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ULTRACOAT® - Noua gam` de produse
profesionale pentru finisarea [i protec]ia parchetului
MAPEI a dezvoltat o nouă gamă de produse pe bază de apă pentru finisarea şi protecţia parchetului, gama
ULTRACOAT®, ce completează cu success linia de produse dedicate montării parchetului. Astfel, Mapei îşi întregeşte
portofoliul şi oferă acum un sistem complet de montare, finisare şi întreţinere a pardoselilor din lemn.
Caracteristicile gamei ULTRACOAT®
Proprietăţi excelente de acoperire şi protecţie l Materiale adecvate pentru pardoseli din lemn tradiţional sau specii exotice, cu trafic
intens l Aplicare uşoară şi rapidă l Emisie scăzută de compuşi organici volatili (VOC) l Fără conţinut de substanţe NMP (N-metil2-pirolidonă – o substanţă ce emană noxe toxice chiar şi după aplicare).
Sistemele de finisare grund şi lac ULTRACOAT® sunt certificate în clasele B fl s1 şi C fl s1 de rezistenţă la foc, respectiv
EMICODE EC1. De asemenea, specificaţiile tehnice ale lacurilor menţionează datele de rezistenţă la abraziune conform
testului Taber.

Gama ULTRACOAT® este alcătuită din următoarele categorii de produse:
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1. Chituri pentru rosturi:

4. Ulei si sigilant

n Ultracoat Aqua Plus - Chit de rost vinilic pe bază de apă,

n Ultracoat Oil - Ulei monocomponent cu uscare naturală,

fără miros, cu conţinut mare de corp solid, pentru amestec
cu rumeguș fin de lemn rezultat de la șlefuire, pentru
chituirea rosturilor dintre lamelele de parchet și a altor mici
defecte ale parchetului.
n Ultracoat Binder - Chit de rost acrilic pe bază de apă, pentru
amestec cu rumeguș fin de lemn rezultat de la șlefuire (orice
tip de lemn, inclusiv MERBAU), pentru chituirea rosturilor
dintre lamelele de parchet tradiţional sau din lemn exotic.

fără solvenți, pentru finisarea și protecția parchetului. Se
utilizează și cu rol de tratament pentru pardoseli uleiate în
cadrul lucrărilor rezidențiale de interior.
n Ultracoat Oil Care - Ulei monocomponent cu uscare
naturală, fără solvenți, în dispersie apoasă, pentru sigilarea și
finisarea finală a pardoselilor din lemn tratate cu uleiul
ULTRACOAT OIL.

2. Grunduri:
n Ultracoat Universal Base - Grund monocomponent pe

bază de apă, cu întărire rapidă și o bună putere de acoperire,
pentru parchet și pardoseli din lemn.
n Ultracoat Premium Base - Grund bicomponent pe bază de
apă, cu o mare putere de acoperire, pentru finisarea
pardoselilor din lemn masiv, parchet stratificat sau pentru
recondiţionarea pardoselilor vechi.

3. Lacuri:
n Ultracoat Easy Plus - Lac monocomponent, 100%

poliuretanic alifatic, pe bază de apă, pentru parchet supus
traficului pietonal frecvent.
n Ultracoat High Traﬃc - Lac bicomponent, 100%
poliuretanic alifatic, pe bază de apă, pentru parchet și
pardoseli din lemn supuse traficului pietonal intens.

5. Produse de întreţinere:
n Ultracoat Clean Polish - Produs gata preparat, diluabil,

pentru întreţinerea pardoselilor din lemn, cu grad de luciu
Gloss 60 (satinat).
n Ultracoat Clean WPM - Produs gata preparat, diluabil,
destinat întreţinerii pardoselilor din lemn, cu grad de luciu
gloss 10 (extra mat) și gloss 30 (mat).
n Ultracoat Polish Remover - Produs concentrat pentru
îndepărtarea tratamentului de întreținere și protecție
acumulat în timp de pe parchetul lăcuit.
n Ultracoat Universal Cleaner - Detergent universal pentru
curăţarea zilnică a parchetului lăcuit sau finisat cu ulei, în
spaţii rezidenţiale sau comerciale.

www.emicode.com

www.mapei.ro
www.emicode.com
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Anul 2012 a fost unul de referin]` pentru noi, ca montatori [i distribuitori,
ca asocia]ie, ca bran[`. Într-o ambian]` economic` nu dintre cele mai
entuziasmante, am organizat la Bucure[ti un concurs de montaj european,
care a fost (nu am spus-o doar noi, care nu avem o tradi]ie în acest sens, ci [i
oaspe]ii din str`in`tate) un succes organizatoric [i profesional. Tot la noi s-a
desf`[urat Congresul EUFA P+F, eveniment anual la care au participat
delega]iile ]`rilor membre [i conducerea acestei prestigioase organiza]ii de
profil. În plus, am ajuns în fa]a dumneavoastr`, constant [i la timp, cu aceast`
revist` - ave]i aici edi]ia a XIV-a, la aceea[i calitate, vorbind în continuare doar
despre materiale [i sisteme profesionale. Urm`rind pia]a, felul în care se iau
deciziile, am în]eles c` nu este suficient s` ne canton`m într-o comunicare doar
pentru [i între noi, cei care ne ocup`m de pardoseli, ci s` deschidem u[a (uneori
chiar cu ceva efort) c`tre alte zone: antreprenoriat, construc]ii cu tot ceea ce
înseamn`, arhitec]i, investitori, beneficiari pe care trebuie s` îi convingem
permanent de oportunitatea unui anumit produs specializat sau nivel de calitate.
Fiecare dintre noi [i to]i împreun` ne-am str`duit în ultimii ani s` cre`m practic
o pia]` a produselor profesionale, bazate pe tehnologiile cele mai performante,
într-o industrie a construc]iilor care avea nevoie de un plus de eficien]` [i bungust. Astfel, se poate spune c` în prezent majoritatea brandurilor specifice
domeniului nostru sunt reprezentate în România, nu doar cu produse, ci [i cu
know-how. În acest context, avem o men]iune special` pentru breasla
arhitec]ilor, care au f`cut un gest de apropiere „în oglind`” c`tre noi, ar`tând
deschidere, disponibilitate, chiar tendin]a de a ne provoca s` facem mai mult.
Am fost invita]i [i am participat cu interes la Anuala de Arhitectur` din var`,
la Bienala de la sfâr[itul acestui an, la expoconferin]a Riff 2012, unde am
sus]inut [i o prezentare a AMPR ca organiza]ie reprezentativ`.
A[ mai vrea s` felicit companiile din România care au organizat anul acesta
conferin]e, seminarii, workshop-uri [i alte ini]iative cu caracter profesional,
prezentate sistematic [i în aceast` revist`. S-au dovedit modalit`]i eficiente de
diseminare a informa]iei, au dat un impuls tendin]ei noastre de a experimenta
permanent ceva mai nou [i mai eficient, au contribuit la perfec]ionarea
montatorilor, au creat o plaj` mai larg` de oferte în folosul beneficiarului. În
lipsa unui sistem de înv`]`mânt profesional precum cel din ]`rile industrializate,
este o alternativ` care merit` aprecieri pentru efort [i a[tept`m manifest`ri cel
pu]in la fel de multe [i de interesante anul viitor. Încheind acest an, ne gândim
deja la ceea ce avem de f`cut. Activit`]ile amintite mai sus pot fi considerate pa[i
importan]i c`tre ceea ce ne dorim de fapt cu to]ii: o [coal` autentic`, de nivel
european, pentru montatori. Sper`m s` ne îndeplinim acest vis. De asemenea,
ne dorim pentru proiectul „Pardoseli Magazin” s` creasc` [i s` r`spund` cât
mai multora dintre acei care caut` informa]ii specializate, nu doar în varianta
tip`rit`, ci [i pe web. Site-ul www.pardoselimagazin.ro este deja un proiect
important [i va continua s` se dezvolte, desigur cu ajutorul dumneavoastr`.
V` dorim tuturor un an nou plin de visuri împlinite!
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mesaje

Cadoul de Crăciun
S

e încheie un an şi e vremea să mulţumim celor
care au fost şi sunt alături de Bona, tuturor
partenerilor noştri din Bucureşti şi din ţară.
În acest număr apărut în preajma sărbătorilor de
iarnă, vrem să vă prezentăm cadoul pe care l-am
primit de Crăciun cu emoţie şi bucurie - o lucrare
unică, realizată pentru marea familie Bona.
Este o hartă a lumii, a unei lumi care poate fi
considerată lumea Bona datorită abordării globale
pe care o are firma mamă, prezentă pe toate continentele. Mai poate fi considerată o odă adusă lumii
lemnului, acest material atât de cald şi de viu, lângă
care trăim cu toţii în fiecare zi.
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Proiectul aparţine în întregime firmei BD
Lemntech iar prelucrarea, îmbinarea şi finisarea au
fost executate cu migală, talent şi dăruire de către
Akacia Lux.
Este o lucrare pe care dorim să o prezentăm
tuturor, o îmbinare plăcută de opt esenţe de lemn
(fag, stejar, nuc, wenge, frasin, paltin, cireş, salcâm),
totul din lemn masiv, desăvârşit prelucrat şi finisat cu
lacul Bona Mega Matt.
Felicitări!
Celor ce vor să o vadă, le stăm cu plăcere şi
oricând la dispoziţie în sediul nostru din Bd. Preciziei
nr.1, Bucureşti.

În cadrul fiecărui număr al revistei am prezentat
noutăţile apărute în domeniul instalării, tratării,
renovării, curăţării şi întreţinerii pardoselilor din lemn.
Am vorbit despre adezivi pe bază de silan, despre
noile şi performantele lacuri Bona Resident Plus, Wave
şi Traﬃc HD sau despre Sistemul de Revitalizare “Deep
Clean System”. Toate aceste lucruri aduc plusvaloare
prestaţiei meşterului parchetar, care are astfel
posibilitatea de a executa lucrări de referinţă cu
rezultate excepţionale, munca sa devenid totodată
mai confortabilă datorită caracteristicilor produselor:
VOC foarte redus, miros plăcut, aplicare uşoară…
Dar, este oare tehnologia disponibilă singurul factor
care ne conduce spre performanţă? Am putea să
spunem că …NU.

Şi tuturor prietenilor noştri, tuturor celor care
iubesc lemnul, le urăm un Crăciun Fericit şi un
An Nou cu sănătate, noroc şi multe împliniri!

Nu vom vorbi despre cifre, produse, proiecte. Vrem
doar să amintim că darul cel mai preţios pentru
echipa Bona România este parteneriatul solid de care
ne bucurăm alături de colaboratorii noştri, o relaţie
durabilă bazată pe încredere şi respect mutual.

Pardoseli magazin
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EGGER anun]`
extinderea colec]iei
FLOORLINE [i
aniverseaz` doi ani
de LANEO cu
tehnologie cork+.

PARDOSELI
CU ASPECT
CONTINUU {I CORK+ LA BAU MÜNCHEN 2013
Divizia pentru pardoseli de la EGGER prezint` Floorline Superior la BAU 2013. Este vorba de zece noi
decoruri cu aspect continuu, care vor fi disponibile în noul format „Large“. Al doilea punct important
al expozi]iei va fi tehnologia inovatoare cork+.

D

imensiunile obişnuite ale plăcilor de parchet sunt
de 1.292 x 193 mm. Cu FLOORLINE Superior,
EGGER prezintă în exclusivitate la BAU 2013 un format
de placă nou: „Large“ de 245 mm, cu circa 5 centimetri
mai lat decât placa standard. Astfel, spaţiile par mai
mari, iar decorurile ies mai bine în evidenţă. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru noile decoruri cu aspect
continuu. Desenul fibrei trece neîntrerupt, de la o placă
la alta, dând impresia continuităţii. FLOORLINE
Superior completează colecţia FLOORLINE, adaptată în
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2011 comercianţilor, montatorilor, designerilor de interior şi arhitecţilor. Cu patru direcţii de design, Authentic,
New Natural Style, Vintage/Used şi Materials, reuneşte
60 de decoruri încadrate în şapte grupe de produse.
„Colecţia FLOORLINE a fost un mare succes de piaţă“,
spune Michael Gerbl, Director Marketing şi Management produs la EGGER Retail Products. „Clienţii noştri
apreciază în mod deosebit modul în care îmbinăm
designul, inovaţia şi serviciile.“ Informaţii detaliate
despre colecţie găsiţi la www.egger.com.

NOUT~}I EGGER LA TÂRG - PARDOSELI

LANEO CU TEHNOLOGIE INOVATOARE CORK+

EGGER îmbog`]e[te FLOORLINE cu pl`ci cu aspect continuu
[i extra late, format „Large“. FLOORLINE Superior este
completarea fireasc` a colec]iei existente.
Pardoselile cu tehnologie cork+ reprezint` un nou segment
de pia]`, îndeplinind solicit`rile utilizatorilor: cald, moale [i
silen]ios.

FLOORLINE Superior: Zece noi decoruri
cu aspect continuu, disponibile în noul
format de plac` "Large".

La BAU, EGGER va aniversa doi ani de LANEO şi
tehnologie cork+. Acestea au fost lansate la ediţia
trecută, BAU 2011. „Noua noastră categorie de pardoseli cu plută a convins consumatorii“, punctează Michael
Gerbl. Tehnologia cork+ îndeplineşte aşteptările
utilizatorilor – pardoseli calde, moi şi în acelaşi timp
silenţioase. Prin utilizarea plutei, adăugăm încă un
material ecologic, alături de lemn. Certificatul „Îngerul
Albastru“ atestă calităţile ecologice ale pardoselilor
LANEO. Pluta este o materie primă regenerabilă ce nu
dăunează mediului, iar placa de bază din lemn, cu
certificat FSC, protejează resursele. În plus, parchetul
nu conţine PVC şi plastifianţi, iar lacurile şi vopselele
utilizate sunt ecologice. Pardoselile cork+ se produc la
fabrica din Brilon. Acolo a aplicat EGGER vasta sa
experienţă în printarea directă şi a dezvoltat tehnologia
cork+, pentru a putea aplica decoruri şi structuri pe
pluta specială. Rezultatul este o placă plută-HDF-plută.
LANEO este vândut exclusiv prin distribuitori către
specialiştii branşei – montatori şi designeri de interior,
pentru a consolida competenţa pieţei specializate în
ceea ce priveşte resursele regenerabile.
Secretul Laneo este tehnologia EGGER cork+ : decorul este
imprimat direct pe stratul superior foarte dens de plut` [i
sigilat cu lacuri ecologice. Un al doilea strat de plut` asigur`
estomparea zgomotului [i îmbun`t`]e[te rezisten]a
pardoselii.

