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Împreună pentru rezultate sustenabile
Fie că este vorba despre instalarea, tratarea, renovarea sau întreținerea pardoselilor din lemn, Sistemul
Bona va oferă toate produsele și soluțiile necesare pentru a obține cele mai bune rezultate și cele mai
frumoase podele. Întregul Sistem Bona oferă cele mai bune rezultate fără a face compromisuri față de
sănătatea utilizatorului, a beneficiarului ori față de protejarea mediului înconjurător.

Sustenabilitate

Finisaje noi de la Bona

Prin procesul continuu de cercetare și dezvoltare, Bona
furnizează soluții inovatoare de înaltă performanță, cu
emisii VOC foarte reduse. Am fost pionierii lacurilor pe
bază de apă în anii ‘70, am introdus sistemul de șlefuire fără
pierdere de praf în anii 2000 iar astăzi oferim soluții de
revitalizare a parchetului astfel încât să îi prelungim durata
de viață. Suntem pe bunul drum al sustenabilității: acest
lucru este vizibil prin certificările Emicode din anii ‘90
pentru adezivi și EU Flower în 2010 pentru lacul Bona
Novia. Finisajele Bona sunt primele din lume care primesc
certificarea Emicode în 2010, pentru ca în 2011 o mare
parte a produselor Bona să fie certificate DIBt și Blue Angel.

Bona Traffic HD - high durability - este un lac
bicomponent 100% poliuretanic, pe bază de apă, destinat
protejării parchetului din spații publice supuse unei uzuri
extreme. Pierde doar 1,5 gr conform testului Taber și se
poate aplica și în săli de sport, fiind conform cu
EN14904:2006 privind rezistența la frecare. Conținutul de
VOC este <4%.
Bona Wave este un lac bicomponent, 100% poliuretanic, pe bază de apă, destinat protejării parchetului din
spații supuse unei uzuri comerciale ridicate. Are o foarte
bună rezistență chimică, iar conținutul de VOC este <4%.

Lifetime Support

Bona Resident Plus este soluția ideală pentru protejarea parchetului din spațiile rezidențiale. Este pe bază
de apă, monocomponent, iar conținutul de VOC este <5%.

Împărtășim experiența și cunoștințele noastre partenerilor Bona din întreaga lume și oferim Suport pe Viață prin
Sistemul Bona. Bona Lifetime Support este un pachet complet de produse, servicii, cursuri de instruire și suport tehnic
pentru meșterii parchetari, plus instrucțiuni online pentru
beneficiari; toate acestea sunt oferite pentru a asigura durabilitate și frumusețe continuă pardoselilor din lemn.

Craft Oil este noul sistem de uleiuri colorate propus de
Bona pentru finisarea parchetului atât în spații rezidențiale
cât și în cele comerciale. Este disponibil în 6 culori vibrante
ce se pot mixa, rezultând astfel o paletă extrem de largă de
tonuri ce pot schimba radical aspectul unei pardoseli.
Formula sa conține uleiuri naturale, fiind astfel sigur
pentru utilizator și pentru mediul înconjurător.

Utilizat de profesioniṣti începând din 1919
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Acum ceva vreme, prietenii de la aceast` revist` m-au invitat s` asist
la Campionatul European al Montatorilor de Pardoseli, competi]ie care
a avut loc la Bucure[ti. Ideea mi s-a p`rut cel pu]in interesant`: suntem
obi[nui]i cu tot felul de competi]ii (sportive, gastronomice etc.), dar de
un concurs de montat parchet chiar nu [tiam. Prin urmare, m-am dus.
Eram prea curios [i, în acela[i timp, intrigat: ce urm`re[te o competi]ie
de montaj parchet?! Oare s` conteze rapiditatea [i corectitudinea...
estetica sau creativitatea al`tur`rii modelelor? Chiar eram hot`rât s`
aflu. Când am ajuns în pavilionul competi]iei, cumva m-am edificat:
suprafe]e întregi de diferite culori, texturi [i modele, cu foarte mare grij`
îmbinate, ca un imens covor. Privind cu aten]ie, te impresiona fine]ea
detaliilor - adev`rate intarsii în lemn. Privit` panoramic, suprafa]a
rezultat` în urma competi]iei construia o foarte interesant` perspectiv`
spa]ial`. Dar ce m-a impresionat cel mai mult, privind tot în detaliu, a
fost me[te[ugul aplicat în realizarea acelor forme, cu direc]ii [i schimb`ri
de direc]ii, toate realizate numai din lemn! Cumva, aceste sim]iri mi-au
readus în minte pove[ti cu dulgherii [i me[terii de alt`dat` construind
locuin]e devenite ast`zi un patrimoniu arhitectural pentru care trebuie
s` lupt`m pentru a nu fi distrus. Cumva acea grij`, migal` [i bun-sim],
exprimate de suprafe]ele îmbinate din lemn, reconstruiau o
dimensiune pierdut` a unui me[te[ug care ast`zi sper`m c` se va
reface. În fond, întâlnirile de acest gen nu sunt accidentale; deseori
încerc`m s` le provoc`m, în cadrul evenimentelor de arhitectur`.
În general, ne dorim ca profesioni[tii din domeniul pardoselilor,
inclusiv exponen]ii me[te[ugurilor despre care am vorbit, s` cunoasc`
la rândul lor munca unui arhitect, preocup`rile lui. A[ fi bucuros s` îi
pot vedea la manifest`rile Anualei de Arhitectur` de anul acesta, motiv
pentru care o s` dau aici câteva detalii despre eveniment: se va desf`[ura
între 12 [i 24 iunie, la Sala Dalles [i în Centrul Vechi al Bucure[tiului, pe
strada Lipscani. Motto-ul manifest`rii este local_global, iar tema
vizeaz` abordarea arhitecturii [i materialelor de construc]ie în contextul
unei societ`]i globalizate. Încerc`m s` r`spundem la întreb`ri precum:
„Ce strategii locale se pot adopta într-un ora[ global?”, sau „Ce
tehnologii [i materiale particulare, definitorii pentru o zon` geografic`,
po]i folosi într-o pia]` global`?”. Probabil vom r`spunde c`, de[i materialele sunt în mare parte acelea[i peste tot, acestea trebuie adaptate
la condi]iile particulare autohtone, la arhitectura ce define[te un
spa]iu dat. Dar... asta r`mâne s` afl`m, între 12 [i 24 iunie 2013.
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tehnologii

