fa]` standardelor ridicate de ace[tia. Mai sunt îns`
lucruri pe care le afl` mai greu, [i anume faptul c` avem pe pia]` (nu [i în
bran[`, ne place s` credem) o serie de... entit`]i care nu ne reprezint`. Cea
mai vizibil` form` de manifestare este faptul c` nu î[i pl`tesc furnizorii sau
îi pl`tesc cu întârzieri mari. Unii dintre ei [tiu ceva meserie, al]ii sunt pur
[i simplu cet`]eni care au auzit pe undeva c` „]epele” la pardoseli se dau
mai rapid [i mai eficient. Cu cei din urm` este mai simplu, pentru c` sunt
demasca]i repede – din nefericire, totdeauna provocând suferin]` câtorva
beneficiari. Problema mare vine de la cei care au apucat s` înve]e [i s-au
decis s` r`mân` în industrie, migrând de la un furnizor la altul [i l`sând în
spate mari dezam`giri financiare. S` nu mai d`m vina pe criz` pentru aceste
probleme - pia]a a devenit previzibil`, f`r` mari oscila]ii. Lucr`ri exist`, se
fac investi]ii, s-a instaurat o oarecare sezonalitate obi[nuit` [i cei buni au
de lucru cu încas`ri rezonabile, din care se pot pl`ti salariile angaja]ilor [i
furnizorii. Cu toate acestea, unele firme continu` s` pl`teasc` greu sau
deloc, cu cecuri sau bilete la ordin f`r` acoperire, provocând în lan] reac]ii
dure asupra celor de bun` credin]`. Cei nou intra]i pe pia]` sau care au
probleme cu comunicarea se pot bucura când îi au drept clien]i [i devin
victime sigure. Companiile cu putere financiar` pot suporta mai u[or, dar
pentru o firm` mic` o sum` de 30.000 de euro, ca s` d`m un exemplu, poate
însemna falimentul. Poate c` solu]ia vine tot din comunicare – în interior
[i în exterior. O „list` neagr`” ne-ar feri de necazuri [i pe noi, [i pe be ne -
ficiari, pentru c` unii r`u platnici, nemaiavând furnizori buni, apeleaz` la
tot felul de produse dubioase. Poate c` a[a vor fi marginaliza]i [i ne vor face
o surpriz` pl`cut`, l`sându-ne s` ne facem treaba în lini[te, s` avem o rela]ie
fireasc` [i în raport cu arhitec]ii [i designerii, care au [i ei câteva cuvinte de
spus pe subiectul acesta. Iar cu privire la montatorii buni, îi invit`m s` ne
contacteze [i s` ne spun` ce lucrari deosebite au avut - am g`sit o metod`
s` îi facem cunoscu]i nu doar în fa]a bran[ei, ci [i a beneficiarilor, prin
intermediul site-ului revistei.n
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EGGER FLOORLINE 
PENTRU MOMENTE PERFECTE 

EGGER a dezvoltat linia de produse pre -
mium Floorline, disponibilă acum

în reţelele de specialitate. În colecţia de pardoseli
laminate se regăsesc patru noi tipuri de suprafeţe:
„Authentic“, „New Natural Style“, „Vintage/Used“ şi
„Materials“. 

exclusivistecolec]ii

Plăcile cu aspect continuu (foto: Stejar Arlington) 
cu lăţime de 32 cm şi bizotare longitudinală conferă
spaţiilor eleganţă şi deschidere.

În spaţii publice – precum cafenele şi bistrouri -
decorul „Pin Boreal“ cu noua structură „Grand
Canyon“ încadrată în clasa de aderenţă R10 este
foarte potrivit.
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EGGER FLOORLINE 
PENTRU MOMENTE PERFECTE 

O putem numi pe drept cuvânt alegerea ideală
pentru arhitecţi şi designeri de interior, deoarece
permite orice amenajare a spațiului: colecția
Floorline reunește 60 de decoruri în şapte grupe de
produse – din care mai mult de jumătate sunt noi. 

Povestea din spatele noii colecţii de pardoseli
laminate EGGER Floorline este una simplă:
fiecare om are momentele sale perfecte, stilul
său propriu. Atunci când totul se potriveşte,
momentul e perfect, din punctul nostru de
vedere. Acesta e sentimentul pe care EGGER
doreşte să-l transmită prin intermediul noii sale
colecţii premium. 

60 de decoruri – multe dintre ele complet noi – şi
nouă tipuri de suprafețe au fost perfect armonizate
de EGGER. Principalul scop este acela de a oferi un
plus de valoare pentru utilizatorii profesionişti –
designeri de interior şi arhitecţi. Cheia stă în design,
inovaţie şi service. Pardoselile trebuie să convingă din
punct de vedere optic, tactil şi tehnic, pentru a atrage
cât mai mulţi clienţi. „Vedeta“ colecţiei Floorline este
noua structură „Grand Canyon“, cu o adâncime
palpabilă a suprafeţei, nemaiîntâlnită până acum la
pardoselile laminate. 

Suprafeţele au şi o calitate tehnică superioară:
structurile Vintage, Grand Canyon şi Authentic
se încadrează în clasa de aderenţă R10. 

Noile materiale de marketing pentru prezentări,
con siliere şi vânzări sunt funcţionale şi uşor de uti -
lizat. Pentru expoziţiile comerciale ale specialiştilor
au fost realizate sisteme de prezentare - Point Of Sale.
Este disponibil şi programul de vizualizare a spaţiilor
„Virtual Design-Studio (VDS) Profi“, un suport
valoros pentru consilierea individuală. Toate de co -
rurile se pot aplica la rezoluţie mare în diverse tipuri
de spaţii predefinite, dar şi în spaţiile din fotografiile
personale, care se pot încărca în program. Un alt
avantaj pentru profesionişti este acela că VDS conţine
toate decorurile din colecţia de produse EGGER pen -
tru amenajări interioare ZOOM, care se pot aplica pe
piesele de mobilier, în acelaşi timp fiind posibilă şi
modificarea culorilor pereţilor. n

Decorurile cu bizot pe 4 laturi şi aspect autentic de
duşumea scot în evidenţă spaţiile comerciale
moderne. Foto: Stejar Northland gri

VDS Profi
Cu ajutorul
STUDIOULUI
VIRTUAL DE DESIGN
de la EGGER,
pardoselile laminate
se pot aplica în
diverse tipuri de
spaţii.
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O casă superbă din București, amplasată într-o
zonă cu aer de început de secol XX, a avut

nevoie de o renovare radicală, iar be ne ficiarul a
ales pentru par do seli un sistem uscat de la
Knauf, cu atât mai mult cu cât în mansardă a
optat pentru încălzire în par do seală. Este vorba
despre o mansardă spațioasă, perfect izo la tă spre
exterior cu vată minerală și cu lem  năria lăsată
aparentă. Așa cum am menționat, a fost montat
un sistem de încălzire în par doseală cu apă ca
agent termic, instalația fiind în cas trată în polis ti -
ren și opti mizată cu placă de aluminiu pe în treaga
suprafață, pentru uni for mi zarea trans fe rului ter -
mic. Atât sistemul de în călzire în par doseală, cât
și par doselile uscate (cu o con duc  ti vitate termică
de 0,29 W/mpK), sunt con cepute in clusiv pentru
planșee din grinzi de lemn, așa cum a fost cazul
pentru utilizarea de față. 

1. Perimetral, se aplică o bandă fonoizolantă din vată minerală.
Apoi, se așează primul rând de plăci, una lângă alta, înce pându-se
din partea opusă ușii, dintr-un colț. Când este nevoie, plăcile se
debitează cu ajutorul unui ferăstrău pendular.  

2. În vederea unei amplasări întrețesute a plăcilor din cel de-al
doilea strat, se marchează liniile pentru marginile acestora.
Centrul plăcii superioare se suprapune peste punctul de întâlnire al
celor 4 colțuri ale plăcilor din stratul inferior. Apoi, se prepară
adezivul pentru lipire, care este aplicat progresiv în zonele unde
vor fi așezate plăcile. Imediat după aceea se trece la  așezarea
plăcilor respective. 

3. Se fixează prima placă în șuruburi, după o schemă prestabilită,
astfel încât cele două straturi să formeze un corp compact. Se
continuă în acest mod până la acoperirea întregii suprafețe, cu
completările din plăci debitate. Rosturile se chituiesc cu același
material folosit ca adeziv (se usucă în circa 4 ore). La final, se
decupează și se îndepărtează surplusul de bandă fonoizolantă. 

Etapele lucrării

Lucrarea avansează rapid: o suprafață de 100 mp
poate fi acoperită de o echipă de 4 oameni în 
ma xi mum două zile, plus organizarea de șantier.
Deasupra se poate veni cu orice strat final
(parchet, gresie etc.), în cazul de față potrivit
încălzirii prin pardoseală. 

Renovarea 
unei case vechi

1 2 3

flotantepardoseli
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S istemul de pardoseli uscate Knauf Vidifloor 135
este format din două straturi de plăci din ipsos

armat cu fibre celulozice, cu grosime de 10 mm sau 12,5
mm fiecare și dimensiuni 1.500 x 1.000 mm. Acestea
sunt montate cu rosturi decalate, după un sistem
propriu, lipite între ele pe șantier cu adeziv dedicat
Knauf Aqualine, Knauf Systemkleber sau Knauf
Uniflott și prinse în șuruburi speciale. 
Atunci când sistemul nu este montat peste încălzire în
par do seală, se recomandă fie folosirea argilei expandate
ca strat inferior, pentru nivelare și fonoizolare, fie po -
lis ti ren expandat cu densitatea 20 kg/mc sau vată
minerală de înaltă densitate. În cazul unui substrat din
lemn (scândură), argila expandată este așezată peste un
strat de carton sau folie din polietilenă. Unde stratul de
argilă depășește 10 cm grosime, se va introduce un
material de separație (gips-carton sau OSB).

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
www.knauf.ro  

Avantajele unui sistem Knauf Vidifloor

n este un montaj uscat, care nu mai necesită șapă umedă;
n se execută rapid, cu scule obișnuite, fără mari pregătiri de

șantier, Knauf putând furniza o soluție personalizată, cu
toate accesoriile necesare unei lucrări speciale;
n are o greutate relativ mică, poate prelua fără probleme

anumite sarcini mecanice și rigidizează întregul
ansamblu, ceea ce îl face potrivit structurii pe grinzi;
n rezistența la scaunul cu rotile este garantată fără a mai fi

nevoie de straturi suplimentare;
n se poate monta inclusiv în spații umede, cu o emulsie

hidroizolantă Knauf Flächendicht;
n datorită materialelor componente, panourile sunt

rezistente la foc și umiditate, iar rezultatul final este un
strat natural, cald, netoxic și cu proprietatea de a permite
transferul de vapori.

Vidifloor 135
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istoricepardoseli

Arcul de Triumf 
al lui Galerius, 

din Salonic 

În stil imperial
Spațiul balcanic are povestea lui în ceea ce privește tradiția construirii, și din
această istorie nu pot lipsi reperele romane, preluate ulterior de arhitectura
bizantină. Acestea sunt excelent reflectate de un ansamblu arhitectonic din
secolele IV – V după Hristos: complexul din centrul orașului Salonic (Grecia)
legat de numele lui Galerius (Cezar din 293, sub tutela lui Dioclețian și împărat
roman între 306 și 311).

Începutul sfâr[itului

Este vorba de o perioadă tulbure, în care orice general se putea proclama împărat
al imperiului, concentrându-și administrația într-o regiune care îl avantaja din punct
de vedere strategic. Pentru a putea fi condus un imperiu atât de mare, atacat din
interior și exterior, puterea era împărțită după principiul tetrarhiei instituite de
Dioclețian, cu doi auguști și doi cezari care administrau câte o parte din teritoriu. 
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În stil imperial

Era perioada în care martirizarea creș -
tinilor deja nu mai putea fi o scuză pentru
declinul imperiului, ceea ce nu însemna că
nu rămăsese o obsesie a îm păraților (per -
se cuțiile lui Dioclețian au fost con siderate
cele mai crunte). Galerius însuși, militar
de origine traco-dacă, a fost un prigonitor
al acestora, chiar dacă pos te ritatea îi atri -
buie oarecum lui paternitatea Edictului de
Toleranță, și nu neapărat lui Constantin
cel Mare, succesorul lui de facto. Într-
adevăr, în ultimele zile de viață, Galerius
a încercat să scape de o boală grea con ver -
tindu-se la creștinism, dar fără efect

Piaţa Navarinou a fost excavată în anii 1970 şi au fost găsite
construcţii pe 2 nivele. Aici se află şi un octogon cu podeaua
din mozaicuri multicolore. 

Forumul Roman
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pen tru sănătatea lui. Creștinii au con siderat că oricum
a fost o convertire nesinceră, Galerius continuând să
rămână un păgân, care construise la Salonic un mau -
soleu imens dedicat altor divinități – lui Zeus, ori
zeului samotrac Cabeirus, fiul lui Hefaistos, ori pur și
simplu lui însuși...

R`mase posterit`]ii

În acest context, în care puterea se dorea reflectată
de construcții monumentale, Ga lerius și-a construit
palate somptuoase precum cel de la la Gamzigrad
(Serbia) – un complex de 4 hectare. Dar preferințele
lui s-au îndreptat la un moment dat către Salonic,
unde și-a stabilit domiciliul și a continuat persecuțiile
contra creștinilor - este locul unde a fost mar tirizat
Sfântul Dumitru, care a devenit de atunci ocrotitor al
orașului - port. 