LANEO este certificat FSC [i atestat
cu „Îngerul Albastru“

Cele dou` straturi de plut` diminueaz` zgomotul [i confer`
pardoselilor LANEO caracteristicile de cald [i moale.

Pardoseli magazin
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Pantheonul parizian
[i Pendulul lui Foucault
Reper al arhitecturii antice, rămas ca prin minune spre a fi admirat și azi, Pantheonul din Roma a fost
dedicat celor 7 zeități guvernatoare ale celor 7 planete, pentru ca ulterior să devină biserică.
Pantheonul din Paris a fost construit ca biserică dedicată Sfintei Genevieva, ocrotitoarea orașului,
devenind apoi loc de odihnă veșnică pentru mari personalități ale Franței. Acest concept de clădire a
fost parcă sortit să le dea oamenilor un sentiment religios și în același timp să omagieze personalități,
reale sau imaginare. Transpunerea în materie a acestui amestec de sentimente a avut ca rezultat, de
fiecare dată, o arhitectură spectaculoasă, interesată de esențe, sacrificiu, excelență și spirit integrator.

10

Pardoseli magazin

Pantheonul din Roma, sursă de
inspiraţie pentru monumentala
replică din Paris

P

antheonul din Paris, construit pe malul stâng al
Senei, a preluat de la Pantheonul din Roma atât
conceptul, cât și anumite elemente de arhitectură.
Această construcție a devenit prima mare clădire neoclasică datorită arhitectului Jacques-Germain Souﬄot,
care a dorit să reia aici fațada edificiului roman și să
adapteze viziunea gotică asupra luminii interioare a
unei catedrale, respectiv o serie de elemente gotice, pe
principiile și structura clasicismului.

Biseric` sau mausoleu?
Motivele ridicării și istoria acestei construcții sunt
cumva ieșite din comun: regele Ludovic al XV-lea,
după o perioadă de boală din care și-a revenit surprinzător prin 1744, a vrut să-și arate recunoștința față de
Dumnezeu refăcând biserica Sfintei Genevieva, ajunsă

într-un stadiu avansat de degradare. Aceasta urma să
găzduiască și relicvariul sfintei. Proiectul i-a fost
încredințat lui Jacques-Germain Soufflot în 1755, iar
construcția care a început în 1758 a durat decenii
întregi, din cauza lipsei de finanțare, inclusiv după
moartea arhitectului (1780). Jean-Baptiste Rondelet,
elevul acestuia, a continuat construcția, fără însă a
respecta întru totul planurile inițiale.
Tocmai în perioada finalizării construcției, în
1790, Revoluția Franceză era în plină desfășurare.
Adunarea Națională Constituantă decide, în contextul morții președintelui acesteia, Mirabeau, ca
noua biserică să fie transformată în mausoleu sub
coordonarea arhitectului Quatremère de Quincy.
Clădirea urma să devină locul de veci al marilor
personalități ale Franței, Mirabeau fiind primul
„locatar” în aprilie 1791, scos de aici 3 ani mai târziu.

Pardoseli magazin
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Frontonul i-a fost decorat cu un grup sculptural
având tema „Încoronarea Patriei”, care a fost eliminat
ulterior după restaurarea Bourbonilor (1814). Restaurația a adus edificiul la vechea destinație de locaș de
cult, dar pentru puțin timp, deoarece s-a trecut din nou
la cea de mausoleu pentru marile personalități franceze, în special intelectuali, la inițiativa din 1830 a
ultimului rege francez, Louis-Philippe. O ultimă tentativă de a dedica această clădire exclusiv cultului
religios datează din vremea lui Napoleon al III-lea, dar
din 1885, de la moartea lui Victor Hugo, construcția a
rămas mausoleu. Pe frontonul Pantheonului, s-a scris
faimoasa sintagmă: „Aux grands hommes, la patrie
reconnaissante” – Marilor oameni, patria recunoscătoare”. Aici odihnesc, în cripta subterană, scriitori,
poeți, oameni de știință, eroi ai Franței: Voltaire,
Rousseau, Victor Hugo, Andre Malraux, Jean Monnet,
Emile Zola, eroul Rezistenței Jean Moulin, Louis
Braille, Marie Curie, Alexandre Dumas (adus aici în
2002), respectiv arhitectul Jacques-Germain Souﬄot.
Pentru a respecta odihna acestora, dar și pentru a evita
actele unor fanatici (s-a vorbit în 1814 despre furtul
rămășițelor lui Voltaire), intrarea în criptă este permisă
doar cu acordul Parlamentului și doar celor considerați
eroi ai patriei – lucrurile stau similar și la Domul Invalizilor, mausoleul unicului Napoleon Bonaparte.

Peristilul interior
susţine o serie de
balcoane care oferă o
perspectivă
spectaculoasă asupra
graficii pardoselilor.
Aceste coloane fac
parte de asemenea
din structura de
rezistenţă a
edificiului, susţinând
bolţi, cupole și
suprafeţe verticale
vitrate ample, ca în
catedralele gotice.

Fascina]ia gravita]iei
Pendulul lui Foucault

Un episod important în evoluția edificiului, în
modul de a fi perceput de către parizieni și lumea
întreagă, a fost amplasarea aici în 1851 a Pendulului
lui Foucault. Fizicianul Léon Foucault a dorit să ilustreze rotația Pământului cu ajutorul pendulului ce îi
poartă numele. Și pentru că trebuia ca acest pendul
gravitațional să fie foarte lung pentru a i se observa
corect mișcarea, fizicianul a ales să îl suspende de cupola Pantheonului, într-un punct aflat la 67 de metri
deasupra pardoselii. Principiul de funcționare al acestui dispozitiv simplu este următorul: un pendul
gravitațional, care în mod obișnuit oscilează în plan
vertical, va avea datorită mișcării de rotație a Pământului o deviație în urma căreia sfera metalică aflată la
capătul pendulului „desenează” pe pardoseală o
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Deschide o nouă cale!
... este pardoseală, pavaj, placare, la interior sau la exterior, cu aplicare
orizontală sau verticală
... se aplică pe
lemn • piatră • gresie • beton • ﬁer • oțel • asfalt
... se obține prin amestecarea de agregate selectate din marmură, granit
sau piatră de râu cu un liant din răşină transparentă, ﬂexibilă şi stabilă la UV
... este disponibilă în peste 20 de culori de bază şi într-o multitudine de
combinații

® Aragon SRL
B-dul Basarabia nr. 250,
București, sector 3
0374 008 078 / 0756 066 507 /
0740 280 920
oﬃce@aragon-grup.ro
www.aragon-grup.ro
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Simbolistic` în marmur`

traiectorie asemănătoare cu o floare. În mod normal,
pe pardoseală se pune nisip, pentru a fi observată urma
acestei mișcări. În cazul Pendulului din Pantheonul
parizian, se poate observa umbra sferei pe o placă din
marmură. Sfera actuală a pendulului este o copie –
originalul a fost restaurat în 1995 la Muzeul de Arte și
Meserii din Paris, unde a și rămas expus până în
prezent. Asemenea dispozitive există peste tot în lume
– în România a existat unul la începutul secolului
trecut, suspendat de cupola Ateneului din București.
Recent, a fost inaugurată o variantă în cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași. Este știut că
fascinația pentru acest dispozitiv a crescut spectaculos
în urma celebrului roman al lui Umberto Eco,
Pendulul lui Foucault (apărut în 1988).
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Planul general al Pantheonului are formă de cruce
greacă, cu porticuri sprijinite pe coloane corintice. A
fost un proiect ambițios, cu o lungime de 110 metri, o
lățime de 84 metri și înălțime de 83 de metri; datorită
amplasamentului și înălțimii, de la nivelul cupolei se
poate vedea efectiv tot Parisul. Cupola principală, a
cărei greutate este de circa 11.000 de tone, preia ornamentica domului Pantheonului din Roma, iar tavanul
acesteia este acoperit cu o frescă de Antoine Gros:
Apoteoza Sfintei Genevieva. Domul, fără niciun pic de
tâmplărie din lemn, este construit din blocuri de
piatră susținute prin scoabe de fier și folii de plumb –
o tehnică neobișnuită la acea vreme. Ușile enorme de
la intrare, care se deschid doar la ceremonii (ca în
Grecia Antică), au circa 10 tone fiecare. Pardoselile
din marmură sunt spectaculoase prin grafica încărcată
de simboluri, realizată prin sortimente de rocă de
diferite culori: negru, alb, bej, gri. Sub cupola centrală,
modelul cupolei este reluat și la nivelul pardoselii, ca
o oglindă a acelui „oculus” păgân, care a devenit în
accepțiunea creștină ochiul lui Dumnezeu, stilizat sub
forma unui soare. În jurul Pendulului lui Foucault, pe
pardoseală sunt preluate modele de inspirație greacă:
laurii și spirala (probabil o trimitere la Spirala lui
Arhimede), toate respectând strict principiile simetriei și ale încadrării în cerc. Un tratament aplicat
recent asupra pardoselilor a conferit marmurei un
aspect lucios, care pune în valoare detaliile și o protejează de traficul relativ intens. Se poate spune că abia
acum acea pardoseală poate fi (și este!) admirată așa
cum merită. n

pardoseli

uscate

Când [i de ce
avem nevoie
de o pardoseal`
uscat`
Vidifloor
Potrivite pentru orice sezon, sistemele de
pardoseli uscate Knauf Vidifloor își dovedesc
avantajele cu precădere acum, în sezonul rece,
când condițiile de șantier sunt mult mai
restrictive. Sunt situații în care este dificilă sau
chiar imposibilă menținerea unei temperaturi
optime (sau chiar minime) pentru punerea în
operă a unei șape umede. În cazul unei șape
umede, timpul de așteptare înainte de
aplicarea unui finisaj din lemn se va prelungi
cu cel puțin o zi (chiar și în cazul șapelor
performante), poate chiar atunci când ne
grăbim mai mult. Aceasta este situația tipică în
care o pardoseală uscată devine soluția cea
mai bună, montându-se rapid, fără alt element
umed decât un adeziv în strat subțire (Knauf
Uniflott) care este folosit pentru rosturi și
eventual pentru lipirea a două straturi de
panouri – uscarea acestui adeziv este rapidă și
nu influențează timpul de execuție.
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n Montajul plăcilor din ipsos armat cu fibre celulozice este de asemenea avantajos sub aspectul uneltelor și echipamentelor
folosite pentru punerea în operă: un ferăstrău pendular pentru
debitarea panourilor, o șurubelniță electrică pentru fixarea acestora în două straturi, cu șuruburi Vidifloor, un cutter, un vas pentru
prelucrarea mortarului de rosturi, un șpaclu... nimic din ceea ce
ar crește substanțial costurile logisticii de șantier (de pildă fără
voluminoasele pompe pentru mortar, care necesită spațiu sau
acceptarea în zona de lucru a temperaturilor exterioare, atunci
când trebuie să intervenim cu furtunul pe fereastră ori ușă); de
asemenea, nu trebuie să intervenim cu echipamente pentru
elicopterizare.
n Pardoselile uscate Knauf Vidifloor sunt alcătuite din materiale cu
o excelentă stabilitate dimensională. Dacă sunt aplicate și
intercalate corect, rosturile de dilatație sunt necesare doar în cazul
racordurilor la alte tipuri de pardoseli, de pildă cu o șapă umedă.
Nu sunt necesare plase suplimentare de armare în locurile cu risc
de fisurare.
n În timpul șantierului nu trebuie să avem grijă pe unde călcăm;
singura condiție este curățenia la locul de muncă. Lucrarea
poate fi întreruptă fără probleme, nu există presiunea timpului
de punere în operă decât din partea beneficiarului, iar traficul este
posibil chiar și când lucrarea nu este finalizată.
n Stratul suport poate fi utilizat fără lucrări suplimentare, cu condiția ca acesta să fie stabil și rigid. În plus, nu necesită amorsare,
fiind vorba despre o pardoseală flotantă, iar denivelările sunt
preluate fără probleme de materialele de umplutură din argilă
expandată. Dacă stratul suport este plan, izolarea termică și
fonică pot fi asigurate cu vată minerală sau polistiren cu greutatea de minimum 20 kg/mc. Realizate din plăci ecologice de sulfat
de calciu armate cu fibre celulozice, pardoselile flotante KNAUF
Vidifloor asigură o fonoizolare superioară la zgomotul aerian

ori de flanc deoarece se sprijină pe planșeu fără a veni în
contact direct cu acesta.
n Umiditatea pardoselii în momentul aplicării ultimei plăci
este deja potrivită aplicării stratului final, oricare ar fi acesta:
parchet, ceramică, inclusiv materiale elastice (mochetă, PVC,
linoleum etc), nemaifiind nevoie nici de turnarea unei șape
autonivelante.
n Instalațiile pot fi îngropate sub pardoseală fără a le supune
riscurilor contracției unei șape, iar accesul la acestea în caz de
urgență este foarte rapid, doar prin demontarea finisajelor și
a panourilor sistemului.
Sistemul 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 Knauf Aqualine,
Knauf Systemkleber sau Knauf Uniflott și prinse în
șuruburi speciale. Atunci când nu este montat peste
încălzire în pardoseală, se recomandă fie folosirea
argilei expandate ca strat inferior, pentru nivelare și
fonoizolare, fie polistiren 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 o placă de
distribuţie din gips carton de 9,5 mm sau OSB.

Sistemele de pardoseli Knauf Vidifloor se bazează pe
rezistența mecanică și planeitatea plăcilor de ipsos armat
cu fibre celulozice care pot fi montate direct pe șantier.
Pentru a fi utile în situații cât mai diverse, producătorul
german Knauf Westdeutsche Gipswerke a proiectat aceste
sisteme de plăci în mai multe variante, cu sau fără termoizolație inclusă, dispunând de grunduri, adezivi și mase de
șpaclu, șuruburi și agrafe speciale, folii, materiale de umplutură uscată și multe alte accesorii, adică un sistem complet,
care oferă o pardoseală ”la cheie”.