de top

Colecția
Marmorat

Colecția Liniar
Modelul linear este un rezultat natural în primele
stadii ale producției de linoleum. Jucându-ne cu
nuanțele și explorând limitele unui proces vechi
de 150 de ani, am dat naștere unor combinații
inovative de culoare și design.

FORBO FLOORING SYSTEMS

150 de ani de linoleum

Patru noi colec]ii sub
titulatura The Next Generation
of Marmoleum

Pentru a sărbători 150 de ani de Linoleum, Forbo
Flooring prezintă o colecție complet reînnoită, numită
„The Next Generation of Marmoleum”. 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 cuprinde patru variante de design: Marmorat, Liniar, Modular și Solid,
fiind puternic înrădăcinată în moștenirea noastră: sustenabilă & durabilă, autentică & versatilă.
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Dialog cu arhitectura
[i designul

Probabil că nu mai există o categorie de pardoseli atât
de legată de arhitectura secolului 20 ca Marmoleum. Pe
parcursul dezvoltării arhitecturii funcționale, alegerea
multor arhitecți faimoși s-a îndreptat spre acest material atât din rațiuni estetice cât și practice.
Caracteristica sa principală vizează autenticitatea,
asemănându-se mult cu lemnul ori piatra și neavând
nimic din aspectul fad al unei pardoseli artificiale.
Amprenta specifică a linoleumului Marmoleum e unică și a dat naștere unor adevărate trenduri în domeniul
pardoselilor elastice.

O inven]ie ingenioas`
Dacă linoleumul ar fi inventat astăzi, ar fi sigur văzut
ca o revoluție pe piața 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.

Colecțiile Next Generation Marmoleum se pot
combina și cu altele, precum Marmoleum Sport, Dutch
Design sau Unexpected Nature, dar și cu colecții de linoleum pentru alte utilizări decât cea de pardoseală,
precum Bulletin Board, acoperirile pentru pereți Pin
Board respectiv exclusivistul linoleum destinat obiectelor de mobilier: blaturi pentru mese, uși, fronturi de
dulap sau pereți.

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.
De aceea, Forbo Marmoleum este cea mai sustenabilă
acoperire de pardoseală, ușurința întreținerii făcând-o
și ideală pentru beneficiari.
Noile colecții sunt disponibile din ianuarie 2013 și
vor rămâne pe piață cel puțin patru ani.

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.

Anul acesta, 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. Prin
fabricile sale din Assendelft (Olanda) șI Kirkcaldy/Nairn (Scoția), Forbo Flooring este liderul
global al pieței de linoleum, sub brandul Marmoleum.
Colecția Solid
Spiritul secret al acestei colecții se ascunde în
nuanță și subtilitate. Pornind de la linoleumul
original, a fost creată o gamă conceptuală de
culori (aproape) uni. S-ar putea spune că această
colecție reflectă diferit trecutul și prezentul,
amintește de istorie prin paleta bogată de culori
inspirată de tradiție și prefigurează viitorul prin
procesele moderne ale fabricării linoleumului
Marmoleum.