Aici a dorit și să accentueze puterea romană printr-o
serie de clădiri reprezentative și instituții. După 1.700
de ani, pe o suprafață de 3 hectare destul de compactă
au rămas în picioare sau au fost desco perite treptat
vestigii demne de Pa tri moniul UNESCO: un palat,
Arcul lui Galerius (denumit și Kamara) și Rotonda
Sfântului Gheorghe. Din complex făceau parte, așa
cum era firesc, și un hipodrom, respectiv forumul
roman (construit probabil anterior). 

Arcul lui Galerius, ridicat în 304 pentru a celebra
victoriile împotriva perșilor din 297, era din cărămidă
placată cu basoreliefuri din piatră și se deschidea peste
Via Egnatia, drumul de asemenea din piatră care
străbătea Pe ninsula Balcanică de la Vest la Est. Timpul
și poluarea au afectat Arcul lui Galerius, fas ci nanta
alăturare de cărămidă într-o arcadă spec taculoasă, mai
ales că pe la 1953 tramvaiul trecea... pe sub el.
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Cea mai bine păstrată parte a complexului
este însă Rotonda, construită de același Ga -
lerius pentru a-i servi probabil ca mausoleu,
după modelul Pantheonului din Roma. Chiar
dacă nu a atins performanțele edi ficiului din
Roma (domul acestuia de 43 de metri a rămas
cel mai înalt până în 1436, când a fost con s trui -
tă catedrala din Florența), Rotonda din Salonic
are totuși 30 de metri înălțime și un diametru
de aproape 25 de metri, spri ji nindu-se pe ziduri
de 6 metri. Construcția a im   presionat, a fost
păstrată și reconvertită, mai ales că Galerius a
fost înmormântat la celalalt palat al lui, din
Gamzigrad (Felix Ro muliana, cum se numea
atunci). Cons tantin cel Mare a trans for mat-o
în biserică creștină, închinată Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, prilej cu care a fost înfru -
musețată cu un mozaic de excepție (ima gini cu
sfinți rugându-se), din care se păs  trează și azi
câteva porțiuni. După 1.200 de ani, a căzut însă
sub stăpânirea turcilor care i-au adăugat un
minaret (rămas încă în pi  cioare) și au transfor -
mat-o în mos chee. În urma răz boiului
bal  canic din 1912, construcția a re   de venit creș -
tină și, după o restaurare con sis tentă, astăzi
găzduiește eve ni mente cul   turale. În prezent,
putem observa o par do seală cera mică rectan -
gu lară, nu foarte pre  tențioasă. 

Palatul lui Galerius și celelalte edificii au fost
afectate mai puternic, și amploarea lor nu
poate fi decât bănuită prin suprafețele alocate
și complexitatea structurilor subterane rămase
(șanțuri, sisteme de canalizare, tunele etc.).
Totuși, o parte din pardoseli au rămas relativ
inte gre, cel puțin suficient pentru a ne da
seama de gradul de dezvoltare a tehnicii mo -
zai cului la acea vreme. 

Rotonda lui Galerius, 
un Pantheon al Salonicului

Tip de pardoseli care
se produc şi în zilele
noastre în România
(Siceram)  
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istoricepardoseli

Sunt lucrări mi  nu țioase, cu motive geo me -
trice sau vegetale, nu lipsite de simboluri – de
pildă o variantă foarte com plicată și ingenioasă
a svasticii. Din 1994, a fost demarat un proiect
amplu de res tau rare, care include și con -
solidarea par doselilor, proces dificil, deoarece
este destul de greu de identificat structura
mortarelor folosite.

Transferul valorilor

Importanța acestor pardoseli este mare din
perspectivă istorică pentru că au fost realizate
într-o epocă de cumpănă. Roma imperială își
trăia ultimele zile, iar centrul de greu tate
migra tot mai la est, către Bizanțul care va
deveni curând Constan ti no pole. 

În același timp, Salonicul, centrul adminis -
trativ al acestei părți a Europei în perioada
romană, era și un centru artistic, unde erau
realizate printre cele mai frumoase mozaicuri
din imperiu. Într-o casă din acest oraș au fost
găsite suprafețe de excepție din secolul al II-lea,
multicolore, care atestă un nivel ridicat al
stăpânirii tehnicilor mozaicului. Subiectele erau
mitologice, marine, deseori cu tentă dio ni siacă,
împodobind sălile de banchete. 

Execuții similare au fost descoperite în
toată regiunea, în special în orașul Dion din
apro piere, un alt centru al Macedoniei. Ei bine,
tradiția aceasta atât de apreciată în Apus a fost
perpetuată și dezvoltată în cadrul Imperiului
Bizantin, fiind folosită cu scop religios și nu
numai, în spații mai mult sau mai puțin fastu -
oase. 

Atunci și meseria a evoluat astfel încât
mozaicarii din Constantinopole au ajuns în
următoarele secole în toate colțurile im pe -
riului, până în Damasc sau Sicilia. Lucrările de
mare finețe erau realizate cu marmură, sticlă
și uneori (pentru pereți) chiar cu foiță de aur
sau argint. Începând cu secolul al VI-lea,
mozaicul devenea o artă bizantină... n
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I ată cum este descrisă (în linii mari) turnarea unei
șape de egalizare, după metoda clasică: şapa de ega li -

zare se realizează dintr-un mortar de ciment preparat
în cantitățile necesare, cu nisip având granulația 0 – 7
mm. Mortarul se va întinde pe supra faţa destinată şi se
va nivela cu dreptarul, ținând cont de un nivel men -
ționat în proiect. Sunt prevăzute rosturi de dilatare iar,
dacă este nevoie, se va realiza sclivisirea (aspect des
întâlnit în vechile hale industriale). Acest lucru se
realizează prin baterea mortarului proaspăt cu mistria
(până la apariţia laptelui de ciment) sau prin presărarea
uniformă pe suprafaţa şapei, înainte de începerea prizei,
a unei cantităţi de ciment, astfel încât să rezulte o gro -
sime de 2 mm de suprafaţă sclivisită. Ulterior, pentru
evitarea fisurării la acțiunea soarelui sau curenţilor de
aer, se va proteja suprafaţa cu rogojini, pânză de sac, etc.
și se vor stropi cu apă timp de 7 zile. Sunt prevăzute
abateri de la planeitate ale stratului suport de maximum
20 mm pentru dreptarul de 2 m lungime la pardoseala
peste fundație și 10 mm pentru un planșeu. 

Acum, lucrările de acest gen în zona pardoselilor
industriale sunt tot mai rare, întâlnite mai degrabă
pentru suprafețe mici. 

În primul rând, se vorbește aproa pe exclusiv despre
șapa mecanizată, prin care trans portul și turnarea se
execută cu ajutorul furtunelor din cauciuc, care pot
ajunge până la 150 m pe orizontală și 100 m pe ver ti -
cală. Compoziția este mult mai bine supravegheată,
munca mai ușoară și nu se mai produc distrugeri pe
șantier. Orizontalitatea se asigură, desigur, cu ajutorul
unei nivele laser, iar vibrarea crește con sis tența ma -
terialului. Un alt aspect urmărit este sigilarea peliculei
ex te rioare (vechea sclivisire), pentru ca șapa să poată
deveni un suport cât mai bun pentru stratul final, sau
chiar să reprezinte acest strat final. Șapa clasică are un
mare dezavantaj: mai este necesară o șapă auto nive lantă,
dacă se dorește acoperirea cu parchet, PVC, ceramică
sau rășini. De aceea, se apelează la așa-numita „eli cop -
terizare”, care poate transforma șapa în strat final,
even tual suport pentru rășini epoxidice și poliuretanice.
Dacă se dorește ca șapa elicopterizată să devină strat
final, se mai poate adăuga cuarț la suprafață, pentru
optimizarea stratului de uzură. Rosturile de dilatare se
umplu cu profile din PVC sau alte materiale dedicate.
Totul este ca executanții să stăpânească aceste tehnici și
să fie foarte atenți la umiditatea construcției. n

industrialepardoseli

Planeitatea 
de la sclivisire 
la elicopterizare

Așa cum se întâmplă deseori, tehnologia face 
un pas înainte, pentru ca reglementările să fie 
îndeplinite prin alte metode decât cele pre-
văzute – bineînțeles, mai eficient. Interesul este
în primul rând al beneficiarului, iar dacă el va
obține o pardoseală industrială mai rezistentă,
mai rapid și cu costuri mai mici, toată lumea este
mulțumită. Un caz sugestiv este cel al obținerii
unei șape de calitate, în condiții de planeitate cât
mai bune. 
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pentru trafic autopardoseli

Indiferent că este vorba despre o parcare etajată
sau subterană, supusă sau nu intemperiilor, Rinol
poate oferi o soluție de protecție a suprafețelor
supuse traficului, inclusiv pentru zonele în rampă
care au nevoie de o aderență superioară. Practic,
este vorba despre o serie de sisteme obținute în
urma experienței celor peste 50 de ani în
cercetarea, producţia şi aplicarea sistemelor pe
bază de răşini sintetice autonivelante de către
grupul german RCR Industrial Flooring.

Î n domeniul parcărilor etajate şi subterane, protecţia
de durată a suprafeţelor, planşeelor şi pardoselilor la

solicitări (chimice, mecanice, termice, regim îngheţ-
dezgheţ etc.), este mai mult decât importantă pentru
longevitatea beto nului, armăturilor şi în general a
structurii de rezis tenţă a clădirii. Sistemele RINOL
Parking sunt utilizate în aceeaşi măsură pentru
pardoseli subterane, pe planşee solicitate dinamic, pe
suprafeţe în aer liber, cât şi pe rampe, îndeplinind
reglementările DIN EN1504 (legate de DIN V 18026),
dar și cele stabilite de DafStb, cu re fe rire la răşinile de
reacţie. În con secință, sistemele RINOL Parking pot

INFO
RINOL ROMÂNIA
Str. Aluminei Nr. 58 A,
Oradea, Bihor

Tel.: 0259.431.016, Fax: 0259.414.555
E-mail: office@rinol.ro, www.rinol.ro

Protec]ii pentru parc`ri 
etajate [i subterane

fi aplicate în toată lumea, fiind selectate în funcţie de
condiţiile climatice tipice ale zonei. Aceste protecții
sunt nu doar rezistente, ci și estetice – pot fi obținute
în culori standard sau perso nalizate.
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RINOL PARKING OS 8
nSistem rigid de pardoseli stratificate pentru trafic 

şi solicitări grele
nCompus din două straturi pe bază de răşini epoxidice

bicomponente
nPentru garaje, parcări etajate sau subterane
nRezistența la încovoiere: cca 48 N/mmp
nRezistenţa la compresiune: cca. 55 N/mm
nRezistenţa la abraziune: 27 mg/1.000 cicluri
nAplicabil fără rosturi pe suport din beton sau materiale

asemănătoare (recomandabil pe suporturi sprijinite de sol) 
nEmană miros slab la aplicare
nAntiderapant și antipraf

RINOL PARKING OS 11b
nSistem elastic de pardoseli stratificate pentru trafic greu şi

solicitări mecanice
nCombinație din trei straturi pe bază de răşini epoxidice și

poliuretanice bicomponente
nPentru garaje, parcări subterane sau etajate pe suport din

beton sau materiale asemănătoare
nRezistenţa la abraziune: 74 mg/1.000 cicluri
nRezistența la smulgere: > 2,5 N/mmp
nDuritate Shore: D 67
nAntiderapant și antipraf
nRezistente la solicitări dinamice.
nFormează punte peste fisuri și rosturi.

RINOL PARKING OS 11a
nSistem elastic de pardoseli stratificate pentru trafic greu şi

solicitări mecanice
nCombinație din patru straturi pe bază de răşini epoxidice și

poliuretanice bicomponente
nPentru garaje, parcări subterane sau etajate pe suport din

beton sau materiale asemănătoare
nRezistența la smulgere: > 1,5 N/mmp
nRezistenţa la abraziune: 74 mg/1.000 cicluri
nDuritate Shore: D 65
nRecomadate pentru terasele parcărilor etajate (hidroizolație

rezistentă la schimbări climatice)
nFormează punte peste fisuri sau rosturi pănă la - 20°C
nAntiderapant și antipraf

RINOL EP-S611 RINOL PU-L311

RINOL EP P211

RINOL EP-S611
RINOL PU-V411 

RINOL PU-L311 RINOL EP P211

Strat de uzur`
RINOL EP-S600 Abstreu

Strat de uzur`
RINOL EP-P208

Suport

Strat de uzur` Strat elastic

SuportAmorsa

 

Strat de uzur`
Strat elastic cu 
presare de quartz

Strat elastic

Suport

Amorsa

RINOL EP-S611 RINOL PU-L311
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RINOL PU-V411 
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Strat elastic
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RINOL EP-S611 RINOL PU-L311

RINOL EP P211

RINOL EP-S611
RINOL PU-V411 

RINOL PU-L311 RINOL EP P211

Strat de uzur`
RINOL EP-S600 Abstreu

Strat de uzur`
RINOL EP-P208

Suport

Strat de uzur` Strat elastic

SuportAmorsa

 

Strat de uzur`
Strat elastic cu 
presare de quartz

Strat elastic

Suport

Amorsa

Erdberührte Bodenplatten unterliegen i.d.R. nicht der 
extremen dynamischen Belastung wie Zwischen.- 
bzw. Freidecks. Die Anforderungen sind hier neben 
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Strat elastic
RINOL PU-L311
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RINOL EP-P208

Suport

Erdberührte Bodenplatten unterliegen i.d.R. nicht der 
extremen dynamischen Belastung wie Zwischen.- 
bzw. Freidecks. Die Anforderungen sind hier neben 
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Erdberührte Bodenplatten unterliegen i.d.R. nicht der 
extremen dynamischen Belastung wie Zwischen.- 
bzw. Freidecks. Die Anforderungen sind hier neben 
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Suport

Amorsa
RINOL EP P211

Strat elastic cu 
presare de quartz
RINOL PU-V411 

Strat elastic
RINOL PU-L311

Recomandarea Rinol
Numai prin instalarea sau aplicarea de către personal calificat şi prin respectarea normelor şi 
criteriilor de calitate şi siguranţă, pardoselile stratificate pot avea funcţionalitate maximă.
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edi]ieilucrarea

[coal` ”verde”
Pardoseli pentru prima 

O clădire construită
pe principii verzi
poate influenţa
pozitiv procesul
educaţional de

predare – învăţare.