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
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eveniment

Timp de o lună, între 15 octombrie și 15
noiembrie 2012, s-a desfășurat cea de-a X-a
ediție a Bienalei Naționale de Arhitectură
București, concepută ca un program
cultural complex destinat nu doar
specialiștilor, ci și autorităților, diverșilor
actori ai vieții sociale, inclusiv publicului
larg. Pe lângă o serie lungă de evenimente
(conferințe, seminarii, prezentări, dezbateri
profesionale), au fost nominalizate și
premiate de către organizator, Uniunea
Arhitecților din România, și prin intermediul unui juriu internațional, lucrări
reprezentative de arhitectură finalizate
până la 1 iunie 2012.
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A

ceastă ediție a fost una aniversară, datorită faptului
că breasla arhitecților a sărbătorit 120 de ani de la
înfiinţarea învăţământului superior de specialitate prin
apariția Şcolii Naţionale de Arhitectură, respectiv „Anul
Mincu” - 160 de ani de la naşterea şi 100 de ani de la
moartea lui Ion Mincu, al cărui nume îl poartă Universitatea de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti.

Mizele evenimentului
Evenimentele au avut loc în câteva locații importante
pentru arhitecții bucureșteni și români: Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Bucureşti, Sediul UAR, Casa
Mincu, sediul Băncii Naționale a României și, nu în
ultimul rând, Muzeul Național de Istorie a României,

unde au fost expuse publicului larg proiectele nominalizate pentru premiere, iar vizitatorii au putut afla
informații noi despre partenerii Bienalei 2012, instituții
sau sponsori - furnizori de produse și servicii specifice.
Tot aici, revista noastră a fost distribuită gratuit participanților, care au putut afla mai multe despre
materialele și sistemele performante pentru pardoseli
ale momentului. Un rol important în buna desfășurare
a evenimentului l-a avut organizatorul logistic Paloma
Tours. Așa cum a arătat comisarul BNAB, doamna
Prof. Dr. Arh. Cristina Olga Gociman, la Gala
Medaliilor desfășurată în Palatul Băncii Naționale a

Premiile Bienalei
Premiile Bienalei Naționale de Arhitectură București, acordate în cadrul unei festivități găzduite de
BNR, la care a participat și guvernatorul instituției,
domnul Mugur Isărescu, au vizat 10 domenii importante ale activității branșei. O serie de premii au fost
acordate, de asemenea, și de partenerii Bienalei. Printre
lucrările câștigătoare menționăm:
l
l

l

l
l

României, Bienala arată dorința organizatorilor de a
constitui o placă turnantă între cât mai multe inițiative,
abordând temele importante ale arhitecturii contemporane, precum aspecte legate de patrimoniu, peisaj,
probleme de emergență, sărăcie și multihazard, aplicarea tehnologiilor sustenabile în arhitectură.
Printre temele abordate în cadrul conferințelor și
seminariilor, în afară de prezentarea proiectelor înscrise în concurs și premiate, merită menționate câteva
care reflectă preocupările de moment ale arhitecților:
l
l
l
l
l
l

Eficiența energetică a clădirilor
Anveloparea eficientă a clădirilor
Închideri performante
Ergonomia spațiului interior
Noi evoluții în stilul de viață reflectate
în design și arhitectura de interior
Soluții pentru restaurări și renovări

Arhitectura locuinței: Casă din garaje
prefabricate de beton (Bragadiru, Ilfov)
Arhitectura dotărilor comunitare și de
producție: Pensiunea Atra (Doftana) și
Cluj Arena
Arhitectura patrimoniului cultural
(reabilitări): Casa Avramide - Tulcea,
Catedrala Sf. Mihail Alba-Iulia și Palatul
vechi al BNR
Arhitectura spațiului public: Bastionul
Theresia – Timișoara
Premiul Sika: Locuinţă sustenabilă în
Carpaţi, jud. Buzău, Sat Haleş – Tisău

În evaluarea proiectelor prezentate la secțiunea de
arhitectură, s-a ținut cont de următoarele elemente:
particularitatea conceptului, inovaţia spaţială şi
estetică, încadrarea în context, modul în care intervenţiile reuşesc să-l pună în valoare, valoarea
culturală şi socială adăugată, căutarea identităţii,
calitatea spaţiului construit, gradul de sustenabilitate şi inovaţie tehnică. Proiectele înscrise la
categoria „Patrimoniu” au trebuit să facă față în plus
exigențelor legate de rigoarea studiului istoric, claritatea
deciziei de intervenție, punerea în evidență a elementelor cu valoare culturală, calitatea intervenției.
Lucrările prezentate pentru secțiunea „Arhitectura
spaţiului interior, design de produs şi scenografie” au
vizat interioare de birouri, restaurante, locuințe, chiar
obiecte de interior, cu un accent totuși pe creativitatea
din zona scenografiei și a amenajărilor experimentale.
Important este că majoritatea au abordat zona pardoselii cu maximă considerație. n
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tehnologii

de top

150 de ani
de linoleum
În 2013 Forbo Flooring celebrează
150 de ani de la patentarea pentru
producția industrială a pardoselii de
linoleum de către Frederick Walton în
anul 1863. În realitate, acesta a inventat
linoleumul încă din 1860, în satul
scoțian Nairn, dar au fost necesari încă
trei ani până la intrarea efectivă în
fabricație. Patentul obținut atunci stă la
baza producției de linoleum și astăzi.
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Prin fabricile sale din Assendel (Olanda) și
Kirkcaldy/Nairn (Scoția), Forbo Flooring este liderul
global al pieței de linoleum, sub brandul Marmoleum.
Marmoleum și-a schimbat de mult timp însă
aspectul său inițial de marmură bej și gri. Forbo
Marmoleum este o lume plină de culoare și design,
materialul fiind disponibil în multe forme și stiluri
diferite. Astăzi există peste 350 de culori și mai mult de
12 designuri vizuale, precum marmorat, modular, liniar
sau solid. Marmoleum este unul dintre cele mai
autentice și versatile tipuri de pardoseală, plăcut pentru
autenticitate, tactilitate și conținut natural.
Pe lângă pardoseli, produsele speciale din linoleum
sunt folosite și ca finisaj pentru mobilier.

Este o pardoseală cu o moștenire vastă, care leagă
produsul de toate marile tendințe arhitecturale din
ultimii 100 de ani. Se găsește în multe clădiri
funcționale din întreaga lume, dedicate unor aspecte
vitale ale societății precum educația și sănătatea. De-a
lungul anilor, Marmoleum a fost instalat în multe
spitale, clinici, cămine de îngrijire a vârstnicilor, școli și
grădinițe din întreaga lume - dar gama sa de aplicabilitate nu se limitează la domeniile medical ori educațional.
Bogăția cromiei, natura durabilă și ușurința întreținerii
îl fac iubit de arhitecți, de managerii și proprietarii clădirilor, de utilizatorii finali, care folosesc Marmoleum
în lanțuri de retail, birouri, baze de agrement și industria ospitalității.

O inven]ie ingenioas`

O nou` colec]ie aniversar`

Dacă linoleumul ar fi inventat astăzi ar fi sigur văzut
ca o revoluție pe piata ofertei de pardoseli. Având în
vedere că rezultatul este o pardoseală durabilă, naturală,
economică, ușor de întreținut și deosebit de estetică,
linoleumul se dovedește un produs cu adevărat remarcabil.

Pentru a sărbători 150 de ani de Linoleum, Forbo
Flooring va prezenta o colecție complet reînnoită,
numită „e Next Generation of Marmoleum”.

Un produs natural
Marmoleum este un produs natural, obținut în
proporție de 97% din materii prime naturale - 72% dintre
acestea fiind rapid regenerabile și 43% reciclabile.

E vorba de pardoseli ultraperformante, cu finisaj
Topshiled 2 și numeroase calități speciale, disponibile
în rolă și dale, în variante acoustic și decibel, cu clasificări superioare în privința rezistenței la foc. Colecția
va cuprinde patru variante de design: Marmorat, Liniar,
Modular și Solid, fiind lansată pe piață în ianuarie 2013.
Mai multe informații sunt disponibile pe
www.forbo-flooring.com.

Forbo Flooring Systems este o
prezență globală pe piața de
linoleum, PVC, mochetă, Flotex,
sisteme de bariere de praf,
dezvoltând pe lângă acestea o
gamă completă de produse
profesionale de întreținere. Toate
produsele Forbo combină un nivel
ridicat de funcționalitate și
durabilitate cu dezideratele
ecologice. Forbo Flooring este parte
a conglomeratului elvețian Forbo
Group, deținând 20 de unități de
producție și sucursale în 32 de țări.
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Maternitatea
Regina Maria
din Bucure[ti
Foto: Taddeo Moise
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Execuția pardoselilor dintr-o unitate
medicală modernă presupune o
provocare suplimentară: aceste pardoseli
să fie corespunzătoare din perspectiva
normelor care trebuie îndeplinite sub
aspectul utilității, întreținerii, rezistenței și,
în același timp, să confere spațiului o notă
caldă, familiară, cumva diferită de
atmosfera sobră, intimidantă a spitalelor
”tradiționale”. Aceste deziderate pot fi
realizabile numai cu materiale dedicate,
de cea mai bună calitate, evitându-se pe
cât posibil, în spațiile destinate pacienților,
pardoselile reci (ceramică, rocă, utile totuși
uneori în zonele de recepție).

COMPANIE

E

xigențele sunt cu atât mai mari cu cât este vorba
despre o unitate medicală privată, cu pacienți care
poate chiar au apelat la servicii similare în străinătate
unde tendința este de a oferi, pe lângă serviciile medicale corespunzătoare, o ambianță asemănătoare cazării
într-un hotel de categorie superioară. Numărul de angajați alocați unui pacient este mai mare, deci
proporțional crește și traficul, respectiv necesitatea de
a menține spațiile în perfectă stare de igienă (curățenie,
dezinfecție, sterilizare acolo unde este cazul).

Materiale de acoperire
Lucrarea a presupus acoperirea a peste 4.800 mp de
pardoseli, desfășurate pe 5 etaje, care să corespundă
destinației de spital și maternitate a locației. A fost
folosit preponderent linoleumul (4.000 mp), un material ecologic și în același timp simplu de întreținut.
Excepție au făcut sălile de operații, unde s-a impus
aplicarea unui PVC cu caracter conductiv, și băile, unde
s-a optat pentru dușuri fără cadă. La acestea din urmă,
zona de acumulare a apei și de scurgere este pardoseala
însăși, acoperită cu PVC – este o soluție inovativă și
foarte practică, deoarece căzile de duș pot avea interstiții
greu de curățat sau în care se pot acumula germeni
patogeni. O soluție particulară a fost abordată și pentru
o parte din pereți: 3.000 mp de tapet, dintre care cel din
băi și sălile de operații sunt dintr-un PVC special, conceput pentru asemenea destinații. Executantul lucrărilor
de pardoseli a ținut să remarce și folosirea unor profile
speciale de trecere între linoleumul montat în saloane
și PVC-ul aplicat în băi.

n Prezenți pe piața pardoselilor profesionale din
România de peste 15 ani;
n Specializați în comercializarea şi dezvoltarea
sistemelor complete de produse şi servicii;
n Exigenți în orice tip de lucrare, standard sau de
înaltă ținută estetică și calitativă;
n Atrași de inovație, design şi culoare;
n Membri fondatori ai Asociației Montatorilor
de Pardoseli din România.
PRODUSE
n Gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălțate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;
n Soluții specializate pentru hoteluri, birouri, spații
publice, instituții medicale, săli de sport;
n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din
Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Belgia, Franța.
MONTAJ / SERVICII
n Evaluarea spațiului de montaj (încadrări,
măsurători);
n Pregătirea stratului suport;
n Montaj profesional, cu echipe pregătite prin
cursuri şi traininguri de specializare în țară şi
străinătate;
n Soluții profesionale de curățenie.
REFERINŢE
Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina
Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Plaza Hotel
Piatra-Neamț, 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
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Cerin]e pentru pardoseli
În privința pardoselilor pentru spații medicale,
merită accentuat faptul că sunt necesare soluții tehnice
care să împiedice dezvoltarea microorganismelor și
acumularea prafului, motiv pentru care sunt alese
materiale tratate antibacterian și antistatic. Rezistența
acestora trebuie să fie îmbunătățită pentru a face față
detergenților și dezinfectanților, iar caracterul antistatic
presupune împiedicarea încărcării cu sarcini electrice
în timpul utilizării, ceea ce ar atrage praful și, în cazuri
extreme, ar perturba funcționarea aparaturii de înaltă
sensibilitate (scanarea cu ultrasunete, de pildă). Nu
trebuie neglijat caracterul antiderapant al pardoselilor
din spitale, în contextul în care există permanent
posibilitatea umezirii acestora, și nici caracterul acustic,
pentru asigurarea unei liniști... ca la spital. Aici sunt
vizate nu doar zgomotele de pași, ci și cele ale echipamentelor cu rotile, care trebuie să aibă un traseu
perfect plan. Nu în ultimul rând, se impune rezistența
la greutăți importante, inclusiv la scaunul cu rotile, un
etalon în privința fiabilității pardoselilor.

Etape importante
Așa cum ne-a declarat domnul Constantin Pora,
(antreprenorul general al lucrării), clădirea a fost concepută de investitorul inițial ca rezidențială. După ce i-a
fost decisă noua destinație, a trebuit gândită o reconversie care să țină cont de noile exigențe privind fluxurile,
caracterul medical și, nu în ultimul rând, siguranța la
incendii. Au fost necesare așadar lucrări suplimentare,
inclusiv de recompartimentare. Totuși, provocarea și
marea realizare a fost execuția pardoselilor, deoarece în
urma unui nou releveu s-au constatat diferențe de nivel
pe etaj (între camere) de până la 11 cm.

INFO
Montaj pardoseli [i tapet PVC:
Glamour Floors
Montaj tapet vinilic: Decotex Design
Proiectare: Eclectarte SRL
Interior designer: Erna Berger Moise
Antreprenor General: Pora Construct
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Erau deci necesare șape de egalizare, dar trebuia
adoptată o soluție tehnică specială, prin care să se
evite solicitarea suplimentară a structurii
construcției și întârzierea șantierului. În această
situație, echilibrarea s-a făcut individual, pe camere, cu ajutorul unei șape ușoare cu priză rapidă,
care în final a putut fi aplicată în strat de 1 - 2 cm.
După cum arată domnul Pora, succesul lucrării la
partea premergătoare finisajelor a constat în buna
colaborare dintre antreprenoriatul general și executanții pardoselilor.
Trebuie menționat că montajul linoleumului
reclamă o umiditate a şapei de 2% şi un adeziv
special, rigid, ca și linoleumul de altfel. S-a folosit
astfel un adeziv dedicat, în dispersie apoasă, așa
cum este recomandat de către specialiștii în montajul acestui tip de acoperire. Materialele folosite la
tratarea și execuția profesională a stratului suport,
ca și pentru lipirea acoperirilor de pardoseală şi a
tapetului fac parte din gama profesională şi vor fi
analizate detaliat în paginile următoare.