Colecția Modular
Această colecție este un dialog între nuanțele
simple de negru, gri și alb cu modelul bitonal
subtil al pianului.

Pardoseli magazin
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PARCHET LAMINAT
PENTRU MOMENTE PERFECTE
Pentru divizia de pardoseli a grupului EGGER, începutul acestui an a fost marcat de lansarea a 10 noi decoruri
cu aspect continuu pentru parchetul laminat din gama FLOORLINE, promovate sub brandul FLOORLINE
SUPERIOR. Plăcile de parchet sunt disponibile, începând cu lansarea de la expoziţia Bau 2013, în noul format
„Large”, cu o lăţime de 245 mm (cu circa 5 cm mai mult comparativ cu formatul standard 1.292 x 193 mm).
Prin aspectul continuu al plăcilor, desenul fibrei trece neîntrerupt de la o placă la alta. Datorită acestor
caracteristici, interioarele par mai spaţioase, iar decorurile ies mai bine în evidenţă.

FLOORLINE SUPERIOR completează astfel colecţia premium

a unui întreg tablou ce se caracterizează printr-un design de

FLOORLINE adaptată în 2011 comercianţilor, montatorilor,

mare valoare, conceput pentru acele situaţii de muncă şi viaţă

designerilor de interior şi arhitecţilor prin cele patru direcţii de

în care decorarea spaţiului oferă sentimentul de bine, prin

design: Authentic, New Natural Style, Vintage/Used şi Materials.

mobila aleasă, culorile potrivite, materialele cu stil şi, nu în

Acestea reunesc 60 de decoruri încadrate în şapte grupe de

ultimul rând, pardoseala modernă. Atunci când totul se

produse, având un deosebit succes de piaţă datorită modului

potriveşte, când utilizatorul este în armonie cu el însuşi şi cu

în care EGGER a reuşit să îmbine designul, inovaţia şi serviciile

lumea... exact acestea sunt momentele pe care EGGER le

aferente. Acest parchet laminat reprezintă o parte componentă

descoperă cu FLOORLINE!
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În aceste spaţii sunt demonstrate posibilităţile estetice pe

Astfel, EGGER este furnizor al unei palete complete de produse

care le oferă astăzi parchetul laminat. În total, există nouă

pentru mobilă, parchet laminat, amenajări interioare şi construc-

structuri de suprafeţe care să deﬁnească vizualul şi tactilul

ţii din lemn, producând o gamă bogată de plăci pe bază de lemn

decorurilor, autenticitatea evidenţiindu-se prin percepţia tip

(PAL, OSB şi MDF), multe dintre ele înnobilate cu decoruri şi

3D. Un punct forte îl reprezintă structura „Grand Canyon”, cu o

suprafeţe în trend. EGGER s-a impus ca lider prin inovaţii ca:

adâncime perceptibilă a suprafeţei ce nu a mai fost atinsă până

placa uşoară de construcţie Eurolight, placa fonoabsorbantă

acum la parchetul laminat. În cazul colecţiei Vintage,

Proakustik, precum şi parchetul laminat cu tehnologie de

suprafeţele etalează urme de intemperii şi de uzură, elemente

imprimare directă DPR®.

care pot ﬁ valoriﬁcate de designerul aﬂat la curent cu ultimele

Din perspectiva dezvoltării sustenabile, toate fabricile sunt

tendinţe. Optica este foarte asemănătoare lemnului natural,

certiﬁcate după standardele FSC (Forest Stewardship Council)

colecţia FLOORLINE ﬁind în fond inspirată din natură, cu

sau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁ-

noduri, texturi şi culori care sunt la modă acum. Nu în ultimul

cation). EGGER construieşte locaţii de producţie complet

rând, suprafeţele conving şi prin caracteristicile tehnice:

integrate, astfel încât materia primă, lemnul, va ﬁ folosită în

structurile Vintage, Grand Canyon şi Autentic îndeplinesc

mod optim, inclusiv prin arderea deşeurilor pentru producerea

condiţiile clasei de aderenţă R10.

de energie şi curent electric. Întrucât toate produsele EGGER
sunt constituite din materie primă lemnoasă reciclabilă,

EGGER: calitate, inovaţie şi sustenabilitate

acestea nu sunt responsabile pentru emisia de dioxid de
carbon ﬁind complet ecologice. La plăcile de parchet fabricate

Grupul EGGER, cu sediul central în St. Johann (Tirol-Austria)
este unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de

prin procedura Direct Print (DPR®), nu se mai aplică hârtia
decor, ca în cazul producţiei tradiţionale.

materiale pe bază de lemn, cu beneﬁciari din industria mobilei

Pentru toate produsele de bază au fost emise certiﬁcate

şi din comerţul destinat pieţei construcţiilor. Compania are la

EPDs (declaraţii ecologice ale produsului), valabile pe plan

bază o afacere de familie fondată în 1961 şi produce astăzi în

internaţional - sisteme de informare obligatorii şi obiective

16 fabrici din Europa, cu ajutorul a circa 6.000 de angajaţi.