Elevii şi profesorii devin beneficiari direcţi ai celor mai moderne tendinţe de
proiectare arhitecturală sustenabilă şi totodată modele de comportament
Eco. Vă prezentăm în continuare un exemplu elocvent: o unitate de
învățământ din Cluj-Napoca, unde pardoselile unui corp nou construit au fost
executate cu materiale ecologice.

Premier` na]ional`
Este prima clădire ”verde” din sistemul educațional din România și a fost construită

în cadrul campusului Transylvania College (numită până recent Școala Internațională
Cluj). Instituția respectivă este caracterizată printr-o atitudine modernă față de procesul
de învățământ, de la creșă/grădiniță până la liceu, și a ținut ca și investiția într-un nou
corp de clădire să respecte tendințele în arhitectura și designul spațiilor, pe acest
domeniu. În acest scop, componenta ecologică nu avea cum să lipsească, mai ales că
utilizatorii acestor spații sunt în majoritate copii. 

Forbo Flooring 
Systems Romania

Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
sandrastoian@forbo.com
www.forbo.com
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Ca arhitectură generală, au fost respectate
caracteristicile clădirilor verzi, și anume:

n au lumin` natural` din abunden]`;
n sunt construite cu materiale care nu con]in

substan]e toxice;
n de]in un sistem de izolare fonic` performant;
n au un consum redus de energie [i un impact

pozitiv asupra mediului;
n creeaz` un ambient pl`cut ce încurajeaz`

participarea activ` a elevilor la orele de curs.

O nou` atitudine

În cadrul unui workshop destinat designului inte -
grat, care a avut loc la Transylvania College în vara
aceasta, Steven Borncamp (CEO şi Preşedinte al Con -
si  liului Român pentru Clădiri Verzi) a accentuat
im portanţa şi beneficiile desfăşurării programelor de
educaţie în interiorul unei astfel de clădiri. Studiile de
spe cialitate arată că ritmul de învăţare al elevilor
crește cu 26%, rezultatele obţinute la examene se

îmbunătățesc cu 18%, iar elevii și angajații înre gis -
trează cu peste 10% mai puține absențe pe motive
medicale. Toate acestea în condițiile unei scăderi cu
până la 70% (sau chiar mai mult, în unele cazuri) a
costurilor pentru întreținere. 

Conform unei hotărâri adoptate de către consilierii
locali în mai 2012, proprietarii de clădiri verzi din Cluj-
Napoca vor plăti doar jumătate din impozitul pe clădiri,
începând cu anul fiscal 2013. Prin aceasta iniţiativă,
Consiliul Local din Cluj-Napoca a reușit să dea un
exemplu la nivel naţional, fiind primul oraș din
România care adoptă măsuri concrete pentru în cu ra -
jarea dezvoltării de clădiri verzi. Avem încă un semn că
acest subiect nu mai este doar unul de nișă, ci stă la baza
unui domeniu în continuă creștere. Autorităţile publice
din România înţeleg că prin acordarea de facilităţi
dezvoltatorilor de clădiri per for mante, în acord cu
trendul Eco, atrag investiţii și stimulează economia
locală, beneficiind de consecințele acestei inițiative:
crearea de noi locuri de muncă, reducerea emisiilor de
CO2 și evitarea supra so licitărilor asupra reţelelor de
utilităţi (electricitate, termoficare, apă). Nu întâmplător,
prima unitate de învățământ „verde” a apărut deci la
Cluj-Napoca. 

Linoleum, parchet, mochet`

Acesta este așadar contextul în care s-a luat decizia
ca pentru realizarea pardoselilor din foarte multe spații
ale noii clădiri clujene (creșă, grădiniță, sala de mese),
să fie folosite în cea mai mare parte sisteme (șape,
linoleum și adezivi) Forbo, companie recunoscută
pentru atenția acordată finisajelor bazate pe concepte
Eco. Pe lângă aceasta, au mai fost montate: în birouri
(235 mp) mochetă Lano Granit, cu plintă din mochetă
surfilată, parchet pentru trafic intens TerHürne, cu
plinta aferentă, și ștergătoare exterioare EMCO cu
cadru de aluminiu (lamele de aluminiu cu inserții
alterntive de cauciuc și perii).
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Lucrările de pardoseli au fost executate de DACCA
Group Trade din Cluj Napoca, firmă care consideră
montajul de față drept unul de referință în virtutea
provocării pe care a constituit-o proiectul și reușitei
depline a execuției. S-a început cu montarea li no leu -
mului (bineînțeles, cu șapa corespunzătoare tur  na  tă
anterior), iar în continuare s-au executat șapa pen tru
celelalte spații și montarea parchetului, res pectiv mo -
chetei. Fiecare tip de strat final (linoleum, parchet,
mo chetă) a necesitat o șapă compatibilă, lucru care în
ge neral este dificil de prevăzut în etapa pre mergătoare,
când se construiește clădirea și se execută stratul suport.
Iată de ce standardele actuale pro fe sio nale de montaj
recomandă  ca operațiunile de tur  nare a șapei și de pu -
nere în operă a pardoselii propriu-zise să fie efectuate
de aceeași echipă, dintr-un motiv clar: în principiu, este
vorba despre specialiști în pardoseli, care cunosc com -
portamentul produselor, separat și îm preu nă, ca sistem. 

Materiale Forbo folosite

n S`li pentru cre[` [i gr`dini]` (750 mp):
linoleum Marmoleum Real 2.5  3224
Chartreusse

n Sala de mese (110 mp): linoleum
Marmoleum Real 2.5 3038 Caribbean 

n Sala de arte (65 mp): Marmoleum Vivace 2.5
3403 Asian Tiger

n 1.400 mp acoperi]i cu sistem profesional
Forbo alc`tuit din:
- {ap` Forbo 999 Europlan Unifill
- amors` Forbo 044 Europrimer

n Adeziv Forbo 610 Eurostar Lino
n Adeziv Forbo 233 Eurosol Contact
n {terg`toare Coral Forbo 1,35 m x 2 m

(2 buc`]i)
n Adeziv Forbo 522 Eurosafe Star Tack

edi]ieilucrarea

INFO
Spa]iu educa]ional pentru copii
Suprafa]a acoperit`: aproximativ 1.400 mp;
Produc`tor Linoleum: 
Forbo Flooring (colec]ia Marmoleum);
Produc`tor adezivi, [ape, amorse: Forbo Erfurt;
Furnizor materiale [i punere în oper`: 
Dacca Group Trade SRL



Etapele montajului de linoleum 

1. Preg`tirea stratului suport – sistem Forbo
Bonding ([lefuire, aspirare, amorsare, turnarea
[apei autonivelante de 3 mm). 
2. Formatarea [i aclimatizarea linoleumului
(timp de 24 ore).
3. Montarea profilelor tip scaf` cu închidere.
4. Lipirea linoleumului cu adeziv Forbo 610.
5. Aplicarea cordonului de sudur`
(ter mo su dare).
6. Cur`]area suprafe]ei dup` montaj. 
7. Aplicarea stratului de protec]ie pentru
cordonul de sudur` (Weldfinish - Forbo).
8. Montarea profilelor de trecere la u[i. n

Specializaţi în furnizarea de pardoseli
profesionale calde (mochetă, PVC, linoleum,
parchet, Flotex ş.a) şi în consultanţa de
specialitate, ne propunem să asigurăm un pachet
complet şi personalizat clienţilor noştri. 
De la produsele selectate cu maximă acurateţe
până la montajul propriu-zis şi
predarea lucrării, ne asigurăm că toţi paşii sunt
respectaţi în cele mai mici detalii.

Produsele DACCA înglobează caracteristici
remarcabile: calitate, durabilitate şi
specificitate. De aceea, DACCA poate acoperi
proiecte din domenii atât de diferite: 

HORECA, office, spaţii dedicate sănătăţii sau
educaţiei, instituţii publice, transporturi,
spaţii comerciale şi industriale, de sport &
entertainment sau beauty & wellness.

Suntem distribuitori autorizaţi în România şi
importatori direcţi pentru produse ale
unor companii de prestigiu precum 
Forbo Flooring, Forbo Bonding, Lano
Carpets,Lano Sport, Maltzahn, Balta Group
ITC, Ter Hurne, Bolon şi Emco.

mochetă 

PVC 

linoleum 

parchet masiv

Flotex

şape, adezivi, amorse

plinte, profile şi accesorii

ştergătoare profesionale

underlay

produse de curăţare şi întreţinere 

a pardoselilor

tapet personalizat şi colecţii

DACCA GROUP TRADE S.R.L.
str. Ştefan Luchian, Nr. 3, Cluj-Napoca

tel.: +40-364-109-987  fax: +40-364-262-927
e-mail: office@dacca.ro, www.dacca.ro
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de la produc`torinout`]i 

Proiecte de restaurare
Renovări de locații istorice și culturale                                 
Mentenanța obiectivelor tradiționale
Renovări de spații cu trafic intens

E ste vorba de grijă, respect și o altfel de abordare ce
trebuie arătate unor pardoseli din lemn peste care

au trecut zeci de ani. Nu trebuie conservate doar fru -
mu sețea și naturalețea podelelor, ci și prelungită durata
lor de viață fără a adăuga nimic care să le știrbească din
noblețea acumulată în timp. E vorba de aspect, dar și
de durabilitate, în contextul folosirii unor produse de
o calitate superioară dovedită, 100% ecologice, alese
special pentru că nu pun în pericol celelalte obiecte
întâlnite în atare locații: picturi, gravuri, basoreliefuri,
stucaturi și elemente decorative ce pot suferi în pre zen -
ța compușilor organici volatili (solvenți) existenți în
alte finisaje. Ca aspect, Bona a reușit să ajungă la per -
for manța celor mai mate lacuri, care practic dau
as pec tul podelelor tratate cu ulei, conferindu-le în
același timp protecția dată de finisajele pe bază de lac.
A trecut vremea când sintagma „lac de parchet” te du -
cea automat cu gândul la o peliculă lucioasă, cu miros
puternic și emanații toxice pe perioade mari de timp.

Din 2010, Bona a exclus produsele pe bază de
solvenți din sortimentația sa, fiind singura firmă din
domeniu care are atestarea EC1 – very low emission
– și pentru  finisaje.

Ce dore[te Bona?
Să asigure o podea din lemn rezistentă la uzură,

dar neîntinând aspectul natural al lemnului.
Bona Naturale e deja o provocare, fiind singurul fi -

ni saj care nu se poate încadra nici în categoria lacurilor
de parchet, nici în cea a uleiurilor. Bona Naturale pro te -
 jea ză ca un lac, dar are aspectul lemnului crud im     pregnat.
Poți simți la atingere fibra lemnului, poți păși cu tălpile
goale, trăind sau retrăind senzația atin ge rii scândurii
crude din casa bunicii.

Să ajute la punerea în operă a creativității
Există situații când se dorește transformarea unei
banale pardoseli din lemn într-o suprafață complet
nouă, potrivită unei locații decorate în stil clasic sau
modern.  Soluțiile pot fi uleiurile colorate sau baițurile.
Putem obține o pardoseală din lemn tânără și vibrantă
prin utilizarea baițurilor Bona Create. Sau poate se
dorește obținerea culorii specifice lemnului antichizat
- avem soluția care transformă în acest fel o pardoseală
din lemn. Ne place să avem o pardoseală foarte albă,
dar căreia să i se poată vedea fibra? Nimic mai simplu:
Bona are în portofoliu soluția de albire a parchetului.

Imaginația este singura noastră limită în expri -
marea creativității pentru pardoselile din lemn.

Ce nu dore[te Bona?

Să vezi pe o podea din lemn o peliculă ca un strat
artificial din plastic care, chiar dacă oferă protecție, îi
modifică aspectul natural, viu, pe  care cu siguranță
iubitorii de lemn și-l doresc.

de la produc`tori

În atare situații, un nume trebuie sigur notat în agenda oricărui arhitect, designer sau artist plastic restau -
rator: Bona - o firmă cu o tradiție de peste 90 de ani, dedicată vieții și frumuseții pardoselilor din lemn.

=  
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Când vorbim de protecție, lacul Bona Traffic (sau
protecția invizibilă) are deja un renume pe care niciun
alt lac apărut pe piață nu a reușit să îl detroneze. Bona
Traffic există pe întreg mapamondul, în locații  cu
rezonanțe istorice și culturale, dovedindu-și în timp
excelenta durabilitate. Și pentru că Bona este în
permanență inovatoare, Traffic este acum depășit de
noul produs, abia apărut și pe piața din România, Bona
Traffic HD (High Durability), cu o rezistență sporită
cu 25% și un timp de maturizare de doar 24 de ore.

Încheiem amintindu-vă să consemnați în agendă:
Bona - pasiune pentru pardoseli din lemn.

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

Tower Bridge are parchet finisat cu Bona Traffic HD. 
Tot Bona protejează și înnobilează pardoselile din
British Museum, Palatul Ermitaj, Catedrala
Westminster, Galeriile Lafayette – Paris ori Palatul
Parlamentului – România. 
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Ce trebuie 
s` [tim despre 

Dacă în numărul anterior al revistei ne-am
ocupat de șlefuirea parchetului masiv,
considerăm că este necesar să vorbim acum
despre chituirea rosturilor acestuia, un detaliu
de execuție căruia trebuie să îi acordăm de fapt
maximă atenție. Operațiunea de chituire nu
trebuie neglijată la montajele noi, dar nici în
cazul recondiționărilor care vizează refacerea
finisajului. Este vorba despre aspectul acoperirii,
dar și de rezistența în timp a parchetului, care cu
ajutorul unui chit de rosturi performant își va
prelungi cu mult durata de viață.  