Soluții integrate de tapet și mochetă
pentru orice spațiu
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
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 (clasa trafic
intens 33, tratament antimurd`rire, ignifugare,
antistatic, compozi]ie 100% poliamid` respectiv
80% lân` [i 20% poliamid`)
n Tratament antibacterian AEGIS

lucrarea

edi]iei

Expresivitate
[i limbaj plastic
într-un spa]iu func]ional
Interior Designer Erna Berger Moise
Acest proiect face parte dintr-o serie amplă de
amenajări pentru lanțul de spitale și clinici „Regina
Maria"; astfel, a existat de la bun început un concept de
ansamblu, unic în abordare în România, în contextul în
care numele și sursa de inspirație, plecând de la
personalitatea admirabilă și prestigioasă a Reginei
Maria, a impus o tratare a temei cu mult respect și
grație, latura estetică având un rol dominant. Conceptualizarea unui spațiu de acest fel, unde funcția este de
regulă covârșitoare, este o modalitate rar întâlnită în
designul de interior la noi în țară, dar și în afara ei. Atât
în zonele publice de recepție, cât și în saloane, am dorit
să creez interioare total atipice și neconvenționale
pentru un spital, imaginate mai degrabă pentru un
boutique hotel de cinci stele.
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Expresivitatea și limbajul plastic al spațiului sunt
preponderent contemporane, cu accente de prețiozitate
juxtapuse armonios ca o metaforă, pentru a parafraza
rafinamentul și noblețea care defineau universul personal sofisticat al Reginei. Proiectul a fost o provocare
și datorită faptului că materialele de finisaj și mobilierul
la care am putut apela au fost impuse de normative
stricte pentru un astfel de spațiu, vizând funcționalitatea, mentenanța și aseptizarea uzuală. Cu toate aceste
limitări, am avut totuși șansa să pot lucra cu materiale
de finisaj pentru pardoseli și pereți care să-mi susțină
ideile, permițând soluțiile estetice și impactul vizual pe
care le-am dorit. Gama de tapet atent selectată, având
patternuri florale, baroce sau cu dungi, rafinate și
delicate, creează o atmosferă subtilă, serenă și caldă,
deloc caracteristică unui spital în accepțiunea „stricto
sensu“. Cromatic, am urmărit o gamă de nuanțe deschise, naturale și fanate, alburi, ivoire, gri cald, bej, cu
accente mai criante în privința pieselor de mobilier și
textilelor. Pardoselile în culori deschise dau o notă
eterică spațiului, punând în valoare obiectele așezate pe
aceste suprafețe perfecte; în cabinete, însă, am utilizat
culori mai acide, mai vii, pentru a obține o atmosferă
tonică. Pereții sunt înnobilați de reproduceri printate pe
pânză - portretul Reginei și tablouri ale epocii, cu tema
feminității, fiind vorba de secția de maternitate. Acestea
sunt încadrate de rame prețioase, baroce, cu foiță de aur
sau argint, lucrate manual în Italia. Mobilierul este
modern, piese iconice de design semnate de creatori
celebrii internaționali. Zona de pediatrie cu recepție proprie este gândită într-o manieră ludică, dar păstrând nota
estetică unitară a spațiului, iar desk-ul fiind executat
după un desen propriu la un atelier de manufactură
local. Piesele-jucării supradimensionate populează zona
de joacă și așteptare, împreună cu piese de mobilier cu
iz futurist. Culorile mai vivide accentuează atmosfera
dedicată copiilor. Saloanele și rezervele „VIP“ sunt
gândite într-o manieră estetică în care eleganța, confortul și intimitatea dau o notă distinctivă fiecărei
încăperi amenajate diferit, cu valoare de unicat dar
coordonate cu ideea generală. Rezultatul acestui proiect
de succes s-a datorat și unei colaborări deosebit de
reușite cu firma Glamour Floors, care a furnizat materiale de finisaj de ultimă generație, de înaltă calitate
tehnică și estetică, la care s-au adăugat consultanța și
ținuta impecabilă a aplicării materialelor. n
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tehnologii de top

Montajul unei pardoseli
din linoleum în sistem complet
Specialiștii sunt întru totul de acord cu faptul că succesul unei pardoseli elastice depinde în măsură
covârșitoare de felul în care este pregătit stratul suport – de materiale și de acuratețea execuției. În
particular, este absolut nejustificat, din orice punct de vedere, să montăm de exemplu linoleum (un
material superb, exclusivist și scump, în definitiv) fără a ne lua măsurile de prevedere că acel strat
suport este executat impecabil, cu erori minime de planeitate. Iar pentru a ajunge acolo, trebuie
făcut un prim pas: achiziționarea materialelor potrivite. Forbo Bonding Systems ne propune în
continuare un sistem complet, cu care o echipă profesionistă nu poate da greș.

Amorsa universal` 044 Europrimer Multi
1. Reduce absorb]ia suporturilor poroase, precum:
- [ape de ciment - diluare 1:2 (timp de uscare circa 30 de minute);
- [ape de sulfat de calciu (anhidrit), elemente de [ap` uscat`- diluare 1:1 (timp de
uscare circa 15 ore)
2. Se utilizeaz` la grunduirea diverselor suporturi
- suporturi dense, netede, neabsorbante, precum terrazzo, dale ceramice, piatr` natural`,
asfalt turnat, resturi de adeziv înt`rit - diluare 1:1 (uscare în circa 4 - 6 ore)
- podele de lemn – folosit nediluat (uscare în circa 4 – 6 ore)
- grunduirea intermediar` a [p`cluirilor multistrat - diluare 1:5, uscare în circa 30 de minute
- [ape anhidritice [i [p`cluiri subsecvente cu mas` de [paclu pe baz` de ipsos - diluare 1:1, uscare în circa 30 de minute.
Pentru aplicatori
n Aplica]i uniform pe suportul preg`tit
n Amorsa se poate aplica [i prin pulverizare
n Nu se vor trata suporturile sensibile la umiditate precum piatra natural`, [apele de magneziu [i resturile
de adeziv pe baz` de ap`
n Consumul este de 50 - 150 g/m², în func]ie de utilizare

Masa de umplere cu rezisten]` crescut`
[i înt`rire rapid` 940 Europlan Quick
Utilizare pentru:
n Umplerea golurilor [i neuniformit`]ilor din suporturi minerale aflate la interior;
n Nivelarea treptelor [i podesturilor sc`rilor.
Suporturi:
n netede, neabsorbante;
n asfalt murd`rit ori nesablat cu nisip;
n suporturi bituminoase;
n [ape de sulfat de calciu tratate în prealabil cu 044 Europrimer Multi diluat în propor]ie de 1:1;
n [ape de ciment absorbante, tratate cu 940 Europlan Quick diluat cu 050 Europrimer, propor]ie 1:4-5 sau
grunduite cu 044 Europrimer Multi diluat 1:2.
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Etapele aplicării:
1. Turna]i 25 kg de 940 Europlan Quick în 5,5 litri de ap`
(sau 3,85 p`r]i de 940 Europlan Quick la o parte ap`),
amesteca]i mecanic pân` la ob]inerea unei mase
uniforme.
2. Aplica]i amestecul în decurs de 15 minute cu [paclul.
Masa de umplere poate fi aplicat` într-o etap` de lucru
la o grosime maxim` de 50 mm.

În func]ie de grosimea stratului, suprafa]a este pedonabil`
dup` circa 45 de minute. Consum: circa 1,5 kg/m², în func]ie
de grosimea stratului.
3. În vederea unor opera]iuni ulterioare de [p`cluire, l`sa]i
s` se a[eze [i grundui]i intermediar cu 050 Europrimer
Mix diluat 1:7 sau 044 Europrimer Multi (1:5).
4. Suprafe]ele [p`cluite pot fi acoperite cu pardoseala
final` în decursul urm`toarelor zile.

Mas` de [paclu autonivelant` 999 Europlan Unfill
Utilizare:
n Mas` de [paclu cu propriet`]i de autonivelare, menit` realiz`rii unei suprafe]e suport netede [i
absorbante, în vederea mont`rii de pardoseli textile [i elastice, la interior, în condi]ii de
solicit`ri medii.
n Adecvat` pentru suporturi pe baz` de ciment, [ape de magneziu, sulfat de calciu, beton,
elemente cu montaj uscat, asfalt turnat, dale ceramice, suprafe]e suport vechi dar adecvate
mont`rii pardoselilor.
Pentru aplicatori:
Într-o etap` de lucru, stratul aplicat poate avea o grosime de pân` la 5 mm, folosind racleta zim]at`
ori cilindrul de aerare. În cazul suportului din asfalt turnat, grosimea stratului trebuie s` fie de 2 mm. În
condi]ii normale de lucru, suprafa]a în cauz` devine pedonabil` dup` 2-3 ore. La grosimi de sub 3 mm, montarea
acoperirii este posibil` dup` 24 ore. În cazul unei grosimi superioare, timpii de a[teptare se prelungesc corespunz`tor.
Etapele aplicării:
1. Se amorseaz` cu Forbo 044 Europrimer Multi, denivel`rile suportului fiind egalizate cu 940 Eurplan Rapid.
În prealabil, rosturile din suport se pot umple cu r`[ina de repara]ie Forbo 816.
2. Turna]i 25 kg Forbo 999 Europlan Unfill în 6,5 l de ap` curat` [i rece, amestecând cu un mixer electric pân` se ob]ine
o mas` omogen`, care trebuie aplicat` în 20 de minute. Materialul proasp`t aplicat trebuie ferit de ac]iunea
direct` a razelor soarelui, de curent [i de temperaturi ridicate. Consumul este de circa 1,5 kg / mp, la un strat de
1 mm grosime.

Adezivul Eurostar Unicol 610/640
Proprietăţi:
n Capacitate ridicat` de priz` ini]ial`
n Rezisten]` la plastifian]i
n U[or de aplicat
n Margini de adeziv stabile [i elastice
n Numeroase posibilit`]i de aplicare
n Rezistent la solicitarea scaunelor de birou (cu
role)
n Potrivit pentru utilizarea peste sistemele de
înc`lzire prin pardoseal`
n F`r` con]inut de solven]i - GISCODE D 1
n Emisii VOC foarte sc`zute - EMICODE EC 1
Utilizare:
n Acoperiri de pardoseal` din cauciuc în rol`, în pl`ci
de pân` la 1m x 1m, grosime de maximum 4 mm

n Acoperiri de pardoseal` din PVC
în rol` sau pl`ci [i din PVC moale
n Acoperiri compozite din PVC cu
strat inferior din fibre minerale
sau fibre de poliester
n Linoleum în rol`
n Mochet` cu diferite tipuri de straturi inferioare
n Pâsl`

www.forbo-bonding.com
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[tiri

Sisteme performante
de încălzire prin
pardoseală la
Renexpo South-East
Europe

Î

n perioada 21-23 noiembrie, am participat la cea dea V-a ediție a expoziției destinate energiei regenerabile
și eficienței energetice, Renexpo South-East Europe.
Evenimentul, desfășurat la Sala Palatului din Capitală
pe o suprafață expozițională de 3.500 mp, a atras un
număr de circa 4.500 de vizitatori (85% specialiști),
dintre care 580 au participat la conferințe, workshopuri și manifestările conexe. Expozanții au fost nu doar
din România, ci și din alte 14 țări ale lumii (peste 130
de companii), Germania participând cu un stand
comun organizat cu aportul Camerei de Comerț
Româno-Germane. Partener al evenimentului, revista
Pardoseli Magazin a fost distribuită gratuit la standul
de presă al târgului, dar și de membrii echipei noastre,
care au comunicat cu expozanții în legătură cu aportul
pe care trebuie să-l aibă pardoselile în cadrul acțiunilor de economisire a energiei.
Cel mai important segment (34% dintre expozanți) a fost reprezentat de companii care au ca obiect
de activitate strict eficiența energetică a unei construcții și a unui sistem de încălzire/climatizare, iar printre
aceste companii am identificat producători și furnizori din domeniul încălzirii prin pardoseală.
O participare notabilă a fost cea a companiei
Rettig ICC, specializată în soluții inteligente pentru
încălzire, inclusiv încălzire prin pardoseală, sub
cunoscutul brand Purmo. La standul Rettig ICC am
avut plăcuta ocazie să îl întâlnim pe domnul Mikko
Iivonen, Director de Cercetare și Standarde Tehnice
în cadrul companiei finlandeze. Interesat de o bună
colaborare între specialiștii în instalarea sistemelor de
încălzire prin suprafețe radiante și montatorii de
pardoseli, domnul Iivonen ne-a declarat:
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Montajul este unul dintre cele mai importante
aspecte la o instalație de încălzire prin pardoseală. Când
folosim materiale de finisaj precum lemnul, este capital
să fim atenți la ceea ce este sub acel finisaj, la masa
termică, în consecință și la grosimea șapei în care este
încastrat sistemul. Din multe motive (eficiența energetică
este cel mai important), căutăm să facem acest strat cât
mai subțire și să asigurăm o distribuție cât mai bună a
căldurii. Aici este importantă și cooperarea dintre
instalatorii de sisteme de încălzire și montatorii de
pardoseli, pentru că există o multitudine de beneficii
pentru ambele branșe. Fără îndoială, dacă această
colaborare este deficitară, pot apărea erori și eșecuri. În
consecință, fiecare trebuie să știe ce face celălalt și să fie
bineveniți unul pentru altul.

Prezentare Mapei la Cluj-Napoca

C

ontinuând seria de informare a specialiștilor care
activează în domeniul montării pardoselilor din
lemn, în data de 18 octombrie 2012, la Cluj-Napoca,
Mapei România a susținut împreună cu Expert
Parchet, reprezentant specializat al acestor produse, o
prezentare tehnică, teoretică și practică pe tema
„Soluții MAPEI rapide și sigure pentru montarea
parchetului”. Subiectele abordate au vizat următoarele
aspecte: prezentarea punctuală a unor materiale
specifice (mortare cu întărire și uscare ultrarapidă,
șape autonivelante, rășini epoxi sau poliuretanice cu
setare rapidă etc.) utilizate de către profesioniști în
cadrul lucrărilor de montaj al parchetului masiv,
exotic sau stratificat. Utilizate corect, aceste materiale
pot scurta considerabil timpul de montaj și reprezintă
un sistem sigur de instalare. Noutatea adusă de
compania Mapei România a fost și sistemul de finisare
și protecție pentru parchet, compus din ulei și sigilantul
final pe bază de ulei din gama ULTRACOAT®. Din
perspectivă practică, noutatea a constat în finisarea
unui parchet tip „Versailles”, din lemn vechi, prin
uleiere și sigilare cu următoarele produse:

l Ultracoat Oil, ulei pentru tratarea pardoselilor din lemn
l Ultracoat Oil Care, sigilant pentru Ultracoat
Oil [i material pentru între]inerea periodic` a
parchetului uleiat.
Participanții au manifestat un interes crescut
pentru acest sistem de finisare și protecție, luând în
considerare aspectul deosebit al lemnului tratat astfel.
Lăsându-se antrenați de prezentarea susținută, participanții au purtat discuții de ordin tehnic, libere,
foarte directe, cu reprezentanții Mapei România.