pentru proiectanţi şi producători.

www.egger.com
Pardoseli magazin
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MOZAICUL
art` [i me[te[ug

Mozaicul, privit deseori ca o formă de artă, este incontestabil una dintre cele mai durabile tehnici
decorative, care a supravieţuit din antichitate şi până în zilele noastre. Are o istorie fascinantă,
rezultat al încercărilor de a înfrumuseţa suprafeţele (pardoseli, pereţi sau planșee) cu desene
realizate din bucăţele de piatră, sticlă, ceramică arsă, metal sau alte materiale rigide, fixate una lângă
alta. El a decorat de asemenea termele, piscinele şi fântânile - locuri unde umezeala ar fi distrus alte
finisaje mai delicate. Estetica a fost obținută atât prin variante simple, monocrome sau în alb-negru,
cât şi prin modele complexe policrome, cu compoziţii picturale ambiţioase.

Când [i unde a ap`rut?
Este greu de stabilit cine a inventat mozaicul. Se știe
că egiptenii şi sumerienii din antichitate îşi decorau
clădirile cu modele policrome, iar locuitorii spațiilor mediteraneene (Asia Mică, Grecia, Cartagina, Creta, Sicilia,
Siria sau actuala Spanie) au folosit încă de la începuturile
civilizației această tehnică. Cele mai vechi modele de mozaicuri obținute din materiale diferite au fost găsite în
templele din Abra, Mesopotamia, și datează din a doua
jumătate a mileniului al treilea î. Hr.. Primele opere
constau într-un amalgam de pietre colorate, scoici și
fildeș, iar săpăturile arheologice de la Susa și Chogha
Zanbil au evidenţiat existența în jurul anului 1.500 î. Hr.
a plăcilor ceramice smălțuite folosite la realizarea mozaicurilor, care ofereau posibilități estetice mult mai mari.
În mare parte, însă, mozaicurile timpurii erau executate
din pietre de râu netede, alăturate după modele simple,
cromatica depinzând de culorile naturale ale rocilor din
10
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regiune (cu dimensiuni de 10 - 20 mm diametru, dar și
mai mici, de circa 5 mm, când erau abordate detalii). În
secolul al IV-lea î.e.n., artizanii au început să taie pietrele
de râu în bucăţi mai mici, ceea ce le permitea să lucreze
cu mai multă precizie. Cuburile din piatră și ceramica
smălţuită au luat treptat locul pietricelelor de râu, oferind
o gamă mai largă de nuanţe sau o fixare mai simplă, mai
durabilă. Cu ajutorul lor se obţineau suprafeţe netede,
care puteau fi lustruite și ceruite pentru a da intensitate
culorilor. Din secolul al II-lea e.n., s-au folosit și bucăţele
de sticlă, care îmbogăţeau paleta de culori a mozaicarului.
Grecii au reușit performanțe folosind o gamă foarte
bogată de culori și reducând mărimea pieselor până la 1
milimetru cub, iar efectul era destul de asemănător
picturilor murale. Culorile erau armonizate cu măiestrie
pentru a obţine inclusiv efecte subtile de lumini și umbre,
de adâncime, volum și perspectivă. Tipic lucrărilor mozaicale grecești este medalionul bogat în detalii (închis
într-un cadru ornamental) - de multe ori personalități
sau scene mitologice celebre.

Tânăr servant purtând togă
într-un mozaic roman.

Repere în timp
Mozaicul a fost adesea considerat o tehnică emina mente romană datorită multitudinii lucrărilor de acest
tip descoperite în Italia și în provinciile Imperiului
Roman. Pavimente mozaicate au fost găsite cu sutele de
mii în clădirile epocii romane, din nordul Britaniei
până în Libia, de pe coasta Atlanticului până în De șertul Sirian, fiind considerate practic mărturii ale
prezenţei romanilor în aceste regiuni. Aici trebuie spus
că mozaicurile din timpul expansiunii timpurii a
Romei nu erau neapărat foarte elaborate cromatic. În
secolul I al erei trecute cererea era deja foarte mare, la
un preț relativ redus, pentru lucrări în general albnegru. În plus, s-a ajuns la o anumită standardizare,
fiind descoperite replici exacte ale unor modele la mare
distanţă unul de celălalt (fie erau opere ale aceleiași
echipe de artizani, fie modelele circulau ca atare în
cadrul imperiului). Dacă cineva dorea, un medalion de
exemplu, putea fi comandat dinainte și se producea în

Dionysos într-un
mozaic roman.

Mozaic roman înfățișându-l pe
Orpheus îmblânzind animalele.

Mozaic roman
din Britania.