Î n trecut, parchetarii umpleau rosturile (golurile dintre
lamelele de parchet) cu tot felul de materiale, mai mult

sau mai puțin improvizate, de la făină amestecată cu apă
și miez de pâine, până la praf rezultat din procesul de
șlefuire amestecat cu lac. Soluțiile lor nu au fost rele, dar
nici excepționale, așa că problema a fost studiată și... azi
avem la dispoziție materiale speciale pentru această
etapă a montajului, la o calitate a rostuirii mult mai bună,
cu un comportament previzibil în timp. 

chituirea 
rosturilor 

În plus, s-a ajuns la concluzia că rostul poate deveni o
componentă importantă a designului unei pardoseli din
lemn, evidențiind fibra, conferind continuitate sau un
ușor contrast. 

Despre aplicare

Există în prezent două tipuri de soluții pentru ros -
tuire: pe bază de apă și pe bază de solvent. 

me[terilorsecretele



Aceste soluții se amestecă cu praful obținut de
la șlefuire până se obține o pastă cu care se vor
umple rosturile. Indiferent de natura chitului (pe
bază de apă sau solvent), este necesar ca praful de
lemn să fie cât mai fin posibil. Cu cât acest rumeguș
este mai fin, cu atât mai bine va sta chitul în rosturi.
Se face foarte des greșeala de a se utiliza praf
rezultat de la șlefuirea cu granulație mare sau de la
șlefuirea cu granulație corespunzătoare, dar obținut
când se șlefuiește în sensul fibrei lemnului. Cel mai
bun material (praf de lemn) este rezultat de la șle -
fui rea cu mașina de câmp făcută pe contra-fibră,
de la mașina de șlefuit margini și de la mașina de
șlefuit cu trei discuri.

Prin urmare, acest praf se amestecă cu soluția
până se obține o pastă, apoi cu ajutorul unei spatule
duble de oțel se trece le chituirea rosturilor. 

Atenție: pentru fiecare esență
lemnoasă, se va alege praf obținut 
de la același tip de lemn! 
Acest lucru va da nu doar uniformitate cro -

matică acoperirii, ci și o aderență mai bună.
O foarte mare atenție trebuie acordată și pre -

parării chitului. Dacă acesta este prea fluid
(subțire), alunecă prea mult în rosturi, iar dacă este
prea solid, nu va penetra suficient și există riscul să
se desprindă din rost la următoarea șlefuire. În
funcție de lățimea rosturilor, este nevoie de mai
multe operații de chituire, dar de regulă se practică
maximum două chituiri la o lucrare de finisare a
parchetului masiv. Important este ca, înainte de
șlefuirea finală, rosturile să fie încărcate cu chit și,
de asemenea, după ultima șlefuire să nu rămână
urme de chit uscat pe suprafața parchetului,
deoarece vor fi vizibile și după lăcuire.

Ce urm`rim

Când alegem un chit pentru parchet, trebuie să
știm până la ce dimensiuni ale rosturilor este efi -
cient (de regulă maximum 2 mm, iar pentru rosturi
de peste 2 mm se aleg etanșanți speciali). În funcție
de dimensiunile acestor rosturi (lărgime și
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adâncime), și timpul de uscare va fi diferit (rosturi mai
mari = timp de uscare mai mare). Nu putem evita nici
caracteristici precum ade ren ța chitului la lemnul
parchetului și elasticitatea acestuia, știut fiind faptul că
lemnul va înregistra în timp mo dificări dimensionale și
mișcări, în funcție de umiditatea proprie, de factorii de
mediu, intensitatea exploatării etc. 

În fond, rolul chitului este de a împiedica pă -
trunderea umidității în parchet (așa-numita „si gi lare”),
a preveni pătrunderea murdăriei în rosturi (care sunt pe
deasupra și inestetice, ba chiar pot provoca ră niri), cu
condiția să permită totuși tranzitul uniform al vaporilor
de apă între parchet și mediul ambiant. 

De asemenea, trebuie să fim siguri că acest chit va fi
compatibil cu ma te rialele pentru finisaj aplicate ulterior
– lac, ulei, ceară de parchet, sau că nu va ceda la agenți
chimici de agre si vi tate scăzută, precum cei conținuți de
produsele pentru întreținere. 

Duritatea chitului întărit nu va fi prea mare, 
pentru a beneficia de o șlefuire fără dificultăți.

Mai trebuie spus că, din păcate, o serie de parchetari
aleg în continuare chitul pe bază de solvent, aducând ca
argument major faptul că uscarea se produce mai rapid.
Este adevărat, chitul pe bază de solvent are uscarea mai
rapidă, dar acesta nu trebuie să fie singurul criteriu de
alegere a chitului. 

Este necesar să urmărim și consumul de material
pe metru pătrat sau gradul de toxicitate care îi
poate afecta pe montatori și utilizatori. 

Este știut faptul că în țări precum Germania, Austria
sau Elveția este deja interzisă comercializarea și folosirea
oricăror materiale care conțin solvenți organici volatili.
De aceea, și noi recomandăm cu căldură folosirea
chiturilor pe bază de apă, care au un comportament la
aplicare și în exploatare cu nimic mai prejos. n

me[terilorsecretele

Articol realizat cu sprijinul domnului Ioan Bodor, 
Membru Fondator al AMPR, Director Tehnic Forbo Erfurt



Articol realizat cu sprijinul domnului Ioan Bodor, 
Membru Fondator al AMPR, Director Tehnic Forbo Erfurt

Vintage edition se inspiră din pasiunea
pentru frumusețea patinei unei podele vechi ori
aerul inconfundabil al ziarelor de altădată.
Nu există două lamele la fel – toate sunt unicate
și se evidențiază tocmai prin neregularitățile
proprii lemnului natural.

SilVerline edition e o colecție de lux
disponibilă în lamele de lungime foarte mare -
până la trei metri – ce amplifică eleganța și am-
plitudinea spațiului în care se găsește. Lemnul
din care se produce Silverline Edition e ales din
cele mai elegante esențe de stejar, parchetul
fiind apoi periat și protejat cu uleiuri naturale.

Vintage {i SilVerline edition nu sunt în trend, 
pentru c~ practic creeaz~ trendul.
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de topaccesorii

U na dintre greșelile care se fac frecvent (și nu doar
în domeniul pardoselilor) este ca termenul de

„accesoriu” să fie asociat cu cel de „opțional”. Nimic mai
fals! Numai dacă ne gândim la aspectul unei pardoseli,
la modul în care poate fi decorată și înnobilată aceasta
cu un profil de trecere bine ales și corect dimensionat,
vom avea un argument solid. O pardoseală care nu este
neapărat de calitate premium va arăta cu mult mai bine
dacă este marcată de câteva profile aspectuoase. În plus,
marginea unei pardoseli supuse traficului va avea
totdeauna de suferit dacă nu este protejată.

De aici încolo, se poate vorbi despre calitate: un
profil de trecere trebuie să aibă aceeași durată de viață
cu pardoseala căreia îi este destinat. Nu rareori vedem
cum aceste accesorii cedează sau se desprind cu mult
înaintea pardoselilor, devenind un fel de consumabile
din cauza unor alegeri nepotrivite. 

Trebuie să ac cen tuăm gradul ridicat de solicitare
provenit din trafic, cât și faptul că profilele pentru par -
do seală sunt prevăzute deseori ca spații de rost, unde se
acumulează tensiuni cauzate de variațiile di men sio nale
ale materialelor de acoperire, con si de ra bile în cazul
pardoselilor flotante. Profilele trebuie să îmbine așadar
rezistența mecanică și flexibilitatea, realizând practic o
articulație a par do selii – nu este mai puțin ade vărat că
și prețurile lor sunt foarte variate, în funcție de pro prie -
tăți, complexitatea sistemului, calitatea ofe rită de un
anumit producător (de preferință unul spe cializat, și nu
orice prelucrător de metal, PVC sau MDF). 

Definitorie pentru tipul constructiv al profilului este
diferența de nivel între cele două acoperiri, diferență de
nivel care poate proveni din cotele straturilor suport sau
din grosimea materialelor sau sistemelor pentru par do seală

Profilele pentru pardoseli nu fac excepție de la regula aplicabilă oricărui material sau accesoriu
consacrat al acestui domeniu, având în același timp un rol practic și unul estetic. Important este ca
aceste elemente de pardoseală să fie luate în calcul din ambele perspective și să fie aleasă varianta
optimă în funcție de solicitarea mecanică și designul interior. Folosirea unei variante profesionale
rămâne cea mai bună soluție - ne recomandă producătorul german Küberit.

Profilul de trecere 
practic [i estetic

Așadar, profilele de trecere se pot monta între pardoseli:

l de tipuri diferite (parchet – mochetă, parchet – PVC,
PVC – cauciuc etc.);

l similare (același tip de material, diferite modele sau
grosimi);

l identice (pot avea și rolul de rosturi de dilatare pentru
suprafețele mari). 
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delimitate (de pildă când sub un strat de parchet sau
mochetă mai trebuie amplasat un strat ter moi zolant sau alt
fel de substrat). Este și motivul pentru care avem două tipuri
de profile: fără diferență de nivel și cu diferență de nivel.
Cele cu diferență de nivel sunt de regulă mai com plexe și
doar uneori au o singură com po  nentă, pen tru a se fixa
perfect pe cele două su   pra fețe. În rea  litate, diferențele de
nivel sunt greu de pre  văzut după un standard și, dacă se
dorește o închidere perfectă (în care să nu se acumuleze mur -
dă ria), este nevoie de un sistem care să permită o anumită
flexi bilitate, precum sis temul cu două componente – un
pro fil de bază și încă unul superior, care va rămâne aparent. 

Ca materiale, se poate opta pentru aluminiu, oțel
inox, alamă, bronz, PVC ori MDF, cu sau fără bandă
antiderapantă din cauciuc amplasată în partea su pe -
rioară. 

Desigur, profilul superior va asigura carac terul
decorativ al sistemului și va fi tratat special din punctul
de vedere al cromaticii și rezistenței la agresiuni
chimice. Finisajul mai poate fi determinat prin benzi
decorative autoadezive care se aplică la finalul mon -
tajului, mascând șuruburile – aici posi bi li tățile privind
designul sunt nenumărate, benzile fiind printate digital,
în conformitate cu ultimele tendințe estetice. n

Uneori aceste sisteme mai sunt numite și ”inteligente”
datorită acurateții cu care se conformează liniilor
pardoselilor. Sunt fixate în șuruburi și/sau dibluri, iar în
cazul pardoselilor încălzite este preferată varianta lipită cu
adeziv, pentru a nu risca deteriorarea instalațiilor
îngropate. Șuruburile pot rămâne aparent sau, datorită
sistemului constructiv, pot fi acunse.



de referin]`lucr`ri 

Timp de o lună și jumătate, câteva
echipe au lucrat pentru un proiect
special: amenajarea sediului Fundației
Regina Maria, organizație aflată într-o
strânsă relație cu Casa Regală a
României. O casă veche a trebuit
adusă la standardele unei noi
destinații - în paralel cu rolul ei
caritabil, trebuia să ofere confort și un
aspect plăcut, optimist. Acestea au
fost obținute cu materiale de calitate
ireproșabilă și o execuție pe măsură –
lucruri despre care imaginile vorbesc
mai mult decât o mie de cuvinte.

Sediul Funda]iei
Regina Maria:  
caritate [i calitate 
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Foto: Taddeo Moise



COMPANIE

n Prezenţi pe piaţa pardoselilor profesionale din
România de peste 15 ani;
n Specializaţi în comercializarea şi dezvoltarea

sistemelor complete de produse şi servicii;
n Exigenţi în orice tip de lucrare, standard sau de

înaltă ţinută estetică și calitativă;
n Atrași de inovaţie, design şi culoare;
nMembri fondatori ai Asociaţiei Montatorilor

de Pardoseli din România.

PRODUSE

n Gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălţate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;
n Soluţii specializate pentru hoteluri, birouri, spaţii

publice, instituţii medicale, săli de sport;
n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din

Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Belgia, Franţa.

MONTAJ / SERVICII

n Evaluarea spaţiului de montaj (încadrări,
măsurători);
n Pregătirea stratului suport;
nMontaj profesional, cu echipe pregătite prin

cursuri şi traininguri de specializare în ţară şi
străinătate;
n Soluţii profesionale de curăţenie.

REFERINŢE

Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina
Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Plaza Hotel
Piatra-Neamţ, Bamboo Club, IKEA, British Council,
Realitatea TV, Minisat Târgoviște.