SIM – interesant
şi pentru noi

L

a ultima ediție a Salonului Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii (19-23 septembrie,
2012) au fost înregistrați 215 expozanți, reprezentând
importanți producători și distribuitori de mobilă din
România, Italia, Polonia, Germania, Marea Britanie,
Franța, Bulgaria și Republica Moldova.

În cadrul târgului care a avut loc la Romaero Băneasa, pe o suprafață însumând 24.000 mp, cei
aproximativ 22.000 de vizitatori au putut întâlni nu
doar furnizori de mobilier, ci și distribuitori autohtoni
de parchet sau materiale pe bază de lemn pentru pardoseli, respectiv furnizori de unelte și echipamente
folosite în acest domeniu. Se poate spune că aici a fost
foarte evidentă o realitate, înțeleasă de organizator și
expozanți: preocuparea beneficiarului de a se raporta
la o pardoseală din lemn în strânsă relație cu mobilierul, de a proiecta o amenajare ca pe un tot unitar.
Nu este mai puțin adevărat că pardoselile exclusiviste
și mobilierul de lux constituie o preocupare comună
a celor care lucrează cu lemnul și îl apreciază.
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înc`lzire

prin pardoseal`

- sistem complet
de la un singur
furnizor
”Un lanţ este la fel de puternic ca şi cea mai slabă
verigă a sa” - acest principiu este valabil prin excelență pentru orice sistem de încălzire şi de răcire în
suprafeţe radiante. Depinde de fiecare componentă
în parte ca întregul sistem să funcţioneze în cele mai
bune condiţii decenii la rând şi de fiecare dată să
asigure confortul termic dorit. Neetanşeităţile din
circuitul termic pot duce la costuri suplimentare
ridicate sau chiar la distrugerea stratului final al unei
pardoseli. Calitatea trebuie asigurată pentru fiecare
element al sistemului, cealaltă condiție de bază fiind
compatibilitatea acestor componente, pentru o
funcționare la cei mai buni parametri.

P

urmo oferă sisteme complete de încălzire în suprafeţe radiante, de la A la Z, și are soluția personalizată
perfectă pentru fiecare tip de utilizare. Indiferent că este
vorba de izolaţie, conducte de încălzire, distribuţie şi
reglare sau de sisteme speciale (sistemele de încălzire
industriale şi pentru încălzirea suprafeţelor libere) şi
combinaţia cu radiatoare, nu există practic nicio cerinţă
pentru care Purmo să nu aibă o soluţie. Şi, indiferent de
soluţia aplicată, prioritară este întotdeuna siguranţa sistemului. Aceasta este susţinută de cei peste 35 de ani de
experienţă şi de utilizarea unor componente omologate.

Izola]ia necesar` oric`rui sistem
Un sistem de încălzire şi de răcire în suprafeţe
radiante nu poate fi performant fără o izolaţie corespunzătoare sub conductele de încălzire. Termoizolaţia
este cea care reduce pierderile de căldură prin suprafaţa
aflată sub încăperea încălzită. Opţional, poate fi folosit
şi un material izolant care, în afară de termoizolaţie,
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asigură şi o protecție contra vibraţiilor şi zgomotelor de
şoc. În funcţie de cerinţe, Purmo vă poate pune la dispoziţie materiale izolante de diverse grosimi şi pentru
diferite încărcări statice.

Conductele de înc`lzire
Purmo - 100% sigure
Conductele de calitate superioară sunt componentele de bază ale unui sistem sigur, pentru o perioadă
lungă de timp. Pe de o parte, conductele de încălzire
trebuie să își păstreze integritatea şi după decenii de la
instalare, să nu existe scurgeri de apă după numeroasele
cicluri de încălzire. Pe de altă parte, acestea nu trebuie
să permită pătrunderea oxigenului din exterior în
sistemul de încălzire. Conductele oferite de Purmo se
disting printr-o stabilitate de durată şi printr-o rezistenţă ridicată la difuzia oxigenului. Controalele curente
de calitate realizate de organisme independente de
verificare garantează faptul că Purmo produce conducte
din material 100% sigur.

Distribuitorul Purmo
pentru circuitele de înc`lzire
În distribuitor se intersectează toate circuitele din
sistemul de încălzire în suprafeţe radiante, aici având
loc și reglarea lor. Distribuitoarele Purmo sunt realizate
din conducte din inox rezistente la coroziune, iar colectoarele de tur şi de retur sunt amplasate pe o structură
portantă fonoizolată. Pentru orice aplicaţie poate fi
selectat distribuitorul potrivit, având de la 2 la 12 circuite de încălzire. Fiecare distribuitor este verificat din
fabrică în ceea ce priveşte atât presiunea şi reglajele, cât
şi dimensiunile constructive. Distribuitoarele Purmo
pentru circuitele de încălzire sunt disponibile în variante standard sau, alternativ, ca distribuitoare cu indicator
de debit integrat, pe care este afişat debitul fiecărui
circuit de încălzire pentru echilibrarea hidraulică. Pentru distribuitoare sunt disponibile diferite carcase pentru
montajul pe şi sub tencuială.

Radiatoarele –
completarea perfect`
Sistemele de încălzire în suprafeţe radiante pot fi în
mod simplu combinate şi cu radiatoare, domeniu în
care Purmo este de asemenea un producător consacrat.
În plus, sistemul Purmo de încălzire în suprafeţe
radiante cu modulul vană termostatică TempCo VT, cu
setul de reglare pentru temperatura din încăpere, oferă
diferite posibilităţi. Astfel, pot fi combinate componentele sistemului de încălzire în suprafeţe radiante cu
radiatoarele Purmo, obţinând astfel o încălzire uniformă pe suprafaţă şi un răspuns rapid în atingerea

confortului termic. Purmo are în portofoliul de produse
o gamă foarte largă de radiatoare.

Reglare perfect`
pentru confort maxim
Sistemul de încălzire în suprafeţele radiante trebuie
să se adapteze la utilizator şi nu utilizatorul la sistem!
Potrivit acestei maxime, Purmo a dezvoltat un sortiment variat de componente de reglare, al căror punct
comun este modul simplu de utilizare. Prin această
combinaţie între diferite module, reglarea sistemului
corespunde exact dorinţelor utilizatorului. În acelaşi
timp, componentele de reglare permit ca sistemul de
încălzire în suprafeţe radiante să poată fi adaptat oricând, pentru fiecare încăpere în parte!

Sisteme diferite, aceleaşi avantaje
rolljet / rolljet S

noppjet

clickjet / clickjet S

TS 14

Încălzire și răcire

INFO
Rettig SRL
Str Brându[elor nr. 3A , Et .1 Sect. 3 , Bucure[ti
T: +40 21 326 41 08, F: +40 21 326 41 09
purmo@purmo.ro, www.purmo.ro
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Profilul de care avem nevoie
Orice tip de acoperire pentru pardoseală are nevoie de o protecție în zonele de margini, indiferent că
este parchet, PVC, mochetă, rocă sau orice alt material – marginile sunt cele mai sensibile la solicitări
mecanice, cu atât mai mult cu cât în aceste zone forțele de dilatație/contracție sunt cele mai mari.

1

2

A

m mai afirmat că aceste profile (de trecere, de margine, pentru trepte etc.) ar trebui să aibă o durată
de viață cel puțin echivalentă cu a stratului final al
pardoselii; sunt cazuri în care ele rezistă mai mult decât
o mochetă uzată de exemplu, și poate fi o surpriză
plăcută să nu mai investești încă o dată într-un produs
care, dacă este din gama profesională, nu este deloc
iein. Situațiile particulare sunt variate: uneori se dorește o schimbare a pardoselii la câțiva ani, în funcție
de tendințe (spațiile comerciale de lux chiar au nevoie
de acest lucru periodic); alteori, sunt utilizate pardoseli
flotante (dale CV sau vinilice și laminat în general) special concepute pentru a fi mutate dintr-un spațiu în altul
fără mari dificultăți la montare și demontare.
Recuperarea profilelor în aceste situații este așadar
absolut dezirabilă. Este necesar însă ca, pe lângă atenția
acordată mărcii unui asemenea produs, și care este o
garanție solidă (sunt câțiva producători consacrați care
vă pot fi indicați de specialistul în pardoseli) să fim
atenți la materialul din care este realizat, respectiv la
comportamentul acestuia la diverși factori agresivi, în
special de natură mecanică și chimică. Indubitabil,
profilele realizate din metale sunt cele mai rezistente,
dar și în cazul lor trebuie să ținem cont de câteva
aspecte, dacă vrem să aibă o durată de viață lungă:
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Profilele din oțel inoxidabil sunt obținute prin laminare,
rezultând un aspect diferit de cel al profilelor din aluminiu
sau alamă, care sunt extrudate. Sunt potrivite unor medii
care necesită o bună rezistență la agresiuni chimice - în special acide: industria alimentară, fabrici de băuturi alcoolice,
bucătării de restaurante și fast-food, piscine, unități medicale.
l Profilele din alamă (masivă) au o rezistență mecanică
destul de bună, iar în medii cu agresiuni obișnuite se oxidează, rezultând o patină naturală, de altfel la modă. În medii
agresive, însă, oxidarea poate afecta serios alama. În
anumite situații, acest material este acoperit cu crom, care
trebuie ferit de abraziune intensă și zgâriere.
l Aluminiul este cunoscut pentru sensibilitatea la substanțele
alcaline, de exemplu materialele pe bază de ciment care intră în
contact cu umiditatea – în urma coroziunii rezultă hidroxidul de
aluminiu. De aceea este foarte important montajul, urmărind
lipsa umidității și a golurilor de aer în stratul suport.
l Profilele de aluminiu eloxat au un strat anodizat care
își păstrează aspectul uniform în contextul unei utilizări
normale. Este totuși sensibil la zgârieturi și uzură, putând fi
deteriorat de produsele pe bază de ciment, al căror contact
trebuie evitat.
l Aluminiul acoperit cu diverse emailuri – straturile
din pulberi metalice sau coloranți cu rășini acrilice sunt
sensibile la abraziuni puternice.

12 - 15

e 2013

Ianuari

Küberit la Domotex
Producătorul german de profile pentru pardoseli
Küberit a fost prezent la Domotex Middle East, târg
organizat la Istanbul, Turcia. Standul de cca. 40 mp a
fost amplasat în zona „made in Germany”, vizitată de
specialiști din peste 25 țări. Participarea la eveniment a
fost menită prezentării noutăților companiei oferite în
2012, în special a noilor posibilități oferite de tehnologia printării digitale.
În continuare, cu ocazia participării la Domotex
Hannover (12-15 ianuarie 2013), producătorul german
va sărbători 150 de ani de activitate. La Domotex
Hannover, Küberit va prezenta noutățile adresate pieței
profesionale, între care merită amintite noul sortiment
de conexiuni și plinte din oțel-inox și aluminiu.
Desigur, în atenție va fi și sistemul de profile DesignClip. Acest sistem din două elemente este apreciat în
mod deosebit de montatorii de pardoseli grație tehnologiei facil de pus în operă și a economiei de timp pe
care o implică, asigurând o excelentă stabilitate, chiar
și în condiții de solicitări ridicate.
Merită amintită și investiția Küberit într-o nouă linie
de producție a profilelor design realizate cu ajutorul tehnologiei ultramoderne de imprimare digitală. Aceasta
face posibilă scanarea și imprimarea de calitate excepțională a modelelor alese de client, complet individuale
și cu posibilitatea configurării libere, în formate de până

la 1.100-1.800 mm. Acest serviciu personalizat se adresează în principal construcțiilor comerciale și publice
care au posibilitatea astfel să-și personifice pardoseala.
Imprimanta specială are o capacitate de 2,9 km/h, ceea
ce se traduce printr-o capacitate anuală de 4 milioane
de metri liniari. n
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eveniment

RIFF 2012

cu o sec]iune
dedicat`
pardoselilor

A treia ediție a expoconferinței de
arhitectură RIFF, care a avut loc în zilele
de 19 și 20 noiembrie 2012 la JW
Marriott Grand Hotel din București, a
inclus în cea de-a doua zi de desfășurare
o secțiune specială dedicată
pardoselilor. Tema generală a
evenimentului fiind arhitectura de
înaltă ținută, habitatul, calitatea locuirii
și în același timp promovarea
materialelor de construcție și a soluțiilor
performante, în cadrul secțiunii de
pardoseli au fost prezentate câteva
dintre cele mai importante produse,
proiecte și inițiative din domeniu.

O

rganizatorul ABplus Events a reunit, alături de Ordinul Arhitecților din România, peste 500 de
arhitecți, antreprenori și furnizori de materiale de prim
rang, din țară și străinătate. În cadrul aceluiași eveniment, s-a desfășurat și prima expoconferință Contractor,
dedicată antreprenorilor din construcții, la care au
participat peste 150 de invitați. Au participat de asemenea laureați ai competițiilor internaționale de
arhitectură, președinți ai asociațiilor naționale și internaționale din industria construcțiilor, personalități
importante ale acestui domeniu, pentru a se întâlni cu
profesioniștii români și a comunica pe tema „Arhitectura sustenabilă și provocările anului 2013”. Tony
Fretton, Cristiano Ceccato, Pepe Gascon, Șerban
Țigănaș sunt doar câțiva dintre arhitecții care s-au
adresat asistenței dornice să fie la curent cu noile
tendințe și fenomene în arhitectură.