Pardoseli magazin
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Tzippori: O “Mona Lisa” descoperită în Israel,
pe pardoseala unei vile antice romane.

atelier, apoi transportat pe o placă de marmură sau teracotă
la locul de construcţie, unde era în cele din urmă fixat pe
suprafaţă. Pentru a potrivi desenele și ancadramentul pe
suport, era nevoie de o proiectare prealabilă. Se acorda
atenţie fundaţiei, precum și suprafeţei de montaj, care
trebuia să fie netedă și plată. Stratul suport era constituit
dintr-un strat subţire de ciment fin, pe o porţiune redusă
(probabil mai mică de un metru pătrat), ca să se poată
lucra pe ea înainte de întărire. Pe suprafaţa respectivă se
putea trasa un model pentru ca artizanul să se poată
orienta. Apoi, piesele erau presate, una câte una, în
cimentul care umplea și rosturile. Odată ce o porţiune era
acoperită, se continua în aceeași manieră până la finalizarea lucrării. Ca și acum, meșterii experimentați lucrau
doar în zonele cu o complexitate ridicată, lăsându-și ajutoarele să abordeze modelele mai simple.
În Italia, s-au păstrat câteva lucrări monumentale,
unele incluse în patrimoniul UNESCO: Domus Aurea
- Roma (din anul 64 d. Hr., sub împăratul Nero),
mozaicurile din Villa Romana del Casale din Sicilia
(începutul secolului al IV-lea, sub împăratul Maximian), Piața Victoria din Palermo.
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Alhambra: piesele mozaicului de pe pereți sunt reluate pe
pardoseală sub formă de inserții.

Salonic: Rotonda lui Galerius, transformată de Constantin
cel Mare în biserică și pavată cu mozaic.

Ulpia Traiana
Sarmisegetusa:
o pardoseală din mozaic
nu foarte elaborată, dar
edificatoare pentru
tendințele epocii.

Constanța (Tomis):
un mozaic elaborat, de
inspirație greco-bizantină,
care atestă importanța
acestui port la Marea
Neagră.

Pe teritoriul României, cel mai faimos mozaic cu valoare
istorică este desigur cel de la Constanța (fostul Tomis
grecesc și roman), descoperit în anul 1959, unde pe o
suprafață de circa 700 mp se poate vedea o lucrare de o
complexitate ridicată, de influență mai degrabă bizantină, edificiul fiind ridicat în secolul al IV-lea d. Hr.
Ceva mai vechi sunt mozaicurile din Dacia cucerită,
anterioare Retragerii Aureliene (271-275), așa cum este
cel de la Ulpia Traiana Sarmisegetusa.
Mozaicul a început să fie folosit și în bisericile
creștinătăţii în secolul al IV-lea e.n., atât în Occident (la
Ravenna de exemplu, unde lumina divină era sugerată
de plăcuțe aurite), dar și în zona orientală a Imperiului
Roman, ulterior Bizantin. În Italia Renașterii, atelierele
de pe lângă marile catedrale, precum San Marco în
Veneţia și Sf. Petru în Roma, au devenit centre de
realizare a mozaicului, iar pe la 1775 artizanii din Roma
au dezvoltat tehnica folosirii sticlei colorate, tăiate și
integrate în mozaicuri cu o mare varietate de culori.
Lucrări importante au fost executate și în zone mai
nordice ale Europei, terenul fiind pregătit de romanii
care au fondat aici orașe importante.

Nu în ultimul rând, mozaicuri strălucitoare decorau
uneori integral bisericile bizantine din est, ale căror
volumetrii generau mari suprafeţe disponibile pentru
decorare cu mozaic, în concordanță și cu gustul înclinat
spre opulenţă al societăţii bizantine.
În spaţiul islamic, spaţiu arid și sărac în repere
vizuale, arta mozaicului cunoaște o culme a înfloririi,
marcată poate de cea mai înaltă formă de rafinament.
Arabescul este protagonistul incontestabil al
decoraţiunilor într-o lume unde Coranul interzice reprezentările umane sau animale. Pentru a trata teme
religioase, arabii au preferat inscripţiile caligrafice,
cărora le-au asociat cadre ornamentale și motive
geometrice sau vegetale complexe.
Tehnica mozaicului s-a extins aici chiar și în abordarea locuințelor sau a obiectelor de mobilier (mese în
special).