Glamour Floors

Tel.: 021.52.80.246, Mobil: 0744.888.000

E-mail: office@mocheta.com

Website: www.mocheta.com

S uprafața utilă de circa 500 mp a vechii case a trebuit
amenajată astfel încât sediul să fie în primul rând

funcțional, și aceasta în contextul în care imobilul res -
pectiv nu mai beneficiase de investiții de multă vreme.
Reconversia a fost făcută cu ajutorul unei firme de
arhitectură și a unui designer – lucru pe care îl re co -
mandăm și noi pentru fiecare lucrare, dacă se dorește
un rezultat mai bun. Au fost alese pardoseli rezistente
la trafic și umiditate, cea mai mare parte pe bază de
PVC. Să vedem în continuare cum au evoluat opera -
țiunile. Totul a început cu o problemă: pardoselile vechi
erau într-un stadiu avansat de degradare -  parchet
umflat și putrezit, dușumeaua de la mansardă de te rio -
rată, gresia din băi spartă. 
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de referin]`lucr`ri 

Planeitatea suportului – o prioritate. Se cerea deci
îndepărtarea vechilor finisaje, desigur (ceea ce s-a și
făcut, cu ceva eforturi), respectiv  înlocuirea, dar numai
după o tra tare corespunzătoare a stratului suport. În
acest sens, a trebuit aplicată o hidroizolație, iar la man -
sardă, dată fiind instabilitatea podelei și crăpăturile, a
fost turnat o rășină Forbo 021 care să confere o mai
bună rezistență pardoselii. Ulterior, s-a intervenit cu
șapă autonivelantă. Pentru realizarea pardoselilor din
biroul managerului și sala de conferințe a fost folosit un
material special din PVC împletit, cu o textură care

conferă suprafețelor eleganță și naturalețe. Cea mai
importantă arie a fost acoperită cu un sortiment de
PVC din gama LVT (Luxury Vinyl Tile) – foarte la
modă în acest moment, produs de Beauflor. Este vorba
de dale din PVC rezistent la umiditate, cu o montare
rapidă și privit uneori drept alternativă la parchetul
laminat din gama premium. Perimetral, s-a optat
pentru pro file de alu miniu Küberit, un model „inteli -
gent” care per mite etalarea materialului de bază și la

INFO
Obiectiv: Sediul Funda]iei Regina Maria, Bucure[ti
Proiectant: Eclectarte - www.eclectarte.ro
Interior designer: Erna Berger Moise
Montaj pardoseli: Glamour Floors
Materiale [i execu]ie tapet: Decotex



nivelul plintei. În băi, pardoseala a fost acoperită
cu vopsea poliu re tanică. Nu în ultimul rând, scara
veche din lemn a fost păstrată, șlefuită și uleiată. 

Conceptul de design a fost completat cu apli ca -
rea de tapet pe foarte multe suprafețe verticale:
după îndepărtarea vechiului finisaj, s-a gletuit și 
s-a montat tapet de hârtie, respectiv o variantă
vinilică în baie. 

Pentru a deveni lavabil, în anumite zone cel de
hârtie a fost tratat cu o emulsie poli ure tanică. Iată
așadar cum a fost abordată o lucrare care să sti -
muleze solidaritatea, departe de imaginea centrelor
sociale insalubre și realizate cu cele mai ieine
materiale. 

Cei implicați în acest proiect au înțeles că niște
materiale bune sunt rezistente în timp, arată
bine și... pot atrage fonduri pentru susținere. 

Servicii complete de amenajare personalizat`
(alegerea materialului, livrare, punere în oper`,
garan]ie [i servicii de între]inere ulterioar`) la
calitate garantat`: mochet` EGE
(www.egecarpet.com) [i tapet VESCOM
(www.vescom.com).

Avantajele tapetului Contract Vescom
Pe lâng` posibilitatea unor amenaj`ri unice (50 de
modele disponibile în maximum 136 de culori, cu
op]iunea personaliz`rii digitale), tapetul contract
Vescom are [i remarcabile calit`]i de ordin practic:

n Ignifug
n Antibacterian, tratament Bio-Proof
n Lavabil
n Rezistent la zgârieturi [i UV
n 9 trepte de pre]

Aplicare ideal` pe pere]ii de trafic din spa]ii medicale,
baruri, institu]ii publice, HORECA

Avantajele mochetei EGE
n Design nelimitat de restric]ii repetitive ale

modelelor
n Toate culorile curcubeului
n Solu]ii spa]iale unice, pentru orice dimensiuni [i

formate (disponibil` în dale sau rol` de 4m l`]ime)
n Produse de cea mai bun` calitate în 7 trepte de

pre` (clasa trafic intens 33, tratament anti -
murd`rire, ignifugare, antistatic, compozi]ie 100%
poliamid` respectiv 80% lân` [i 20% poliamid`)
n Tratament antibacterian AEGIS

Soluții integrate de tapet și mochetă 
pentru orice spațiu
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de topfinisaje

Exotismul uleiurilor LOBASOL

Transformarea este posibil`

Uleiurile pentru pardoseli LOBASOL® HS 2K
ImpactOil au fost concepute pentru a răspunde unor
situații concrete. În primul rând, în alegerea soluțiilor de
amenajare designerul trebuie să fie constrâns cât mai
puțin de culoarea pardoselii din lemn existente, de aceea
o intervenție în acest sens este bine-venită. În al doilea
rând, mulți beneficiari își doresc să schimbe după un
timp culoarea suprafeței acoperite cu parchet masiv; dacă
este vorba despre o esență autohtonă, vor une ori să poată
interveni cu o notă exotică. Nu în ulti mul rând, putem
porni de la aspectul economic: cu  loarea lemnului de
kambala, sucupira sau wenge pot decora interioarele fără
ca beneficiarii să fie nevoiți să cumpere aceste sortimente
de lemn, ci doar acoperind cu ulei esențe mai ieine.
Colorând pardoseala, nu nu mai că evidenţiem structura
şi frumuseţea lemnului, ci oferim şi noi posibilităţi de
armonizare a pardoselii cu restul ambientului. Este vorba,
bineînţeles, nu de o schim  bare radicală a culorii lemnului,
ci de o nuanţare care să completeze aspectul natural al
esenței inițiale. În funcție de preferință, se poate opta și
pentru varianta transparentă.

Produsele LOBASOL® HS 2K ImpactOil sunt uleiuri
bicomponente, fără solvenți și cu conținut 100%
format din substanță activă, care resping apa, dau
pardoselilor caracter antiderapant și au un timp
de us ca re rapid.

HS 2K Impact C 
Alb

HS 2K Impact C 
Bilinga

HS 2K Impact C 
Jatoba

HS 2K Impact C 
Kambala

HS 2K Impact C 
Mahaghoni

Impactul culorii este definitoriu pentru parchet,
iar posibilitatea de a-i decide nuan]ele a devenit
tot mai important` în designul modern. Din
fericire, culoarea lemnului natur poate fi pus` în
valoare sau schimbată cu ajutorul noilor uleiuri
pentru parchet, care imprim` [i o textur`
delicat`, pl`cut` la atingere. Prin gama complet`
LOBASOL® HS 2K ImpactOil, avem un control
real asupra aspectului final al pardoselii, pe care
o putem transforma într-o suprafa]` cu tonuri
exotice, personalizate.
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Schimbare cu eforturi minime

Adaptarea la tendințele momentului în domeniul
pardoselilor din lemn reprezintă un domeniu în care LOBA
s-a implicat de la început şi în mod constant. Inițial, a
introdus prima variantă pigmentată a uleiului LOBASOL®
HS 2K ImpactOil de nuanță albă, în spiritul amenajărilor
nordice, scandinave – o variantă care ră mâ ne la modă de
câțiva ani. Paleta de culori a fost dezvoltată în timp cu noi
tipuri cromatice, care să ofere cât mai multe posibilități de
personalizare. Kambala /iroko, sucu pira, wenge, papyrus-
gri, bilinga, jatoba, mahon sunt câteva tonalități exotice

care se adaugă nuanțelor de stejar afumat, albul menționat
mai sus sau variantei transparente, care nu putea lipsi,
pentru cei care apreciază lemnul existent și vor să-i dea o
nouă stră lucire. Pentru obţinerea rezultatului dorit,
respectiv a unei suprafaţe perfect omogene, este nevoie de
un efort mi nim. Prin aplicarea cu ajutorul şpaclului (cu
trafaletul pen tru uleiul transparent) doar în două straturi,
se atinge rezistenţa la uzură şi la solicitări dorită. În ceea ce
priveşte protecţia mediului şi protejarea sănătăţii, Loba nu
face rabat: noile uleiuri bicomponente cu conţinut de
substanţă activă de 100% sunt fără solvent! Iată de ce ele au
logo-ul LOBASOL 100% Natural. 

HS 2K Impact C 
Negru

HS 2K Impact C 
Papyrus

HS 2K Impact C 
Stejar afumat

HS 2K Impact C 
Sucupira

HS 2K Impact C 
Wenge

HS 2K Impact C 
Ulei transparent
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pardoselilorîntre]inerea

Studiile de specialitate, dar și practica de zi cu
zi, ne arată că suprafețele orizontale din lemn
sunt mult mai intens afectate de condițiile de
mediu decât suprafețele verticale. Aceleași
studii remarcă faptul că, pentru rezistența în
timp a unei pardoseli din lemn, contează
inclusiv orientarea față de punctele cardinale:
cele îndreptate spre sud şi vest sunt în general
mai expuse decât cele îndreptate spre nord şi
est (la soare, în special). Și nu vorbim doar de
cele amplasate la exterior, ci și de pardoselile
interioare supuse unui grad ridicat de
agresivitate. 

O ricâte noi materiale pentru construcție au fost
inventate, lemnul a rămas preferatul multora.

Veneția se sprijină în bună parte, de secole, pe stâlpi
din lemn de ulm și arin negru. La podul lui Apolodor
din Damasc de la Drobeta Turnu-Severin s-au des co -
perit piloni de lemn care s-au păstrat sub apă timp de
2.000 de ani. În mormintele egiptene au fost găsite
obiecte de lemn intacte de acum 5.000 de ani. Secretul
a constat în durabilitatea lemnului obținută în anumite
condiții – în cazurile prezentate mai sus, mediul
complet umed sau complet uscat. Se știe, de asemenea,
că problemele apar la alternanța umed-uscat sau la
limita dintre umed și uscat – aici se formează mici
ecosisteme, desigur dăunătoare pentru lemn. Pornim,
așadar, de la o axiomă: durabilitatea lemnului în timp
depinde în mod evident de condițiile de mediu,
respectiv de modul în care îl protejăm. 

Suprafe]ele 
din lemn 
[i factorii 
agresivi



Suprafe]ele 
din lemn 
[i factorii 
agresivi
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din lemnpardoseli

Durabilitatea lemnului

Durabilitatea lemnului poate fi evaluată ca durată
minimă de viață în condiții naturale, care îi vor
modifica inevitabil caracteristicile fizico-mecanice și
aspectul. Ne interesează desigur și aspectul căpătat în
urma acestor fenomene/agresiuni, din perspectivă
estetică, dar și pentru faptul că aspectul reflectă starea
materialului, modificările petrecute în interior. În con -
di ții de exterior, lemnul va fi atacat de micro or ga nis me,
ciuperci, insecte etc., care găsesc un mediu pro pice în
structura și compoziția lui. Există de ase me nea și o
instabilitate fizică în prezența sau absența totală a apei,
aspecte care nu trebuie neglijate. De aceea, pentru a
păstra o suprafață din lemn la nivel optim din pers pec -
tiva utilității, trebuie îndeplinite acele condiții de
umi ditate care să îi asigure transformări cât mai puțin
sesizabile: în funcție de situația de pe șantier sau spațiul
locuit – dezumidificatoare (când construcția conține
apă în exces), dar și umidificatoare (când lo cuin ța sau
biroul încălzite pe timpul iernii au nevoie de un aport
de umiditate în aer).

În acest context, este importantă și esența lemnului
utilizat. A fost întocmită astfel o clasificare a esențelor
autohtone în funcție de durabilitatea lor, atunci când
lemnul este lăsat în aer liber, în calea tuturor intem pe -
riilor: ploaie, îngheț, soare, insecte etc. În principiu,
s-au luat în calcul afecțiunile provocate de micro orga -
nisme, crăpăturile și aspectul. 

Astfel, avem:
- lemn foarte puțin durabil (maximum 3 ani): 

fag, plop, mesteacăn;
- lemn puțin durabil (3 - 7) ani: brad, molid;
- lemn durabil (7 - 10) ani: salcâm, pin;
- lemn foarte durabil (peste 10 ani): stejar, tisă, ulm.

În lemn, apa se găsește sub trei forme:

napă liberă, care circulă prin țesuturi (se elimină în
general, până la punctul de saturație, în procesul
de obținere a produselor finite din lemn);
napă de higroscopicitate - apare datorită absorbției

prin pereții țesuturilor vegetale (apare accidental și
afectează proprietățile pardoselilor);
napă legată chimic – intră în compoziția

substanțelor ce alcătuiesc masa lemnoasă (este în
cantități nesemnificative, fără efecte importante
asupra caracteristicilor lemnului).

Factori agresivi

Variațiile dimensionale ale lemnului depind așadar
în primul rând de variațiile umidității, care pot
proveni din expunerea într-un mediu umed (atmosferă
ori contact direct cu apa). Gradul de degradare a
lemnului este accelerat de pildă în mediul marin, unde
concentrația de vapori din aer este mai mare, iar sarea
(o substanță foarte hidrofilă) nu face decât să accen -
tueze acest fenomen. La fel de agresate sunt pardoselile
care necesită o curățare frecventă cu apă și detergenți.
Este clar că pardoselile de lemn ale spațiilor destinate
alimentației publice (restaurante, terase etc.) au o rată
de degradare mult mai rapidă. 
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Rezultatul este crearea de tensiuni în lemn, care se
transmit asupra materialelor de acoperire (lacuri,
vopsele, baițuri) care pot crăpa și se exfoliază. 

Con trac tările și dilatările mai provin din variațiile
de tem peratură (lucru vizibil mai ales în zonele mon -
tane). De asemenea, razele UV provoacă de gra darea
supra feţei lemnului şi deteriorarea peliculei protec -
toare. Poluarea este un alt factor agresiv: smogul, în
com binație cu ploaia formează acizi care afectează
lemnul și stratul protector. 