AMPR: colaborare, implicare,
proiecte
Prima prezentare din cadrul secțiunii de pardoseli a
aparținut Asociației Montatorilor de Pardoseli din România, în numele căreia a vorbit domnul Paul Oprișan.
Dânsul a trecut în revistă cele mai importante activități
și proiecte ale AMPR, accentuând strânsa legătură dintre
specialiștii în pardoseli și branșa arhitecților și designerilor. Au fost menționate ca elemente principale
caracterul independent al Asociației, dorința de a milita
pentru dezvoltarea generală a industriei pardoselilor,
apartenența la Asociația Europeană pentru Promovarea
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Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și
Pardoseli (EUFA P+F), intenția de a demara un
program de instruire profesională adecvată. Ca obiective fundamentale, AMPR susține promovarea
intereselor generale și specifice ale montatorilor, crearea unui mediu de cooperare și comunicare între
montatori, creșterea standardelor profesionale și îmbunătățirea serviciilor oferite beneficiarilor, formarea
de experți în adevăratul sens al cuvântului.
Au fost amintite de asemenea câteva evenimente
importante din portofoliul Asociației, respectiv
concursurile naționale de montaj și organizarea în
2012 a concursului european, detaliind câteva aspecte legate de modalitatea de arbitraj și evaluare a
execuției unei pardoseli. În cadrul competițiilor din
ultimii doi ani, a fost organizat și Concursului
Național Studențesc de Design pentru Pardoseli,
împreună cu Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu. Ca proiecte în derulare ale
AMPR au fost amintite editarea în limba română a
Manualului Montatorului de Pardoseli, după care
se studiază în școlile specializate din Germania, realizarea unor ghiduri orientative pentru arhitecți,
necesare la întocmirea devizelor estimative și organizarea concursului național din 2013.
„Există un interes comun al arhitectului și
montatorului de pardoseli în execuția unei
lucrări de calitate, realizată corect, cu materiale
adecvate destinației respectivului spațiu (rezidențial, public, industrial, medical, sportiv etc.).
Colaborarea presupune consultanță pe proiectele cu solicitări speciale, pregătirea corectă a
stratului suport, alegerea corectă a materialelor
pentru pardoseli, inclusiv a finisajului, atât la
proiecte noi, cât și la restaurări sau renovări”, a
remarcat domnul Paul Oprișan.

Domnul Aurelian Pascale, Business Unit
Manager Contractors în cadrul Sika România
(companie participantă pentru al doilea an consecutiv la RIFF și sponsorul secțiunii de pardoseli),
a vorbit despre o metodă eficientă de protecție a
terasei sau a balconului prin sistemul Sika Balcony. Prin cele trei variante ale sistemului (Standard,
Premium și Fast Cure), se pot trata problemele legate
de variațiile de temperatură ale mediului, fisurile
statice și dinamice, diversele agresiuni mecanice și,
desigur, umiditatea abundentă.
În același timp, se obține o suprafață ușor de
curățat, protejată în cele mai mici detalii, inclusiv în
zonele problematice: muchii, colțuri, picurător, punctele de fixare ale balustradelor. În acest context, a fost
menționată tehnologia MTC (Moisture Triggered
Chemistry), care are la bază întărirea rapidă a materialului hidroizolant în prezența umidității atmosferice.
Pentru varianta Premium, au fost etalate și câteva
finisaje care dau suprafeței un aspect deosebit. Ca
exemplu, a fost descrisă o lucrare din București, în
cadrul căreia a fost acoperită o terasă de 190 mp,
finisată cu beton amprentat dar deteriorată; amorsată,
hidroizolată și finisată cu Sika Balcony Premium
Deco, aceasta a devenit impermeabilă, pedonabilă și
estetică.
Tot ca repere, au fost arătate imagini de la câteva
zeci de balcoane renovate la Darmstadt - Germania,
unde au fost folosite de asemenea diferite sisteme Sika
Balcony.

Nu în ultimul rând, s-a vorbit (în cadrul prezentării, dar și în afara ei) despre Revista Pardoseli
Magazin, ca despre o inițiativă a AMPR care a reușit
să coaguleze nucleul profesionist al montatorilor și
producătorilor, devenind o platformă media reprezentativă pentru branșă și pentru relația tot mai
bună cu arhitecții.
Pardoseli magazin
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Armstrong DLW a evidențiat, atât într-un stand
special amenajat, cât și la prezentarea din cadrul secțiunii tematice, oferta pentru acoperirile profesionale
cu linoleum, luxury vinyl, PVC omogen, mochetă și
accesorii. Sub sintagma „125 de ani în fruntea
inovației”, domnul Robert Drăgună a indicat
zonele în care pot fi folosite diversele pardoseli
Armstrong DLW, de la spații rezidențiale și birouri,
la spitale, unități de învățământ și săli de sport.
Mizele momentului pentru această companie sunt,
pe lângă calitatea materialelor pentru pardoseli,
sustenabilitatea (cu accent pe caracterul ecologic al
acoperirilor din linoleum, domeniul în care DLW este
unul dintre principalii actori mondiali) și valoarea
estetică, rezultat al colaborării și implicării a
numeroși designeri și arhitecți din întreaga lume.

Cu titlul „Terrazzo... no limits”, domnul Dan
Popovici, general manager Flowcrete România, a
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făcut o incursiune fascinantă, însoțită de imagini reprezentative, în lumea pardoselilor epoxy tip
terrazzo. Acest segment de piață, foarte apropiat
designerilor preocupați de inovație dar și de materialele tradiționale, își are originea în activitatea
artizanilor venețieni care foloseau bucățile neregulate rezultate din prelucrarea blocurilor de marmură
pentru pavaje, realizând modele din aceste materiale
reciclate.
Acum, într-un liant din ciment sau rășină
(turnate monolit), se pot amesteca bucăți de rocă de
cea mai diversă origine, sticlă, chiar metale, obținându-se astfel, în urma șlefuirii, pardoseli cu efecte
de-a dreptul spectaculoase.
În fond, acestea sunt sisteme cu o structură
complexă – diverse straturi suport, membrane hidroizolante armate, nisip, rosturi de dilatație, inserții
antiderapante pentru scări etc. În acest moment,
pardoselile epoxy tip terrazzo sunt considerate nu
doar rezistente, ci și ecologice: se folosesc materiale
reciclabile, locale, se execută peste finisaje existente
iar managementul deșeurilor este un proces relativ
simplu.

Glamour Floors a participat la RIFF 2012 cu un
stand unde a expus mostre ale principalelor branduri
internaționale cu care colaborează, pentru mochetă,
PVC, linoleum, parchet, accesorii. La fel de important
însă, reprezentanții companiei au ținut să le vorbească
participanților la eveniment despre portofoliul de
lucrări, despre experiența căpătată în numeroasele
montaje realizate, în special pentru hoteluri și unități
medicale, unde exigențele sunt poate cele mai mari.

durabile, valoroase prin aportul la creșterea calității vieții
în cadrul comunităților și prin designul pe care îl capătă
suprafețele astfel pavate, arată reprezentanții companiei.

DC Group Ambient s-a adresat arhitecților și
antreprenorilor prezenți cu ultimele sisteme și metode de control a umidității pe un șantier închis, în
contextul în care tot mai mulți specialiști sunt interesați de acest domeniu din motive perfect justificate:
urgentarea lucrărilor, desfășurarea acestor lucrări conform fișelor tehnice de punere în operă a produselor,
garantarea comportamentului unei clădiri și a finisajelor ei în condiții optime de umiditate, un mediu
de lucru sănătos pentru lucrători și utilizatori.

La standul Semmelrock Stein + Design, compania a
prezentat soluțiile sale premium pentru amenajarea
spațiului exterior, dar și produse noi realizate folosind
tehnologii unice în România. Între acestea amintim
soluțiile de pavare Umbriano, ARTE Pavaj Arc de Cerc
și Appia Antica, aplicabile în grădini publice, terase,
parcuri, spații pietonale sau zone intens circulate. Provocările arhitecturii urbane contemporane au la bază un
nucleu comun: omul modern și spațiul pe care acesta și-l
definește. Produsele prezentate de noi sunt sustenabile,

La expoconferința de la JW Marriott Grand
Hotel au participat ca invitați numeroși actori din
domeniul pardoselilor, pentru a observa trendurile
pieței de profil, inovațiile tehnice sau estetice și
exigențele pe care le impune această piață, la cererea arhitecților, designerilor, producătorilor și
beneficiarilor. La fel de importantă este și dorința
montatorilor și furnizorilor de a-și consolida relațiile cu branșa arhitecților – așa cum ne-au declarat
câțiva dintre aceștia.
Claudiu Keller (Witex): Chiar dacă situația
economică nu este tocmai bună, observăm că arhitecții sunt destul de ocupați, lucrează la noi proiecte,
ceea ce ne dă speranțe că industria construcțiilor se
va revitaliza. Este important să fim prezenți la acest
eveniment ca producători și pentru că arhitecții sunt
principalul nostru canal de distribuție, fiind vorba
despre produse cu caracteristici speciale, pe lângă
garanția estetică – rezistă în spații umede, pot fi
curățate cu mașini de spălat industriale, sau sunt
foarte silențioase. În această relație complexă dintre
arhitect, investitor și furnizorul de materiale, detalii
precum umiditatea sau fonoizolația sunt decisive. În
general, arhitecții țin la calitate și cunosc argumentele corecte atunci când recomandă beneficiarului
un produs specializat. De asemenea, își prețuiesc
meseria și știu să spună ”nu” unui beneficiar, atunci
când este cazul.
Delu Bănoi (Rinol): Arhitecții ne ajută în mod
real, pentru că propun soluțiile noastre, materialele
noastre, ne ajută cu calcule statice, pentru a obține cea
mai bună variantă. În lipsa unei bune colaborări, poți
supradimensiona sau subdimensiona o pardoseală,
cazuri care nu sunt de dorit – fie ai costuri prea mari,
fie acea suprafață nu va rezista, ceea ce înseamnă
reparații ulterioare. Se mai poate spune că arhitecții
sunt printre cei mai deschiși în a afla noutăți, atât ca
design, cât și din punctul de vedere tehnic. La rândul
nostru, trebuie să răspundem cât mai bine la
solicitările lor și să le oferim soluția potrivită în cele
mai bune condiții de cost.
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Opera]iune care
necesit` experien]`:

l`cuirea
parchetului
Am văzut în numerele trecute cum se poate
finisa parchetul, iar după toate aceste procedee
va trebui să îl și protejăm corespunzător,
deoarece parchetul se poate deteriora din cauza
traficului, pătării sau murdăririi.

Încă din vechime s-a încercat protejarea pardoselii din
lemn împrăștiind pe ea nisip sau paie, metodă care evita
murdărirea grosieră și introducea între lemn și utilizator
un strat de uzură. Mai târziu, s-a încercat protejarea cu
grăsimi animale și uleiuri vegetale, care închideau porii
lemnului și împiedicau dezvoltarea anumitor organisme
și microorganisme. În ziua de azi, avem la dispoziție
materiale de acoperire care ne ajută să păstrăm
pardoseala din lemn aproape la aceeași calitate ca atunci
când a fost montată. O pardoseală din lemn se poate
proteja deci prin lăcuire, uleiere sau ceruire. Ne vom referi
deocamdată în continuare la lăcuirea parchetului și a
pardoselilor din lemn.
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Grundul [i lacul
O pardoseală din lemn care nu este protejată se va
deteriora în scurt timp din cauza traficului, dar și a
acțiunii necontrolate a substanțelor chimice conținute
de băuturi, resturi de mâncare, produse de întreținere
etc., ajunse accidental pe pardoseală și care au o capacitate mare de penetrare în fibra lemnului. De aceea,
lăcuirea nu poate și nu trebuie să fie un proces simplu.
Înainte de lăcuirea propriu-zisă, se impune impregnarea
cu un grund de profunzime care să fie compatibil cu
lacul care se va aplica ulterior. Acest grund are rolul de
a închide porii lemnului, de a da „profunzime“ fibrei
lemnului și, poate cel mai important, de a evita lipirea
canturilor lamelelor parchetului (se împiedică astfel
formarea așa-ziselor rosturi de tip „fulger”).
Există mai multe tipuri de lacuri: lacuri pe bază de
apă mono- și bicomponente, pe bază de poliuretan, pe

bază de solvent, lacuri combinate ulei - lac pe bază de
apă etc. În continuare, ele pot fi împărțite în mai multe
categorii: pentru trafic domestic, trafic intens și trafic
foarte intens, iar această clasificare se face în funcție de
componența chimică, de efectul optic obținut, gradul
de luciu, gradul de alunecare. În funcție de destinația
pe care o va avea spațiul respectiv, se va folosi deci un
produs cu rezistență corespunzătoare: de la lac pentru
trafic moderat (locuințe) până la lac pentru trafic foarte
intens (spații comerciale, industriale etc.).
Cel mai des folosite la noi sunt lacurile pe bază de
apă și poliuretan. Din păcate, se mai folosesc încă, de
către o parte a montatorilor, și acele lacuri pe bază de
solvent care sunt foarte toxice, dar prețul mai scăzut (în
comparație cu cele ecologice) îi determină pe unii să le
considere încă o opțiune. Ca să ne facem o idee despre
cât de periculoase sunt aceste produse pe bază de
solvent (diluant), putem să vă spunem că, după aplicarea pe pardoseală, substanțele toxice sunt emanate

secretele

me[terilor

în aerul respirat încă 45 de zile. În unele țări din vestul
Europei s-a interzis prin lege producerea, comercializarea și punerea în operă a acestor produse care fac
foarte mult rău montatorului, utilizatorului și mediului.