Pardoseli magazin
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istorice
lipirea plăcuțelor smălţuite, cu partea vizibilă, pe bucăți
de hârtie pe care a fost desenat modelul mozaicului la
scară 1/1. Porțiunile lucrării sunt transportate la locul
de execuție și sunt presate pe suport, într-un adeziv
special, rezistent la umiditate, iar când adezivul pe bază
de ciment se usucă, hârtia este spălată. Este o metodă
care aduce cu sine planeitatea și economisește timp și
efort, dar suprafaţa obținută nu se ridică prea des la frumuseţea operelor antice și medievale. În secolul al
XIX-lea, nenumărate primării, teatre de operă, biserici,
hoteluri, restaurante și alte clădiri cu caracter public au
fost împodobite prin metoda indirectă. Aceasta a fost
întrebuinţată foarte mult și în muzee, în staţii de
metrou, în mall-uri, în parcuri și terenuri de joacă din
toată lumea.
De câteva decenii, se observă că placările cu mozaic
sunt din ce în ce mai utilizate în amenajări interioare, inclusiv private - nu doar în spații umede, ci și pe
holuri, camere de zi sau dormitoare exclusiviste, ba
chiar pentru decorarea mobilierului.

Barcelona: Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, Sagrada
Família, Parcul Güell și chiar clădiri de locuințe sunt decorate
cu mozaic și inserții de mozaic la diverse niveluri, inclusiv la
pardoseli.

Mozaicul în zilele noastre
La începutul secolului al XX-lea, stilul Art Nouveau
readuce în atenţie cu putere arta mozaicului. Gaudi
o adoptă și o dezvoltă într-un stil propriu - la
Barcelona acesta înnobilează cu ample mozaicuri
Parcul Guell, Catedrala Sagrada Familia, faţadele
clădirilor pe care le proiectează, aducând un suflu
nou modului de exprimare artistică.
În prezent, tehnica mozaicului se extinde și se
diversifică, venind cu variaţiuni teoretic infinite și
lăsând loc fiecărui artist de a se exprima într-o multi tudine de forme. Pentru eficiență, mozaicarii moderni
folosesc așa-numita metodă indirectă, constând în
14
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Materialele cele mai frecvente sunt ceramica, piatra
naturală (marmură și travertinul fiind des întâlnite),
sticla, dar și inserțiile din metal sau cristale, care pot fi
fixate temeinic datorită noilor șape și adezivi speciali.
Mozaicul este compatibil cu orice tip de amenajare, clasică sau modernă, varietatea modelelor și culorilor
(inclusiv cu reflexe metalice) permițând acest lucru.
Arabescurile, modelele florale sau abstracte sunt
motivele cele mai frecvente, dar de câțiva ani s-a ajuns
la un grad ridicat de personalizare, prin care sunt obți nute lucrări unicat, asistate de designeri renumiți. n

Siceram,
rustic [i aristocratic

într-un hotel din Polonia

P

alat de secol XVIII, construit după modelul barocului târziu, încadrat într-un peisaj mirific din
apropierea Carpaţilor Occidentali, nu departe de oraşul
Jelenia Góra, Polonia... Clădirea a fost propusă pentru
renovare şi transformare într-un boutique hotel, iar
arhitecţii şi designerii s-au orientat mai degrabă către
rustic, astfel încât să se facă o trecere firească între interior şi natura înconjurătoare, cu un parc englezesc, o
cochetă grădină franţuzească, terase cu trandafiri, perspective încântătoare. Aşa a luat naştere Hotelul Palac
Staniszow, ale cărui imagini le puteţi vedea şi pe site-ul
www.palacstaniszow.pl.
Amenajările interioare de aici au de asemenea un
aer aristocratic, aproape medieval, ca un omagiu adus
celor care au construit şi au trăit aici cu sute de ani în
urmă. Recepţia, cu zona de lobby, este practic cartea de
vizită a locaţiei, iar centrul Spa este acel element care
individualizează hotelul, nivelul serviciilor lui - prin
urmare amenajarea acestor spaţii este definitorie. Mate rialele alese ca finisaje au fost cât mai apropiate de
amintitul concept: rocă şi cărămidă aparentă pentru
pereţi, plafoane din lemn antichizat, acolo unde spaţiul
a permis. Iar pentru pardoseli, arhitecţii au ales o ceramică românească, realizată manual, Terra Rustica® de
la Siceram.

Montat şi impermeabilizat conform fişei tehnice, acest
tip de pardoseală se încadrează perfect în cadrul
amenajării şi aduce cu sine doritul aer rustico-aristocra tic. Să nu uităm un lucru: faptul că o pardoseală este
aleasă pentru recepţia unui hotel unde vin uneori schiori
şi pentru zona aferentă piscinei interioare este de fiecare
dată un compliment pentru producător, deoarece în
aceste spaţii sunt create condiţii extreme de uzură, solicitări termice, umiditate. În mod justificat, calităţile
ceramicii realizate manual de Siceram au fost recunoscute de ţările din Occident (în special Franţa şi Italia), iar
în ultima vreme un procent tot mai mare din producţie
este destinată pieţei româneşti, care dovedeşte un interes
progresiv. Pentru locuinţe, monumente istorice, pentru
lucrări de înalt rafinament, Siceram a creat o gamă de
produse ajunsă în topul pardoselilor exclusiviste. n