Protec]iile – 
avantaje [i dezavantaje

Suprafața lemnului expus la exterior sau în condiții
agresive de interior poate fi acoperită cu diferite subs -
tanțe care pot fi clasificate în: emailuri, lacuri și lazuri.
Emailurile și lacurile pot fi incluse în aceeași gamă,
lacurile fiind de fapt emailuri fără pigmenți – depinde
de utilizator dacă dorește să acopere textura lemnului,
respectiv defectele acestuia. Aceste produse sunt rezis -
tente la apă și impermeabile, conferind aceste pro prietăți
și lemnului. 

Totuși, aici apare și un deza vantaj: dacă apa pă trun -
de accidental în lemn, prin fisuri sau locuri nea   coperite,
lemnul începe o trans for mare (modificări di men -
sionale, atacurile para  ziților) care duce în continuare la
apariția de bule și exfolieri, iar în final la o degradare
accelerată a lemnului. Neavând pigmenți ca emailurile
(vopselele), lacurile au nevoie de aditivi care să pro te -
jeze lemnul împotriva radiațiilor UV, în special a
ex punerii directe la soare. Componentele lemnului, în
special lignina, sunt sensibile la lumină și se degra -
dează, având ca rezultat apariția acelei su prafețe cenușii
și a deformărilor. Chiar și sub pro tecția lacului, apar
îngălbenirea sau o tentă mai închisă (de aceea li se
adaugă absorbanți UV).

Lazurile sunt produse de asemenea rezistente la apă,
ușor pigmentate și formează pe lemn o peliculă subţire
care lasă vizibilă textura lemnului. 

Totuși, aceste lazuri au specific faptul că permit
migrația vaporilor, lăsând lemnul să „respire”. Desigur,
toate tipurile de acoperire menționate pot fi refăcute
periodic; lazurile pot fi re făcute și fără a mai curăța
vechiul strat. n

redactie@pardoselimagazin.ro
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Festool:
acurate]e, 
rapiditate,
mediu de lucru
s`n`tos

Aspiratoarele industriale mobile
CLEANTEX CT 26 [i CT 36

Cu ajutorul lor, suprafețele de lucru devin curate,
fără praf sau resturi fine de material, asigurând un
mediu curat și sănătos pentru montatori. Materialele
abrazive rezistă mai mult, iar suprafața de lucru capătă
temperatura optimă. Puterea de aspirare ajunge la 3.900
l/min, cu un vacuum de până la 24.000 Pa / 240 mbar.

profesionalescule

Performanța depinde în zilele noastre de
calitățile uneltelor de care dispunem. Nu
întâmplător, la concursurile de montaj din
domeniul pardoselilor sunt utilizate cele mai
bune echipamente, de ultimă generație, pentru
că acestea pot asigura în cel mai înalt grad
acuratețea execuției și rapiditatea. În plus,
profesionalism înseamnă și capacitatea de a
utiliza noile tehnologii, de a gestiona timpul în
modul cel mai eficient. Tinerii sunt astfel
pregătiți să lucreze cu cele mai rentabile unelte,
pentru cele mai rentabile firme de montaj.
Sculele Festool sunt adeseori întâlnite la
concursuri și în dotarea profesioniștilor.

CLEANTEX CTL 26, CTL 36, 
CTM 26 [i CTM 36

Sunt aspiratoare performante din aceeași gamă care
asigură o autocurățare inteligentă: praful este scuturat
în sus și în jos, astfel încât sacii nu se înfundă și nu
formează depozite de praf, deci se menține permanent
aceeași putere de aspirare. O turbină mai compactă
generează o putere de aspirare superioară, permițând
un spațiu mai mare alocat sacilor.

Ce nout`]i aduce CLEANTEX

1.Design compact, greutate mai mic` (13/13,5 kg)
2.Adaptabilitate datorit` prizelor modulare
3.Putere de aspirare crescut` men]inut`

permanent la nivel constant 
4. Frân` mai ferm`, ro]i mai rezistente, stabilitate
5. Saci de praf folosi]i la capacitate maxim`, filtre

plate care optimizeaz` designul
6.Permite interven]ii rapide pentru repara]ii [i

schimbarea sacilor de filtrare
7.Posibilitatea conect`rii la dou` ma[ini simultan

(de pild` la dou` [lefuitoare) pentru aspira toa -
rele din clasa L

8. Func]ii antistatice
9. Durat` de via]` mai mare

Seturi de accesorii care u[ureaz` munca
montatorului.

10.

Ce nout`]i aduce CLEANTEX
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Circularul basculant de banc 
KAPEX KS 120

Este un produs de excepție, care asigură
precizie datorită capacității de reglaj fin
suplimentar, durabilitate și siguranță pentru
montatori. Capacitatea de tăiere este mai
mare, are un design compact și este mai ușor,
deci mai simplu de transportat.

n Datorit` pozi]iei speciale de t`iere, se pot

prelucra piese de în`l]imi mari (pân` la 120

mm), cu erori minime.

n Se lucreaz` mai rapid [i mai precis: laserul

dublu, care genereaz` dou` linii, permite

marcarea precis` a lamei de t`iere [i pozi -

]ionarea piesei de la stânga la dreapta. Datorit`

compasului [i laserului, este posibil` ajustarea

simpl` [i precis` a unghiului de t`iere, nefiind

nevoie s` mai calculezi (transferi direct unghiul

de t`iere de la pies` la ma[in`). Reglajul fin al

înclin`rii [i bazei rotative permite ajustarea cu

maxim` precizie a unghiului de atac.

n Datorit` sistemului FastFix, pânza se poate

schimba mai rapid, mai simplu [i mai sigur. 

n KAPEX KS 120 dispune de o gam` larg` de

accesorii care u[ureaz` procesul de t`iere. n

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere 1.600 W

Turație în gol 1.400 – 3.400 rpm

Diametru pânză 260 mm

Adâncime de tăiere la 90°/90° 305 x 88 mm

Adâncime de tăiere la 45°/90° 215 x 88 mm

Adâncime de tăiere la 45°/45°
(stânga) 215 x 55 mm

Adâncime de tăiere la 45°/45°
(dreapta) 215 x 35 mm

Adâncime de tăiere în poziție
specială la 45°/90° (dreapta) 20 x 120 mm

Tăiere în diagonală pe lungime 168 mm

Unghi înclinare 47°/47°

Unghi înclinare real pânză 50°/60°

Dimensiuni (lățime x adâncime
x înălțime) 713 x 500 x 470 mm

Diametru conectare exhaustare 27/36

Greutate 21,5 kg

INFO
FESTOOL în România prin
EET EAST EUROPEAN TRADE SRL
Corunca, str. Principal` nr. 395 M, Jud. Mure[
Tel: 0265-269150; 268583; Fax: 0265-269150
Mobil: +40-752-195.812; E-mail: festool@eet.ro
Website: www.festoolromania.ro
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Consecințele umidității excesive
În spațiile cu umiditate excesivă vor apărea negreşit 
o serie probleme cum ar fi:

ndeteriorarea structurii spațiului respectiv -  apa lucrează
continuu asupra materialelor din încăpere, ceea ce va duce
la apariția igrasiei, modificarea elementelor din lemn
(dificultăți la închiderea/deschiderea ușilor, ferestrelor),
modificarea suprafețelor din beton sau șapă, a căror
compoziție tinde să lucreze încă 1 – 1,5 ani după ce au fost
finalizate lucrările de construcție;
ndeteriorarea suprafețelor vopsite / dezlipirea tapetului,

apariția petelor de culoare închisă pe pereți, în special la
colțuri sau spațiile neventilate din spatele mobilierului; 
nun ambient neplăcut din cauza mirosului;
nun dezavantaj important este prelungirea timpului de

uscare în lucrările de construcţii.

Pentru siguranţa unei dezumidificări eficiente şi
corecte, DC Group Ambient vă recomandă:

n servicii de dezumidificare, adaptate la nevoile fiecărui
client;
n raportul corect între preţ şi calitatea lucrării executate;
naparate eficiente, de calitate superioară, provenite din

Germania: aparate de ventilare, turbine de uscare,
aeroterme, aparate de măsură;
nconsultanţă de specialitate înainte, în timpul şi după

executarea lucrărilor, prin servicii de analiză şi măsurare a
indicilor de umiditate în raport cu normele în vigoare.

O dezumidificare corectă 
reduce costurile şi creşte 
calitatea lucrărilor

În urma unei analize atente a pieţei, am decis că este
momentul să facem câteva schimbări care vor aduce un
plus de valoare clienților noștri. Ne referim la integrarea
în portofoliul nostru, pe lângă gama TROTEC, și a
aparaturii AERIAL, un alt nume sonor din do meniul
controlului aerului. De asemenea, oferim soluţii com -
plete de dezumidificare, prin etanşeizarea şan tie relor
înainte de începerea efectivă a lucrărilor, precum şi
consultanţă de specialitate pe toată durata acestora,
pentru a ne asigura că procesul de de zu mi dificare se
realizează în conformitate cu normele în vigoare.
Această procedură s-a impus în urma ob ser vării ne -
voilor de pe şantiere. 

Ca urmare, controlăm factorii care pot împiedica
sau altera procesul de dezumidificare. Aparatura
premium AERIAL  înglo bea ză tehnologie germană de
înaltă clasă, fiind astfel una dintre cele mai fiabile soluţii

de la produc`torinout`]i 

Controlul umidității 
aerului în stil german 

Dezumidificare

beneficii versus costuri



Pardoseli magazin 49

Consecințele aerului uscat
Aerul uscat are consecințe negative asupra:

n sănătății: usucă mucoasa nazală (slăbind rezistența
corpului la viruși), crește pericolul infecțiilor și cauzează
dureri în gât, favorizează o stare general proastă, de
oboseală;
nobiectelor de valoare: cărți, opere de artă – tablouri,

mobilier, parchet; 
nplantelor și animalelor de companie.

DC Group Ambient va propune o soluție re vo lu -
ționară pentru această problemă, care se amplifică în
sezonul rece, mai ales în spațiile rezidențiale, din cauza
sistemelor de încălzire ce usucă foarte mult aerul. Este
vorba despre tehnologia Venta, ce aduce un plus de va -
loare prin sistemul de umidificare şi purificare,
în cor  porat într-un singur aparat. Acesta purifică şi
umi  difică aerul uscat şi poluat utilizând o metodă
ingenioasă prin care apa este unicul filtru. De ce este
această tehno logie unică în lume? Deoarece, în general,
principiul de bază al evaporării la rece este recunoscut
pe scară largă drept cea mai bună metodă de umi -
dificare a aerului, în com paraţie cu alte metode, cum ar
fi vaporizarea şi nebularizarea. 

Motivul prin cipal este
eficienţa, care la eva -
po rarea la rece este
maximă, întregul volum de aer
fiind uniform umidificat la valoarea optimă prin
procesul de trecere a acestuia prin aparat.

de dezumidificare din perspectiva timpului investit şi a
calităţii rezultatului final. Acoperind o gamă largă de
nevoi de dezumidificare – de la aparate pentru uz
casnic, la cele comerciale, industriale şi nu în ultimul
rând în construcţii, tehnologia utilizată se bazează pe
două căi de reducere a umidităţii relative, şi anume: men -
ţinerea aceleiaşi temperaturi în încăpere, dar re du cerea
vaporilor de apă per kg de aer, respectiv men   ţinerea nes -
chim bată a cantităţii de vapori de apă per kg aer, dar
creş terea temperaturii. 

De asemenea, portofoliul nostru cuprinde o gamă
variată de produse adiacente, ale căror caracteristici
susțin procesul de control al aerului în diverse spații și
lucrări de construcții:

nventilatoare
n turbine de uscare a hidroizolaţiei sub şapă
naeroterme electrice
npompe de apă submersibile
npanouri cu infraroşu
npurificatoare de aer.

INFO
DC Group Ambient

Calea Victoriei nr. 103-105, 
Bucure[ti

Tel : 0374 094 079, Fax : 0374 094 140 
Mobil : 0746 413 123 
Email : office@dc-group.ro, 
Website : www.dc-group.ro

Umidificare

Evoluţia este o etapă normală în cadrul oricărei companii
care doreşte să satisfacă mai bine nevoile pieţei. Astfel,
DC Group Dezumidificare devine DC Group Ambient.  
Nu este doar o acţiune de re bran ding, ci reprezintă o
evoluţie din punct de vedere al stan dardelor de calitate,
al tehnologiilor folosite şi serviciilor oferite. Noul proiect 
DC Group Ambient îşi îmbunătăţeşte performanţele cu
ajutorul furnizorilor de încredere, colaboratorilor activi şi
clienţilor din ce în ce mai exigenţi. Garanţia unei lucrări
profesioniste, susţinută de aparatura premium de origine
germană, face din oferta noastră cea mai fiabilă soluţie
din punct de vedere al timpului investit şi al calităţii
rezultatului final al lucrării. 

beneficii versus costuri
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Competițiile sportive
importante (de nivel
internațional sau național,
atunci când sunt
organizate sub umbrela
unor federații
internaționale) se pot
desfășura doar pe
suprafețe dedicate,
concepute după norme
speciale. Prima normă din
acest domeniu a apărut în
1960 în Germania (DIN
18032), iar din 2001 se
lucrează după versiunea
DIN 18032/2, care
stipulează prevederi spe -
ciale relativ la pro prietățile
pardoselilor sportive. Un
alt reper este setul de
norme impus de FIBA
(Federația Internațională
de Baschet) – acreditarea
oferită de această
organizație este de
asemenea o garanție că pe
acel teren se pot desfășura
competiții sportive de
înalt nivel. Normele nu
sunt întâmplătoare – este
vorba despre siguranța
sportivilor și de faptul că li
se oferă condiții pentru a
performa. 