Succesiunea procedeelor
Fiecare tip de lac are anumite particularități care
trebuie cunoscute și respectate de către montator (a se
studia neapărat fișa tehnică!), dar în principiu modalitatea de lucru este asemănătoare. Înainte de a începe
aplicarea grundului și a lacului, se va avea în vedere ca
parchetul să fie bine șlefuit, cu rosturile dintre lamele
bine acoperite și foarte bine aspirat. În funcție de tipul
de lac ales, există diferite metode de aplicare.
De regulă, se grunduiește o dată sau de două ori
(depinde și de specia lemnului) și se lăcuiește de
minimum două ori, cu șlefuire intermediară între
lăcuiri.
Totuși, se va avea întotdeauna în vedere recomandarea producătorului, pentru că poate diferi procedeul
de aplicare. Lacul se aplică cu rola, având grijă să nu
rămână zone neacoperite, în special la al doilea sau al
treilea strat, când diferențele optice sunt mai puțin
evidente. Aici recomand din nou să se respecte indicațiile
producătorului, în legătură cu consumul pe metrul
pătrat. Șlefuirea intermediară se face cu o mașină de
șlefuit monodisc, cu plase abrazive, și trebuie spus că se
impune o șlefuire propriu-zisă a suprafeței lăcuite și nu
doar o „lustruire” a acesteia. Accentuez deoarece, din
experiență, am observat că unii montatori folosesc la

șlefuirea intermediară plase abrazive foarte fine (cu
granulație 150-180), care nu fac altceva decât să lustruiască lacul aplicat. Recomand ca, la această operațiune, să se
folosească plasa abrazivă cu granulație 100 - 120.
După prima lăcuire, se va aspira deci foarte bine și se
va trece la a doua lăcuire. Aici aș menționa o metodă pe
care o aplic de câțiva ani și care a dat rezultate foarte
bune: după șlefuirea intermediară, se aspiră și se aplică
un strat de lac cu spatula dublă de oțel (consum aproximativ 25 - 30 g/mp ), iar după uscare se va aplica cu rola
încă un strat. Este o tehnică avantajoasă deoarece se va
aduna cu spatula aproape orice urmă de praf rămasă
după aspirare și, în plus, al doilea strat de lac aplicat cu
rola se va dispersa mult mai ușor.
Chiar dacă poate părea că este o operațiune
simplă, montatorii cu experiență știu că nu este așa abia după câțiva ani de practică se poate spune că
un parchetar știe cu adevărat să lăcuiască o pardoseală.
Se poate vorbi foarte mult despre metodele de
aplicare, dar cea mai bună metodă de a învăța, a împărți
impresii și experiențe este participarea la seminarii și
întâlniri pe teme de montaj, lucru pe care îl recomand
cu căldură de fiecare dată. n

Articol realizat cu sprijinul domnului Ioan Bodor,
Membru Fondator al AMPR,
Consultant Tehnic Loba-Wakol România
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eveniment

Loba-Wakol
vedere de ansamblu
[i situa]ii particulare

J

oi, 18 octombrie 2012, Loba-Wakol a organizat în
Complexul Herăstrău un eveniment în cadrul căruia
au fost prezentate celor aproximativ 40 de participanți
din toată țara (montatori, parteneri) câteva produse reprezentative pentru oferta din această perioadă. Pentru
demonstrațiile practice au venit din Germania trainerii
Ludwig Schuster și Claus Wisutcheck, care au aplicat în
fața asistenței sistemul complet, de la șape la baițuri.
Unul dintre produse a fost Wakol MS 260, adeziv
silanic, utilizabil pentru orice tip de lemn sau parchet,
având un ambalaj ergonomic din plastic (inliner) care
conferă o manevrabilitate simplă și posibilități de
resigilare. Așa cum au arătat reprezentanții Loba Wakol,
adezivii silanici au avantajul că, atunci când sunt aplicați
în strat gros, de 1,5 mm, garantează inclusiv o barieră
contra umidității remanente de până la 3,5 % CM din
stratul suport. În acest sens, pentru asigurarea stratului
optim se recomandă utilizarea spatulei speciale furnizate
de producător. Un alt produs promovat a fost Wakol D
1680, adeziv în dispersie fără solvenți (conform TRGS
610), care este ideal pentru parchet masiv de 10 mm, dar
mai ales pentru stratificat gata finisat, datorită faptului
că nu pătează. Ca repere au fost prezentate și chitul cu o
foarte bună aderență la rosturi și uscare în maximum 60

de minute Lobadur EasyFillPlus, respectiv lacul Lobadur
EasyFinish, în variantele mat și lucios, aplicabil pe orice
tip de parchet, cu o foarte bună rezistență la trafic și agenți
chimici. Nu în ultimul rând, am putut remarca baițurile
Loba, prezentate într-o gamă de 10 culori care se pot
combina între ele, rezultând o paletă potențial nelimitată
de nuanțe. Acestea au fost evidențiate pentru aplicarea
simplă și faptul că nu pătează/nu lasă urme. Prin prezentarea aceasta, Loba-Wakol a dorit să arate varietatea de
produse din portofoliul propriu, gândite ca sistem complet,
accentuând acele proprietăți care le individualizează în
piață și situațiile particulare care pot fi abordate. n

Pardoseli magazin

47

controlul

umidit`]ii

Controlul umidit`]ii
în sezonul rece
Probleme [i solu]ii

Sursele umidității sunt diverse, de la tencuieli
umede, turnări de betoane, finisaje, în urma lucrărilor
relativ recente care necesită o perioadă destul de îndelungată până la uscarea totală, lipsa încălzirii uniforme
din locuință, amplasarea incorectă a surselor de căldură,
lipsa ventilării din încăperi, izolarea termică și montajele
necorespunzătoare ale glafurilor exterioare și interioare,
ferestrelor, erori în producția materiilor prime, conducte
neetanșate, instalații neverificate etc. Umiditatea ridicată afectează nu doar calitatea aerului, ci și finisajele,
alterându-le. Pentru astfel de spații, specialiștii recomandă folosirea echipamentelor de dezumidificare, pentru
a reduce umiditatea din materiale și a crește calitatea
ambientului. Alegerea celui mai potrivit dezumidificator
este una destul de simplă, existând o gamă variată de
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Odată cu scăderea
temperaturii, apar o serie de
probleme în spațiile cu
umiditate crescută. Este
binecunoscut faptul că, în
construcții, umiditatea ridicată
duce întotdeauna la costuri
suplimentare de întreținere
pentru spațiile care nu au fost
uscate corespunzător, în
diversele faze ale proiectului.
Spre exemplu, șapa cu o
umiditate de peste 2% peste
care se montează pardoseli din
lemn, va duce la deteriorarea în
timp a parchetului sau
dușumelei. Aceleași probleme
apar și în cazul betonului sau al
altor materiale de construcție
cu umiditate ridicată. Este
adevărat că temperatura
scăzută va determina o
reducere a umidității relative
din aer, însă, în spațiile cu
temperatură scăzută unde
există surse ce generează
umiditate, situația se complică
din cauza capacității reduse a
aerului rece de a absorbi
această umiditate.

echipamente de acest gen adaptate diverselor condiții și
spații afectate de umiditate.
Caracteristicile principale ale echipamentelor,
care influențează selectarea acestora și adaptarea la
condițiile de lucru sunt:
l În primul rând temperatura de funcționare –
plaja de temperaturi la care echipamentele funcțio-

nează eficient diferă în funcție de model; echipamentele cu recuperatoare de căldură de capacitate mai
mare permit funcționarea de la 5° C, însă în general
intervalul de valori la care dezumidificatoarele oferă
performanțe mari sunt între 15°C și 30°C;

Există două principii generale de funcționare
ale dezumidificatoarelor: cu compresoare, ce
folosesc o tehnologie similară aparatelor de aer
condiționat și cu absorbție – silicagel, echipamente speciale concepute pentru dezumidificare
la temperaturi foarte scăzute sau foarte mari, în
general în aplicații industriale (camere frigorifice,
industria farmaceutică, alimentară, etc.).
Achiziționarea unui astfel de echipament reprezintă de cele mai multe ori o investiție importantă,
datorită specificității lui. Cele mai multe spații cu
probleme de umiditate necesită o intervenție de
moment pentru rezolvarea problemei, astfel că
decizia de achiziție a echipamentului nu trebuie
luată decât în urma unor măsurători tehnice. În
situații în care umiditatea este o cauză a lucrărilor
de construcție recente, cea mai eficientă soluție din
punct de vedere al timpului și al costurilor implicate
o reprezintă închirierea dezumidificatoarelor pentru
uscarea spațiului.

l Capacitatea de ventilare – volumul de aer circulat
al ventilatorului trebuie să fie de 4-5 ori mai mare
decât volumul încăperii în care funcționează;
l Capacitatea de dezumidificare – influențată de
mărimea compresorului.

Există multiple avantaje la închiriere față de
achiziția aparatelor:
l suportul tehnic specializat - în cazul închirierii,
controlul întregului proces este asigurat de echipa
tehnică, care vine să constate prin măsurători specifice problema și poate recomanda cea mai eficientă
soluție, în funcție de diverse variabile ce influențează
umiditatea spațiului respectiv;
l investiție mai mică – echipamentele profesionale necesită o investiție deloc neglijabilă, deci este
de preferat uscarea rapidă a spațiului prin posibilitatea închirierii unui număr suficient de aparate de
dezumidificare;
l micșorarera sensibilă a timpului de uscare posibilitatea grăbirii procesului în orice condiții, prin
susținerea dezumidificării cu echipamente complementare, care fac față celor mai dure condiții de
lucru: aeroterme pentru spațiile neîncălzite, ventilatoare profesionale, turbine de uscare a hidroizolației
sub șapă, tunuri de căldură, panouri cu infraroșu
pentru uscarea pereților. n

INFO
DC Group
Calea Victoriei nr. 103-105,
Bucure[ti
Tel : 0374 070707, Fax : +40 21 312 25 77
Mobil : +40 746 413 123
Email : office@dc-group.ro,
Website : www.dc-group.ro
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pardoseli

din cauciuc

Pardoselile din
cauciuc înNORA
România
Pe 13 noiembrie 2012, în cadrul hotelului Golden Tulip Times – București, a avut loc un seminar
dedicat pardoselilor din cauciuc NORA, expunerea fiind susținută de reprezentantul pentru Europa
de Est al producătorului german, domnul Egon Reichert. Evenimentul, organizat prin parteneriatul
Glamour Floors – Nora System GmbH, a avut ca miză popularizarea cauciucului drept un excepțional
material pentru pardoseli, fiind descrise metode de aplicare, de curățare, întreținere, reparații, până
la detalii privind lipsa de emanații toxice, conformitatea cu standardele și legile Uniunii Europene,
caracterul inovativ al unor produse și metode de punere în operă. Reprezentantul Nora a expus de
asemenea în premieră noua aplicație pentru Android NORA APP, o abordare directă și simplă de
consultare în cel mai scurt timp a informațiilor despre pardoselile respective.
50
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Maquarie Bank UK

Longchamp New York

A

sistența a fost încântată de oportunitățile pe care
le oferă acest material, mai ales din perspectiva
clientului final, care beneficiază de o suprafață cu un
design deosebit, cu un excelent comportament la trafic,
inert la majoritatea agresiunilor chimice și cu posibilități simple de recondiționare. În urma discuțiilor
purtate, Glamour Floors a devenit partenerul oficial
Nora în România.

Cine este NORA ?
Cu sediul în Weinheim, Nora are o experiență de
peste 70 de ani în producția de cauciuc de înaltă calitate,
fiind în acest moment cel mai mare producător mondial
pe acest segment. Povestea succesului acestui brand a
început în 1938, cu fabricarea de tălpi pentru încălțăminte, pentru ca în 1949 să înceapă producția de
pardoseli din cauciuc sub brandul Nora, nume ales în
onoarea celui care a inventat formula cauciucului,

chimistul Nürnberger (în latină „Noribergensis“).
Din 1967 a început producția acoperirilor profilate (cu
proeminențe sub formă de „pastile“), care au devenit
un reper estetic și practic pentru pardoselile din cauciuc. În prezent, Nora este vârful de lance al producției
de pardoseli din cauciuc, atât în ceea ce privește
calitatea și durabilitatea, cât și pentru designul inovativ,
obținut printr-o strânsă colaborare cu arhitecții și
designerii. Din 2010, este considerat producătorul de
pardoseli din cauciuc cu cele mai înalte standarde
privind conformitatea cu normele internaționale și sustenabilitatea. Certificarea TÜV Rheinland pentru Nora
System Blue a fost obținută în urma demonstrării slabelor emisii de substanțe toxice atât în procesul de
aplicare, cât și în exploatare. Toate componentele sistemului poartă eticheta „Blue Angel“ și au fost testate ca
sistem complet. Pardoselile Nora pot fi întâlnite în locații
diverse din întreaga lume: unități medicale, unități de
învățământ, spații industriale, laboratoare, clădiri publice
și comerciale, trenuri, autobuze și vapoare.
Luna noiembrie a anului 2012 a fost cea în care
NORA a cules laurii multor ani de cercetare și dezvoltare a unor produse de top. În cadrul Architects’
Darling Award 2012, concurs reprezentativ pentru
domeniul construcțiilor din Germania, Nora a primit
medalia de aur: circa 2.500 de birouri de proiectare și
arhitectură de prim rang din această țară au fost de
părere că produsele fabricate la Weinheim sunt cele
mai performante din categoria ”pardoseli elastice”.
Tot în noiembrie, Noraplan Sentica, un sortiment dedicat spațiilor medicale, a primit aurul în cadrul galei
Nightingale Award, un prestigios premiu de design din
domeniul sistemului de sănătate din SUA. n
Pardoseli magazin
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lucr`ri

de referin]`

Training
[i implicare
social`
pentru tinerii
parchetari

Ini]iatori [i participan]i
Obiectivul acțiunii a fost așadar reabilitarea a circa
300 mp de parchet în sălile de clasă ale Colegiului
Național „Gheorghe Lazăr” și în unele încăperi ale
căminului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară,
ambele din Sibiu. Miza evenimentului a fost una socială,
evident, dar trebuie spus că a fost în același timp și o
inițiere sau o specializare în timp real în „șlefuirea
premium” – un concept destul de nou și puțin uzitat la
noi. Au sosit tineri de la firme cunoscute, care și-au
demonstrat disponibilitatea pentru acest gen de
experiențe: Parchetexpert Servicii (București), Expert
Parchet (Cluj), Stefy Impex (jud. Vrancea), D&D Parchet (Sibiu), Sovas (Sibiu), Alveco Montaj (Bucureşti),
EPA Floor Studio (Bucureşti), Cristi Parchet (Timișoara), Lazăr Eronim Cristian Intreprindere Individuală
(Oradea), Scalilemni (Satu Mare), precum și un profesor asistent de la Școala de meserii Dr. Iuga de Săliște,
în total 15 meseriași. Așa cum ne-au spus organizatorii,
pentru o firmă de parchet este destul de dificil să specializezi personalul în TSP (Tehnica de Șlefuire
Premium), atât pentru faptul că trebuie să dispui de
echipamente performante, dar mai ales să ai la dispoziție suprafeţe unde să poți face această pregătire. Prin
urmare, când Primăria Sibiu, domnul Marius Filipașcu
(Școala de Meserii Dr. Iuga de Săliște) și Constantin
Nemeșu (Alveco Montaj) au prezentat acest proiect, mai
multe firme au dorit să trimită tineri angajați pentru
pregătire profesională. Primăria Sibiu a asigurat cazarea
(internat) și, parțial, masa participanților (cantină).