INFO

www.siceram.ro

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

Pardoseli magazin
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Pentru încălzirea în pardoseală

Vidifloor
Realizarea unei instalaţii de încălzire în pardoseală
este, în mod firesc, o lucrare complexă, cu efecte
asupra montajului întregii acoperiri, de la stratul
suport la ultima operaţiune de finisare. Lucrările
sunt abordate diferit, materialele trebuie să fie
compatibile cu rolul pardoselii, iar logistica de
şantier este radical alta. Pentru a vă uşura munca şi
investiţia la toate capitolele, vă propunem sistemul
de pardoseli uscate Knauf Vidifloor.

16
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Factorul TIMP
Încălzirea în pardoseală cu apă ca agent termic este
fără îndoială unul dintre cele mai moderne şi eficiente
modalităţi de a încălzi o casă/clădire, obţinând “ca
bonus” suportul perfect pentru stratul final. Execuţia nu
este însă simplă, iar timpul alocat este destul de mare,
atât în faza de realizare a suprafeţei radiante, cât şi mai
târziu, până la montajul stratului final (gresie, piatră,
parchet etc.).
Din această perspectivă, şapa umedă are nevoie de
un anumit timp de uscare şi maturare, iar temperatura
de lucru trebuie să fie de cel puţin 5ºC. Deoarece ulterior orice intervenţie (reparaţie, adăugire) este extrem
de dificilă şi scade performanţele sistemului, planeitatea
şi grosimea proiectată trebuie să fie perfecte din prima
încercare, pentru a putea monta corect stratul final.
Variaţiile de temperatură impun o pardoseală flotantă,
deci restiricţiile mai vizează suprafaţele care trebuie delimitate de rosturi de dilatare, fără a permite străpungerea acestor rosturi decât de tuburile de legătură (tur
şi retur). Procesul de punere în funcţiune este unul de
asemenea elaborat, de lungă durată. Nu se permite
punerea în funcţiune a instalaţiei înaintea de maturarea completă a şapei umede (în general în 21 de zile
de la turnare). În etapa anterioară, în timpul execuţiei,
instalaţia a fost doar menţinută la presiunea reţelei de

alimentare cu apă. Ulterior, creşterea temperaturii se
face treptat, timp de 10 zile şi abia acum, în sfârşit, se
poate monta stratul final (nu şi la parchet însă, caz în
care instalaţia trebuie să funcţioneze anterior timp de
două săptămâni la parametrii proiectaţi).

Mult mai simplu!
Aceste etape pot fi reduse ca timp sau chiar eliminate cu pardoselile uscate Knauf Vidifloor, astfel încât
să se poată ajunge cât mai rapid la montarea stratului
final. În plus, o pardoseală executată uscat se face mai
curat, fără multitudinea de echipamente (malaxoare,
pompe etc.) obişnuite la o şapă clasică. Un ferăstrău
pendular pentru debitarea panourilor, o șurubelniță
electrică pentru fixarea acestora în două straturi, un
cutter, un vas pentru prepararea adezivului, un șpaclu
– acestea sunt toate uneltele necesare, fără a creşte costurile logisticii de șantier.
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 Uniflott (material folosit și la tratarea rosturilor dintre plăci) și
prinse în șuruburi speciale. Plăcile au fost concepute
atât pentru montaj simplu, cât şi pentru încălzire în pardoseală, permiţând tranziţia căldurii dinspre zona radiantă către spaţiul care trebuie încălzit: conductivitatea
termică este R = 0,29 W/(mK). Rosturile de dilataţie sunt
necesare doar la racordul cu alt tip de pardoseală, iar lucrarea poate fi întreruptă şi reluată fără probleme.
În situaţii excepţionale, poate fi necesară o intervenţie asupra instalaţiei, iar în cazul şapei turnate aceste
operaţiuni sunt aproape imposibile fără a produce
daune sistemului. În schimb, o pardoseală uscată se
poate demonta foarte simplu, fără a afecta tubulatura
şi conexiunile, iar în anumite cazuri se poate chiar refolosi.
Sistemul Knauf Vidifloor este potrivit inclusiv pentru casele vechi, cu planşee din lemn, având o greutate
redusă. Totul este ca sistemul de încălzire în pardoseală
să fie unul compatibil, cum este şi cel din imaginile de
aici (tuburile sunt îngropate în substratul de polistiren,
iar difuzia termică uniformă este asigurată de plăcuţe
din aluminiu).