Dou` s`li de sport 
spectaculoase - 
dou` pardoseli speciale   
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Dou` s`li de sport 
spectaculoase - 
dou` pardoseli speciale   



sportivepardoseli

Prima lucrare pe care o prezentăm (am ales absolut
aleatoriu) este Sala Polivalentă din Craiova, unde a fost
montată o pardoseală din lemn pe suprafața de 1.150
mp. O echipă de circa 6 lucrători au montat această
pardoseală în 3 săptămâni (august 2012), ceea ce de -
notă și rapiditatea execuției acestor tipuri de acoperiri.
Ineditul lucrării a constat în faptul că proiectul a pre -
văzut și încălzire prin pardoseală, de aceea a fost ales
un model care să fie compatibil. Ca și în situațiile
clasice, sistemul a fost montat direct pe placa de beton
(fără folie de PE, desigur), având însă grijă la am pla sa -
rea traverselor. Iată cele mai importante etape:

n În primul rând, au fost montate longitudinal, pe direcția
lungimii sălii, grinzi prefabricate de lungime fixă, de 36 mm
grosime, la distanța între axe de 50 cm (conform tehnologiei
prevăzute de producător, cu pernițe de sprijin din cauciuc).
Datorită existenței încălzirii prin pardoseală lăsate aparent,
a trebuit ca aceste grinzi să evite contactul cu țevile, ceea ce
a reprezentat o provocare pentru montatori. 
nS-a continuat cu montarea baghetelor din lemn de 97/16

mm prin fixare cu niște cleme speciale în grinzile trans ver -
sale. Acestea se succed la distanța de circa 137 mm între axe. 
nUrmează o folie de polietilenă (0,05 mm), care se petrece cu

circa 100 mm în zonele de margine. 
nS-a ajuns la montarea parchetului multistrat de foioase (15

mm grosime), cu stratul superior din lemn masiv (3,6 mm),
finisat complet. Acesta are stabilitatea asigurată de sistemul
nut/feder, respectiv o serie de cleme special concepute care
prind parchetul de baghetele transversale. Așa cum ne-au
arătat reprezentanții firmei executante, au fost necesare
peste 100.000 de puncte de fixare.
nTrebuie spus că parchetul este caracterizat de o sigilare

crescută contra umezelii, respectiv de un tratament UV.
Conform exigențelor momentului, aceasta a fost obținută
fără for mal de hide și solvenți.

În ultimii ani, au apărut și în România suprafeţe sportive profesionale, graţie parteneriatelor încheiate de

firme de montaj românești cu producători de renume din străinătate. Doar în ultima jumătate de an am

identificat două asemenea lucrări, pe care ţinem să vi le aducem în atenţie: Sala Polivalentă din Craiova și Sala

Clubului Sportiv Dinamo din București. Sunt două lucrări deosebite, realizate după standardele înalte

menţionate mai sus. Sistemele sunt asemănătoare până la un punct, în sensul că ambele sunt concepute pe

structură și strat final din lemn. Sunt sisteme prefabricate, utilizate pentru săli mari de sport din întreaga lume.

Polivalenta din Craiova
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Înălțimea totală a tuturor straturilor ajunge astfel la
circa 67 mm, fără sistemul de cale care trebuie in se ra te
sub structură pentru a asigura planeitatea su pra  feței.
Foarte importantă a fost de fapt asigurarea planeității
cu ajutorul acestor cale, pentru că stratul suport a avut
diferențe de nivel de până la 2,5 cm (în timp ce
normativele permit maximum 3 mm). În acest scop a
fost folosit un laser de mare precizie și abia după ce
erorile au devenit acceptabile, suportul a fost rigidizat.
Au mai fost necesare rosturi de dilatație, iar perimetral
s-a montat un profil special. În anumite puncte ale
suprafeței au fost prevăzute străpungeri cu sis teme de
prindere pentru elementele de joc (pa nou rile de
baschet de pildă). La final, s-a realizat trasajul li niilor
pentru terenul de baschet, cu o vopsea albă spe cială.
Este important de menționat că toate materialele au fost
selectate din gama celor acreditate de FIBA (pe lângă
normele referitoare la dimensiunile terenului). 

Parametri de care trebuie ținut cont în proiectarea și
execuția unei pardoseli sportive (pentru teste conform
DIN V 18032-2)

1. Absorbția șocului sau capacitatea de reducție (KA) -
capacitatea pardoselii de a absorbi șocul în urma unui
impact. Atletul nu trebuie sa fie expus la mai mult de 47%
din forța impactului, comparativ cu suprafețe neelastice.

2. Deformarea standard sau elasticitatea - reprezintă
deformarea elastică verticală a pardoselii supuse la încărcări
mecanice. Valoarea minimă admisă: 2,3 mm.

3. Controlul deformării - capacitatea pardoselii de a controla
deformarea în plan. Se măsoară pe distanța de 500 mm din
punctul vertical de impact (lăsând să cadă o greutate de 20
kg). Deformarea maximă nu trebuie să fie mai mare de 15%.

4. Reculul mingii – reflectă înălțimea la care mingea ricoșează
din pardoseală (comparativ cu ricoșeul de pe o suprafață
neelastică). Reculul trebuie să fie de minimum 90%.

5. Rezistența la alunecare - determină proprietățile pardoselii
referitoare la întoarcerile rapide ale sportivului și la
prevenirea alunecării necontrolate. Distanța necesară
pentru alunecare este între 0,4 și 0,6m.

6. Rezistența la sarcini rulante (VRL) - reflectă rezistența la
sarcini precum tribunele amovibile, coșurile de baschet
portabile sau transportul cărucioarelor pentru saltele.
Cerința minimă: să reziste la încărcarea pe axă de 1.500 N
fără risc de distrugere.

INFO
Obiectiv: Sala Polivalent` din Craiova
Lucrare:montarea unei pardoseli sportive

din lemn
Executantul lucr`rii: Alveco Montaj
Tipul pardoselii: Singflex Stadium - Boen
Furnizor:Menatwork
Execu]ie: august 2012
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sportivepardoseli

Iată și descrierea sistemului de pardoseală montat
în sala Clu bului Sportiv Dinamo din București (gro -
simea totală este de 81,6 mm):

1. Modul cu grinzi suprapuse constând din:

ntampoane elastice fabricate din granule EPDM (ethylene
propylene diene monomer – varietate de cauciuc
sintetic) și liant poliuretanic, cu grosimea de 20 mm și o
greutate de 700 kg/mc.
nmodul de grindă inferioară de 4.000 x 96 x 17 mm

prefabricat, din două grinzi suprapuse cu inserție de
tampoane elastice
ngrinda superioară (contragrindă) de 4.000 x 96 x 17 mm,

suprapusă perpendicular peste modulul inferior și
prinsă cu capse;

2. Folie de polietilenă de 0,03 mm pentru eliminarea
scârțâitului elementelor din lemn

3. Modulul de parchet, format dintr-o construcție cu placaj
BFU 100 (conform cu DIN 68705 partea 3) cu strat de uzură
de 5,6 mm din arțar uscat în cuptor și cu sistemul de
prindere tip „lambă și uluc” fabricat din placaj, pentru o

Sala Dinamo
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rezistență mai mare la îmbinare. Placajul este format din
șapte straturi de mesteacăn nordic, fixate între ele cu
adeziv rezistent la apă. Modulul de parchet se prinde prin
fixare cu capse metalice de grinda superioară. Parchetul
este finisat din fabrică cu un strat de sigilant, două straturi
de nivelant și 5 straturi de poliuretan uscat cu raze UV,
ultimul având tra ta ment antibacterian. Trebuie spe cificate
avan ta jele acestui tip de parchet față de cel masiv: la
parchetul sportiv din lemn masiv, lacul se aplică local, în
mediu necontrolat contra prafului și murdăriei, ceea ce duce
la necesitatea de a reface protecția suprafeței mult mai des. 

4. Plinta are fante pentru ventilația pardoselii, o gar ni tură
din cauciuc integrată pe partea inferioară pentru a pre veni
scurgerea apei la substructură și acoperă golul de 15 mm
dintre pardoseală și perete.

Așa cum ne-au declarat reprezentanții firmei
mon tatoare, sistemul instalat în noua sală a Clu bului
Sportiv Dinamo depășește parametrii impuși su pra -
fe țelor pentru competițiile inter na țio nale de nivel 1,
după cum urmează:

nAbsorbția șocului: 64%
nReculul mingii: 98%
nDeformarea standard: 2,6 mm
nControlul deformării: 12%
nRezistența la alunecare: 0,4 – 0,6 , 

conform testării metodologice DIN
nRezistența la sarcini rulante: 1.500 N

Planeitatea stratului suport pentru o pardoseală
sportivă, conform standardului german DIN 18032
partea a II-a, se verifică folosind un poloboc / nivelă
cu apă / nivelă laser, iar rezultatele trebuie aduse la ur -
mă toarele toleranțe.

nPe o distanţă radială de 1 metru, toleranţa maximă: 
3 mm
nPe o distanţă radială de 4 metri, toleranţa maximă: 

9 mm
nPe o distanţă radială de 12 metri, toleranţa maximă:

12 mm
nPe o distanţă radială de 15 metri, toleranţa maximă:

15 mm.

Ĭntotdeauna se fac măsurători inclusiv la 100 cm
distanţă de colţuri şi 50 cm distanţă de pereţi. n

INFO
Obiectiv: Sala Clubului Sportiv Dinamo

Lucrare:montarea unei pardoseli sportive
din lemn

Executantul lucr`rii: IPSAL

Tipul pardoselii:
Berlin 12 Maple - Haro

Execu]ie: octombrie 2012
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Ameliorarea acusticii
pardoselilor flotante

Acustica unei clădiri depinde 
de structura acesteia, de
componența zidurilor și
planșeelor, de ferestre etc., dar
într-o anumită măsură și de
pardoseli. Cea mai importantă
problemă pe care o ridică aceste
suprafețe este reprezentată de
zgomotul de impact, atât de
neplăcut pentru cei expuși.
Situația este și mai dezagreabilă 
în cazul pardoselilor flotante, de
aceea compania Witex a gândit 
un sistem de protecție acustică
adaptat tipurilor de parchet
laminat pe care le produce.  

S ub pașii unor pantofi cu talpă rigidă sau cu toc,
zgomotul este amplificat de o pardoseală flotantă.

În general, pentru pro tejarea celor aflați cu un etaj mai
jos  sunt folosite materiale ușoare cu foarte mult aer
înglobat, desfășurate pe o suprafață cât mai mare. Dar
aceasta nu îi ajută pe cei aflați în aceeași încăpere cu
sursa zgomotului. În același timp, testele arată un lucru
important: cele mai neplăcute sunt sunetele de
frecvență înaltă. Sunetele grave sunt mai puțin de ran -
jante, iar Witex a conceput un tip de underlay care a
ținut cont de acest fapt. În consecință, în loc de un
underlay ușor (care, oricât de gros ar fi, nu îm bu nă tă -
țește situația), a fost conceput un material greu, cu puțin
aer. Stratul respectiv, având și rol de preluare a micilor
denivelări, ori de strat hidro izo lant va avea și menirea

de a absorbi acele frecvențe înalte ale sunetului, oferind
o protecție fonică mult su pe rioară. Stratul în discuție
este de numai 2 mm grosime, dacă este aplicat direct pe
șapă (furnizat sub formă de rolă), respectiv de 2,8 mm
dacă vine lipit direct pe parchet. Sistemul oferit de
Witex poate fi folosit fără probleme și pentru încălzirea
prin par doseală.

Prin acest sistem, pardoseala nu mai poate fi definită
ca integral flotantă, dar permite fără probleme mo di -
ficări dimensionale pe orizontală. În același timp,
trebuie spus că montajul necesită un minimum de pro -
fesio nalism, pe care montatorii îl capătă în cadrul
instalării pardoselilor lipite (este necesară atenție la
umiditatea șapei). În fond, este un produs conceput și
montat de profesioniști!

de toptehnologii

Conferința organizată la Bucureşti de Witex şi-a propus demonstrarea
practică a calităților noilor membrane de protecție la zgomotul de impact 
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Toate pardoselile Witex au o excelentă protecție îm -
potriva umezelii, prin etanșarea pe toate laturile plăcii de
laminat (se remarcă o culoare mai închisă a marginilor),
dar și prin conceperea specială a tuturor materialelor
componente astfel încât să fie prevenită umflarea. Unele
colecții, care au stratul de bază de tip AquaProtect, sunt
chiar potrivite pentru utilizarea în medii umede.

Eco-Witex

Cu produsele și inovațiile sale, Witex promovează
utilizarea responsabilă a resurselor naturale, atât ca
materii prime, cât și în procesul de producție.
Pardoselile laminate Witex, realizate din con glo me -
rate din lemn de mare densitate sunt obținute în
proporție de 90% din lemn și 10% dintr-o rășină-
adeziv ecologică. Lemnul provine doar din
exploa tările forestiere din Germania care folosesc un
sistem de gestionare durabilă, fără a apela la lemn din
pădurile tropicale. Sistemul de protecție acustică este
și el înscris în această strategie a companiei: Sound
Protect Eco este obținut în proporție de peste 90% din
materii prime naturale și regenerabile.