{lefuire premium – curs intensiv

Profesionalismul, dorința de perfecționare și
voluntariatul în scopuri nobile au stat la baza
unei inițiative în urma căreia două unități de
învățământ din Sibiu au beneficiat de renovarea
a circa 300 mp de pardoseli din lemn, vechi de
peste 40 de ani și deteriorate. Actorii acestei
acțiuni au fost Școala de Meserii Dr. Iuga de
Săliște, Primăria Municipiului Sibiu, firma Alveco
Montaj SRL, o serie de firme din întreaga țară
care și-au trimis angajații pentru a participa.
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Lucrările au inclus schimbarea plintei, înlocuirea
anumitor lamele de parchet, prin fixare mecanică și lipire
cu adeziv Mapei, șlefuirea despre care am vorbit și
finisarea cu ulei Eukula (Germania). Firma Alveco
Montaj, în calitate de importator și furnizor de servicii
de mentenanță pentru Lägler în România, a pus la
dispoziție două seturi de mașini de șlefuit. Din partea
Școlii de Meserii Dr. Iuga de Săliște a venit cel de-al treilea
set de mașini Lägler (firma Eugen Lägler fiind autoarea
acestei tehnici de șlefuit și unul din liderii mondiali în
producerea de mașini de șlefuit pardoseli din lemn).
Tinerii participanți s-au împărțit în 3 echipe, cărora li

s-a descris conceptul de „şlefuire premium” în cadrul melor unde activează. La final, atât participanții, cât și
unui seminar tehnic, precum și toate celelalte materialele administratorii colegiului și căminului, au fost instruiți
și mașinile cu care vor lucra, respectiv cunoștințele ne- referitor la curățarea și întreținerea parchetului uleiat,
cesare de protecția muncii. Apoi le-au fost alocate de către domnul Liviu Bărbat, reprezentantul firmei
fronturile de lucru, împreună cu un set de mașini pentru producătoare de materiale profesionale pentru curățenie
fiecare echipă. Interesant este faptul că parchetarii înscriși și întreținere Kiehl (Germania).
în acțiune nu au mai lucrat niciodată împreună, dar au
Toate cele trei echipe care au lucrat au fost apreciate
dovedit profesionalism și deschidere pentru a învăța unii de directorii colegiilor și de doamna Simona Pop, direcde la ceilalți. Au parcurs etapele lucrărilor în mod corect torul Serviciului Public de Administrare a Unităților de
și în timp real, conform procedurii de lucru. După fina- Învățământ Preuniversitar de Stat din cadrul Primăriei
lizarea execuțiilor, participanții au susținut un examen Sibiu. Participanții au primit diplome care atestă comprin care au fost solicitați să descrie și să explice tot ce au petența în tehnica de șlefuire premium și câte o diplomă
făcut în zilele de lucru.
de voluntariat semnată de domnul Klaus Johannis și de
domnul Marius Filipașcu.
Tinerii parchetari au fost foarte încântați de eveAprecieri unanime
niment, majoritatea interesându-se când se va organiza
Participanții au avut așadar ocazia de a fi instruiți în următoarea acțiune similară. S-a stabilit deja că viitoarea
aplicarea Tehnicii de Șlefuire Premium (TSP). Prin lucrare socială va avea loc tot la Sibiu, în aceleași locații,
cunoștințele dobândite și lucrând cu setul de mașini în a doua jumătate a lunii martie 2013, când se anunță
corespunzătoare (mașina de câmp Hummel, mașina de o participare internațională. Au fost confirmate particimargini Flip și mașina de șlefuit fin, cu trei discuri pările unor tineri montatori și ucenici din Germania și
independente, Trio, precum și cu tot setul de materiale Olanda, așteptându-se de asemenea o implicare similară
abrazive), tinerii muncitori aduc un plus de valoare fir- din Italia, Irlanda și Polonia. n
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eveniment

Bona România P
despre calitate,
estetic` [i
eficien]` în aplicare
Pe 2 noiembrie 2012, aproape 90 de montatori
și specialiști în executarea și întreținerea
pardoselilor din lemn au participat la un
seminar organizat de Bona România, în cadrul
căruia au fost prezentate și testate cele mai
importante produse destinate profesioniștilor,
din oferta acestei companii.

articipanții au putut asista la demonstrații care au
arătat comportamentul principalilor adezivi, primeri, lacuri și uleiuri Bona pentru pardoseli din lemn,
aplicate corect, în sistem complet. Mai multe suprafețe
de parchet au fost acoperite cu diferite tipuri de lacuri
și uleiuri care au demonstrat varietatea de culori (de la
alb la mahon) care pot fi obținute, îmbunătățind aspectul fibrei lemnului, în funcție de cerințele beneficiarilor.
Bona Create, Bona Wave, Bona Resident Plus, Bona
Traﬃc HD au fost câteva dintre „vedetele” acestui eveniment. În același timp, a fost accentuată importanța
calității acestor produse, a compoziției necesare în general unui lac sau ulei pentru a face față diferitelor tipuri
de utilizare. „Sfatul meu este ca, înainte de a utiliza un
produs, să fie verificat pentru a putea face o comparație
și a-l aplica în cunoștință de cauză”, arată Daniel Peptea,
Director de Marketing al Bona România. În acest sens,
au fost menționate câteva metode edificatoare: în primul
rând, rezistența la uzură, cu ajutorul testului Taber,
efectuat de către producător. Suprafața este supusă la
100 de șlefuiri prin rotație și se vede care este pierderea
de corp solid din respectivul produs.
Conform testului Taber, pierderea de material a
lacurilor Bona este următoarea: Novia - 8 mg, Rezident
Plus - 7 mg, Mega - 5 mg, Wave - 4 mg, Traﬃc - 2,5 mg și
Traﬃc HD – între 1 și 2 mg. Un alt criteriu de evaluare
este în funcție de formula chimică, deoarece un lac
poliuretanic 100% se comportă diferit față de un lac
copolimer (acril – poliuretan). Nu în ultimul rând, se
iau în calcul certificările, iar respectarea normelor DIBt
(Deutsche Institut für Bautechnik) rămâne în continuare un reper pe plan european și mondial.

***
În acest moment, portofoliul de lacuri Bona România include
lacuri pentru toate tipurile de uzură/destinație. În clasa ”Entrylevel” sunt incluse Bona Novia și, din această vară, Resident Plus
(un lac monocomponent), ambele destinate spațiilor rezidențiale. În clasa medium există Bona Mega, un produs cunoscut în
piață, dar și o noutate - Bona Wave. Gama superioară este
reprezentată de Bona Traﬃc și, recent apărut, Traﬃc HD (HD =
High Durability). Resident Plus, chiar dacă intră în gama
utilizării domestice, se diferențiază față de Novia prin formulă.
Novia are la bază un copolimer simplu, un amestec de acrilat și
poliuretan, pe când Resident Plus este o combinație mai
avansată, o celulă de acrilat îmbrăcată în poliuretan, ceea ce
conferă o rezistență suplimentară la uzură și în același timp
păstrează o bună elasticitate. De asemenea, Resident Plus
îndeplinește și viitoarele norme privitoare la emisiile de VOC
(substanțe organice volatile).
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covoare

Flying Carpets
[i Anne Nebert

despre
Vineri, 23 noiembrie 2012, pictura rafinată a artistului plastic Anne Nebert a venit alături de arta țeserii
covoarelor etalată de Covoare Cisnădie Flying Carpets, într-un nou showroom inaugurat pe Bulevardul
Nicolae Titulescu nr. 10. Astfel, am putut participa în același timp nu doar la inaugurarea unui spațiu destinat
prezentării și comercializării covoarelor de nivel premium, ci și la un vernisaj de pictură care a accentuat
latura artistică a acoperirii pardoselilor, urmărită de designeri și de cumpărătorii cu reală educație estetică.

Mesaj [i semnifica]ie
Furnizorul de covoare și artistul plastic au ajuns la
un numitor comun întâlnindu-se în zona frumosului
și a respectului pentru estetica unui interior. Picturile
sunt rodul muncii din ultimii 2-3 ani - așa cum ne-a
declarat Anne Nebert, având tematici diverse, în general detalii din viață, însemnări vizuale din viața de zi
cu zi: portrete, un cântăreț cubanez, o culegătoare de
bumbac, nuduri, peisaje citadine prăfuite... Sunt imagini care pot înfrumuseța și personaliza prin excelență
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un interior, dând sens locuirii unei case. „Și covoarele
țin de artă. Împreună cu pictura, sunt pete de culoare
care se completează foarte bine, unele cu caracter de
unicat. Dar nu numai atât; aceste elemente sunt,
pentru un interior, ca bijuteriile pentru o femeie”,
arată Anne Nebert. Contrar unor comportamente
întâlnite uneori în modul de abordare a unei amenajări, artistul plastic este de părere că pictura nu trebuie
forțată „să se asorteze” cu interiorul, cu covorul sau
pardoseala de exemplu, ci să aibă o semnificație pentru
cel care o etalează și pentru casa respectivă.

„Unii cumpărători vor să îmi arate casa pentru a
face o comandă... pictura este mai mult, trebuie să îți
placă ție, să aibă un mesaj, să o poți privi zilnic și să
îți sugereze ceva nou”, încheie Anne Nebert.

Noi orizonturi
După ce în 2005 a deschis primul magazin în
București, în Home Design Mall, unde a distribuit preponderent covoare produse la fabrica din Cisnădie,
Flying Carpets a decis să își extindă activitatea cu acest
generos showroom amplasat central, în apropiere de
Piața Victoriei. „În timp ne-am extins opțiunile, pe
măsura pasiunii nostre pentru covoare, dar și pentru
a răspunde cererii clienților. Covoarele de Cisnădie
sunt recunoscute pentru calitatea lor și corespund unui
anumit segment de piață de la noi, dar era necesar să
ne diversificăm oferta, inclusiv cu covoare obținute
manual în diferite zone ale lumii, din ce în ce mai
apreciate de cumpărătorul exclusivist de la noi”, ne-a
declarat Emma Lițiu, managerul firmei Covoare
Cisnădie Flying Carpets. Diversificarea s-a făcut nu
doar spre covoare obținute prin metode tradiționale,
din materii prime naturale, ci și către produse realizate
din materiale moderne, sintetice (sau combinații),
țesute mecanic, cu un design modern. Astfel, se poate
opta pentru o paletă largă de materiale, orientări
estetice, niveluri de calitate și prețuri. Diferențele de preț
în acest domeniu sunt justificate: un metru pătrat de
covor manual se lucrează cam într-o lună, timp în care
într-o fabrică se pot obține 2.000 mp și chiar mai mult.
Se mai ia în calcul caracterul de artă locală a unor piese,
provenite dintr-o anumită zonă a globului, element
foarte apreciat în prezent. Pot fi văzute aici variante
lucrate manual din Persia, India, Pakistan și chiar China,
care pe acest segment al covoarelor din lână și mătase
respectă o calitate deosebită.

Tendin]e – culori, modele, texturi,
materiale
Așa cum ne arată reprezentanta Covoare Cisnădie
Flying Carpets, tendințele în acest domeniu au un ritm
foarte rapid de evoluție, un sezon limitându-se la circa
o jumătate de an. Se schimbă culorile, desenul (alternanța clasic-modern, complexitatea etc.), iar tendințele
revin periodic. În ultimul timp, pe segmentul rezidențial premium au revenit covoarele clasice, pentru
că și mobila, respectiv decorațiunile clasice, se bucură
de o creștere în preferințe, iar acestea se întâlnesc cel
mai des împreună. Pentru pardoseli din lemn, marmură sau o gresie de foarte bună calitate, se pune accentul
pe covoare de o calitate proporțională (în niciun caz
materiale ieine). Se caută fibrele naturale, în nuanțe
naturale (lâna nevopsită, de pildă), care merg foarte
bine cu pardoselile reci, rezultând o amenajare cu
influențe mediteraneene. Inul este țesut în strat gros,
cu model în relief realizat din texturi ale țeserii, și nu
din culori. Pentru pardoseli din materiale deosebite
precum plută și linoleum se poate veni cu covoare din
fibre Eco, modele simple, caracterizate de non-culori.
Pentru pardoseli din materiale moderne (PVC, rășini
etc.), folosite uneori în sectorul rezidențial, sunt recomandate covoare sintetice cu model inedit, texturi
diverse (tip mătase sau lână) și culori îndrăznețe. n
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Un sistem imbatabil pentru
montajul pardoselilor din lemn

Sistemul complet pentru parchet

1

2

3

4

5

6

7

1. Amorsă epoxidică bicomponentă 021

4. Adeziv silanic monocomponent 157

2. Amorsa 071 (înlocuiește nisipul de cuarț)

5. Chit 8802

n întărirea șapelor poroase, grunduirea suporturilor bituminoase
și a dalelor ceramice;
n barieră de umiditate pe suporturi sensibile;
n blocarea umidității (inclusiv reziduale) în șapele stabile de beton
și ciment.
n întărită cu ﬁbre, timp rapid de uscare, nu necesită sablare la
utilizarea amorselor epoxidice sau poliuretanice;
n pentru obținerea unei suprafețe rugoase, cu bune proprietăți
de priză;
n uşor de aplicat cu rola, mistria dințată sau peria;
n potrivită pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

3. Șapă autonivelantă 977

n menită realizării unei suprafețe suport netede şi absorbante;
n adecvată pentru suporturi pe bază de ciment, șape de
magneziu, sulfat de calciu (anhidrit), beton, elemente cu montaj
uscat, asfalt, dale ceramice, respectiv suprafețe suport vechi
dar adecvate montării ulterioare a pardoselii.

n elastic, nealergen, absorbție a sunetului de păşire;
n fără conținut de apă şi solvenți, emisii foarte scăzute,
utilizabil fără amorsare;
n parchet masiv, multistrat, dale, parchet lamelar, bambus;
n eventualele murdăriri la aplicare uşor de îndepărtat.
n chit ecologic pe bază de apă, foarte ușor de șlefuit;
n priză excelentă în rosturi;
n pentru toate speciile de lemn.

6. Grund 882

n grund ecologic aplicat înainte de lăcuire, pe bază de apă;
n pentru traﬁc foarte intens;
n potrivit și pentru esențe de lemn pretențioase.

7. Lac 867

n Pentru traﬁc intens, crează o suprafață semi-mată uniformă;
n Pe bază de apă, amorsă şi ﬁnisaj într-un singur produs;
n Uşor de aplicat cu rola ori spatula dublă;
n Durabilitate crescută, mare rezistență la abraziune şi chimicale.
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