Chenar de protecție rezistent la apă 
Suprafață cu rezistență ridicată 
(rășină melaminică)

Film decorativ
DPL+, strat suplimentar de rășină pentru 
colecțiile Piazza și Grande

INFO
Witex Flooring 
Products GmbH

Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf
Tel.: +49.5237.609-0; E-mail: info@witex.com

Reprezentan]` Romania: Vertrieb Keller SRL 
Str. Unirii 5, RO-320085 Re[i]a 
Mobil: 0744.582.637; E-mail: office@v-k.ro

1

2

3

4

5

6
7

2

3

4

Stratul de bază, din HDF protejat 
împotriva apei
Sistem de prindere tip click
Protecție acustică sub formă de rolă 
sau preinstalată
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Folia fonoizolantă „Sound-Protect Eco Plus“ e un material rea li -
zat în proporție de peste 90% din materii prime naturale, fiind
adecvată și pentru aplicarea peste pardoseli încălzite. În gro -
sime de 2 mm, prezintă o parte cașerată și o barieră de vapori
integrată, fiind disponibilă în role de 1 m lățime. Reduce su netul

de pășire cu peste 21 dB și are un coeficient de rezistență la
transfer termic de 0,034 m2/kW. Versiunea „Sound-Protect Eco
Plus“ se deosebește de prima prin grosimea de 2,8 mm și valorile
superioare atinse: reduce sunetul de pășire cu peste 23 dB și are
un coeficient de rezistență la transfer termic de 0,036 m2/kW.



din plut`pardoseli
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Pluta - naturalul exclusivist
Trendul ecologic actual a adus prim-planul
materialelor pentru pardoseli pluta – un
produs natural, obținut prin procedee
ecologice și, dacă se dorește, finisat și
întreținut cu soluții prietenoase față de 
mediul înconjurător.

P luta este un material obținut din coaja stejarului
de plută (Quercus suber), ale cărui proprietăţi nu

au putut fi reproduse sintetic. Originea strict me di -
te raneeană a arborelui (și doar în câteva țări: Spania,
Portugalia, Franţa, Italia, Maroc, Algeria şi Tunisia),
intervalul de 9 ani la care poate fi recoltată coaja de
pe acesta, toate au făcut să fie considerat un material
exclusivist. Cea mai importantă țară producătoare
este Portugalia, care deține o treime din pădurea de
plută, aici fiind produsă mai mult de jumătate din
cantitatea mondială (chiar trei sferturi, dacă luăm în
calcul cât procesează). 

De pe copac se recoltează manual (pentru a nu
provoca daune) un material neted, poros, imper mea -
bil, elastic şi mai uşor decât apa. 

Scoarţa se reface complet în timp, astfel încât în
cei 150-200 de ani de viață ai arborelui se pot obține
8-10 recoltări.

Datorită structurii poroase, pluta are calități re -
mar cabile în domeniul termo- şi fonoizolării (este
folosită la căptușirea studiourilor de înregistrări și nu
se produc sunete înalte la călcare). Având o suprafață
cu caracter antistatic, nu atrage praful, și în plus nu
permite apariția petelor. Ca avantaj se mai poate
menționa inclusiv faptul că împiedică formarea mu -
ce  gaiului, ciupercilor și este foarte simplu de în  tre  ținut.
Elasticitatea optimă face ca în situații obiș nuite să
revină la forma inițială, după ce a fost supus unei
presiuni mecanice. Există și parchet de plută de trafic
intens.

În domeniul pardoselilor, pluta este întâlnită deci
la obținerea parchetului (cu clic, pe suport din HDF,
montat flotant sau lipit), ca acoperire flexibilă (lipit
pe șapă de ciment, dacă avem un suport cu o pla nei -
tate bună), ca underlay ori ca suport pentru utilaje
ro tative. Având în vedere faptul că îmbracă o gamă
largă de texturi şi nuanţe, pluta poate constitui o
soluţie excelentă pentru designul interior, asi gu rând
și o rezistență în timp remarcabilă, datorată elas -
ticității. În calitate de strat protector se foloseşte
ceara, lacul sau vinilul ultrarezistent, care permite
inclusiv utilizarea în spații umede. Există clădiri de
peste 100 de ani care au pardoseli din plută și încă
rezistă... n



LINOLEUM

„Există multe argumente solide 
pentru a pregăti terenul pentru viitor“

Vremurile se schimbă.
Linoleumul rămâne.             

Astăzi, linoleumul nu şi-a diminuat deloc
importanţa, impactul asupra arhitecţilor şi
designerilor marcanţi ai secolului XXI. 
Acesta a fost un imbold pentru creatorii unui
material unic, pentru cei responsabili de
dezvoltarea pardoselilor inovative
Armstrong, în atelierele lor de lucru şi
laboratoare. Modelele diverse sunt create
pentru a satisface o gamă largă de solicitări
şi necesităţi. Totuşi, acestea au un lucru in
comun: necompromiterea calităţii
produselor. Lista arhitecţilor, a artiştilor şi
designerilor renumiţi care au folosit
linoleumul DLW de la Armstrong, ca
element unic al decoraţiunilor interioare,
este foarte lungă - ca și lista clădirilor în care
linoleumul Armstrong a fost montat. Acest
material a fost ales de către faimosul
arhitect Walter Gropius pentru ”Casa
Maestrului”, proiectul său din Dessau.
Linoleumul Armstrong mai poate fi întâlnit
în toate clădirile complexului rezidențial
Weissenhof din Stuttgart, construit în 1927.
Mies van der Rohe a folosit linoleumul în
pavilionul său de la expoziţia mondială din
Barcelona, în 1929.

Natura selecționează 
cele mai plăcute nuanțe
pentru compozițiile sale!

Armonia naturii a acţionat ca o sursă de
inspiraţie pentru arhitecţi şi artişti, de sute
de ani. Deliciul oferit de forme, sunete şi
culori a stat la baza unor lucrări emoţionante
în literatură, artă, muzică şi arhitectură. De
aici a pornit și compoziţia culorilor ultimei
colecţii de linoleum DLW Armstrong.
Designerul Peter Zoernack, un expert al
cromaticii, a creat un sistem de culori fără
precedent: fiecare nuanţă este aleasă în
funcţie de gradul de luminozitate a culorii.
Nuanţele pot fi combinate între ele în
interiorul fiecărui set, pentru a obţine
adevărate expoziţii plastice, și totul într-o
manieră complementară, uniformă. De
asemenea, s-a dezvoltat un sistem de linii
colorate şi o lărgire a paletei gri-negru în
întregul portofoliu. Reușita se datorează
modului în care a fost concepută natura;
Zoernack l-a tradus într-un concept al
culorilor pentru linoleum: valoare, prestigiu
și eleganță prin vălul de nuanțe oferit de
natură. 

Iată îndemnul potrivit unei reţete de succes, unui material care şi-a arătat
valoarea de-a lungul a 150 de ani: linoleumul. Este o compoziţie perfectă, cu
98% materii prime organice şi minerale, produse naturale regenerabile. Conţine
ulei din seminţe de in şi răşini naturale, plută, făină de lemn, talc şi iută, toate
aceste materii prime putând fi obţinute oriunde. Nici nu este de mirare că
linoleumul este produs cu o emisie de dioxid de carbon foarte scăzută şi că i-au
fost acordate numeroase certificări ecologice.

Armstrong DLW GmbH
Ing. Robert Draguna
Mob.:+40 721 758 870
E-mail: rdraguna@armstrong.com
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din piatr`pavaje

Piatra cubic` –
acurate]ea montajului

Montarea pavajelor din piatră naturală (piatra cubică)
nu este deloc o lucrare simplă, de corectitudinea
execuției depinzând aspectul și rezistența în timp a
suprafeței. Modelul poate varia, fiind perceput uneori
ca factor important în designul unui spațiu exterior,
dar condiția de bază rămâne aceeași: pavajul să nu se
deniveleze la solicitări, respectiv în condiții de trafic
auto. Sunt cunoscute problemele acestei acoperiri, în
special după ce se traversează un sezon rece, probleme
care au dus deseori la decizia de a înlocui piatra cubică
cu asfalt. Modul în care s-a greșit de cele mai multe
ori a vizat abor darea suportului și montajul
propriu-zis (în fond secretul acestei lucrări), etape
care trebuie executate de profesioniști. Acestea nu
sunt suplinite de faptul că piatra este un material
rezistent – fapt întrutotul adevărat, de fapt. Aici
putem menționa faptul că, în Italia de pildă, pentru
a fi recunoscut ca montator de pavaje din piatră nu
este suficient să lucrezi în domeniu, ci trebuie să
parcurgi un curs de minimum 160 de ore efectuat în
cadrul unei firme acreditate. În definitiv, pavarea cu
piatră cubică este o lucrare de mare responsa bi -
litate, care, executată după o tehnică ce are la bază
sute de ani de experiență, trebuie să iasă perfect
din prima încercare – reparațiile ulterioare sunt
posibile, dar cu un efort suplimentar consi derabil. 

Etapele montajului pietrei cubice

În funcție de destinația lucrării, complexitatea ei și
exigențele beneficiarului, se pot parcurge o mul ti tu -
dine de etape, care să includă fundații din piatră
spartă, borduri, trasarea unor rețele de instalații etc.
De asemenea, este importantă grosimea stratului de
pavaj (de exemplu, 6 cm pentru traficul auto vehi cu -
lelor de până la 3,5 t și 8 cm pentru tonaje mai mari).
În funcție de aceste solicitări, este hotărâtă și înălțimea
fundației, care conferă stabilitate și rezistență lucrării. 

Câteva etape de bază trebuie parcurse și pentru
succesul unei lucrări nu foarte complexe. Iată-le: 

Articol realizat în colaborare cu dl. Mircea Ciobotaru (Granicub)

1. Pregătirea suportului - pe teren se așează piatră
spartă (nu piatră de râu) cu granulație de 4 – 8
mm, care se tasează folosind cilindrul com pactor
sau maiul compactor (broasca cu talpă).

2. Montajul propriu-zis al pietrei cubice, în pat de
nisip cu sort 0 – 4 mm, amestecat cu sort 4 - 8 
(în proporție egală, 50% - 50%).
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3. Rostuirea pavajului rezultat folosind exclusiv nisip sort 
4 - 8, deoarece, dacă se optează pentru granulații mai
mici de sort 4, există riscul ca ulterior pavajul să se miște
și chiar ca acesta să fie spălat de ploi (mai ales la
drumurile în pantă).

4. Tasarea ulterioară montajului, folosind broasca cu talpă
(la trotuare sau drumuri cu trafic pietonal), respectiv
cilindrul compactor (la drumuri cu trafic auto). 

Lucrări de referință Granicub

nRadisson Blu Hotel București;

nDrumul Apelor Minerale – pavare 

cu piatră cubică în localități precum

Tușnad, Homorod, Borsec;

nCentrul Istoric din Baia Mare;

nPiața Catedralei Ortodoxe Cluj-Napoca;

nPalas Mall Iași.



Forbo Erfurt 
pentru viitoarele
genera]ii 
ale României

Sediul Muzeului Olteniei (Secţia de Istorie – Arheologie)

a beneficiat anul acesta de un amplu proces de renovare,

menit să readucă la viaţă una dintre clădirile em ble matice

ale Craiovei. Construită în stil neoromânesc, după

planurile arhitectului austriac Franz Billek, clădirea din

Strada Madona Dudu este un simbol al arhitecturii craio -

vene și românești ajunse la apogeu în primul deceniu al

secolului XX. 

Sistemul Forbo folosit la Muzeul Olteniei:

n Barieră de vapori cu amorsă poliuretanică

Forbo 042 Euroblock Turbo, care a și con so -

lidat stratul suport (se constatase o umiditate

în stratul suport de aproximativ 3,5 %);

n Lipirea parchetului masiv de stejar Bauwerk cu

adezivul Forbo 146 Euromix Standard PU;

n Chituirea rosturilor cu chit ecologic pe bază de

apă Forbo 8802 Aquaholzkitt;

n Grunduirea parchetului înainte de lăcuire cu

grundul ecologic Forbo 882 Aqua Grundlack;

n Lăcuire cu lacul pe bază de apă pentru trafic

foarte intens Forbo 832 Aqua Lack Standard.

Lucrarea realizată de firma Flanders din Craiova a

trebuit să atingă câteva per for  manţe: revi talizarea

unei construcţii pro fund afec tate de seisme și

aducerea ei în mo  dernitate prin execuţia unor

finisaje de top, potrivite tra fi cului intens. Con cepută

în acest spirit, renovarea a beneficiat de materiale

pentru pardoseli de cea mai bună calitate, furnizate

de Forbo Erfurt. Mu zeul care găzduiește piese de

suflet, re    p re zentative pentru is toria și cultura ro mâ -

nească, precum obiecte per   sonale ale lui Iancu

Jianu, Mihail Kogăl ni ceanu, Teodor Aman, Alexan -

dru Macedonski sau Nicolae Titulescu, va putea

oferi noilor generaţii o ex pe rienţă deo se bită care

im plică nu doar rememorarea trecutului, ci și arta

de a construi cu materialele pre zentului. Acestea

răspund câ tor va cerinţe clare: rezistență, pro tecț ie,
na  turalețe, ecologie.



Sistemul complet pentru parchet

Un sistem imbatabil pentru
montajul pardoselilor din lemn

1. Forbo 042 Euroblock Turbo
n amorsă monocomponentă poliuretanică

n penetrează și consolidează suprafaţa suport

n caracter hidroizolant

n foarte economic la aplicare

n emisii VOC scăzute – EMICODE EC 1 R

2. Forbo 146 Euromix Standard PU
n adeziv pentru parchet

n poliuretanic bicomponent, fără solvenţi

n întărire rapidă (se poate șlefui în 24 de ore)

n pentru toate tipurile de parchet din lemn, 

laminat sau plută

3. Forbo 8802 Aquaholzkitt 
n chit ecologic pe bază de apă

n foarte ușor de șlefuit

n priză excelentă în rosturi

n pentru toate speciile de lemn

n cod de toxicitate – GISCODE W 1

4. Forbo 882 Aqua Grundlack 
n grund ecologic aplicat înainte de lăcuire

n pe bază de apă

n pentru trafic foarte intens

n potrivit și pentru esenţe de lemn pretenţioase

5. Forbo 832 Aqua Lack Standard 
n lac bicomponent pentru parchet

n pe bază de apă

n sigilant, pentru trafic foarte intens

n pentru suprafeţe extrem de solicitate mecanic 

și chimic

n pentru toate tipurile de parchet
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