Knauf Vidiflor
l Rapiditatea execuţiei

l Suport deja uscat pentru stratul final
l Conductivitate termică 0,29 W/(mK)
l Greutate redusă

l Demontare rapidă la nevoie
l Fonoizolaţie
l Planeitate

l Temperatură de lucru flexibilă
l Stabilitate dimensională
l Inventar de lucru redus

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
Pardoseli magazin
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Se pot spune multe despre
avantajele încălzirii în pardoseală, în primul rând că oferă
un nivel deosebit al confortului
termic, cu o economisire consistentă a energiei prin folosirea
agentului termic la temperatură
joasă. În al doilea rând, prin absenţa corpurilor de încălzire
aparente se economiseşte
spaţiu, iar amenajările interioare
nu mai sunt condiţionate de
amplasamentul acestora. Din
perspectiva sănătăţii, o pardoseală permanent uscată
împiedică formarea coloniilor
de bacterii, iar aerul din încăperi
are mişcări reduse, antrenând
mai puţin praf. Dincolo de toate
acestea, pentru fiabilitatea şi
rezistenţa în timp a sistemului
de încălzire în pardoseală, elementul de bază este calitatea
elementelor componente, iar
aici putem vorbi despre un
brand consacrat: REHAU.

SIStEmE
PROFESIONaLE de
încălzire şi răcire în pardoseală
18
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argumentele
l Experien]a de peste 65 de ani în producerea de materiale pe
baz` de polimeri [i de peste 27 de ani în realizarea de sisteme
pentru înc`lzire în pardoseal`, folosind ca agent termic apa.
l Utilizarea de materiale care nu corodeaz`, concepute pentru
pierderi minime de presiune, cu barier` la difuzia oxigenului:
]eava flexibil` RAUTHERM S din polietilen` reticulat` peroxidic (PE-Xa) [i tehnologia îmbin`rii cu man[on alunec`tor
asigur` etan[eitatea [i longevitatea sistemului, f`r` lucr`ri
suplimentare de între]inere.
l Furnizarea de sisteme complete, inclusiv tehnica de distribu]ie, reglare [i o multitudine de accesorii.
l Posibilitatea de completare cu cele mai moderne solu]ii de
economisire a energiei: pompe de c`ldur`, centrale termice
în condensa]ie, energie solar`, sisteme de r`cire a spa]iilor
interioare.
l Confortul termic se ob]ine conform normelor în vigoare,
respectând limitele maxime de temperatur` a pardoselii:
29ºC pentru camerele de locuit [i 35ºC în zone mai pu]in
circulate. Temperatura operativ` este de 23-26ºC vara (ca
instala]ie de r`cire) [i de 20-24 ºC iarna (ca instala]ie de
înc`lzire); temperatura operativ` este media între tempera-

Variante constructive
pentru diverse
destinații și situații
de șantier

tura aerului [i valoarea medie a temperaturii suprafe]elor
înc`perii.
l Adaptarea la toate tipurile de construc]ii: noi sau aflate în
proces de modernizare, pe orice tip de plan[eu, indiferent de
m`rimea suprafe]ei, pentru locuin]e, spa]ii de birouri,
industriale sau comerciale, terenuri sportive etc.
l Rezisten]` la sarcini utile mari, pentru pardoseli cu diverse
destina]ii.
l Posibilitatea de a opta pentru montaj umed sau uscat, dar
[i pentru alte variante de înc`lzire prin suprafe]e: plafoane
sau pere]i.
l Sistemele REHAU au fost concepute pentru condi]iile de lucru
exigente [i dure de pe [antiere, mizând pe eficien]a [i
simplitatea montajului, în condi]ii de siguran]` pentru executan]i.
l Silen]iozitate [i posibilitatea de izolare fonic` folosind
produse dedicate consacrate.
l Posibilitatea mont`rii oric`ruit tip de strat final (pl`ci ceramice, piatr`, mochet`, parchet, PVC), în condi]ii care s` nu
afecteze conductibilitatea termic` [i, în consecin]`, eficien]a
sistemului.

ajului
sfer termic a ﬁnis valoarea
an
tr
la
ţa
n
te
is
ă
Rez
uie să depăşeasc
pardoselii nu treb
R = 0,15 mpK/W!

Sistemul plac` cu nuturi Varionova, având la baz` o
folie neagr` cu nuturi, respectiv izola]ie termic` [i
fonic` aplicat` cu spum` pe partea inferioar` –
conceput pentru [ap` umed`.
Sistemul Tacker – sistem flexibil, pentru [ap` umed`,
pozat pe un strat de polistiren ca[erat (de diferite
grosimi) cu ajutorul unor agrafe.
Cu plas` suport [i clips rotativ de prindere – potrivit
pentru [ap` umed`, execu]ie rapid` [i avantajos în
cazul finisajelor cu gresie.
Sistem cu [ine Raufix – pentru pozare simpl` [i sigur`
în [ap` umed`, peste un strat izolant deja realizat.
Sistemul pentru reabilit`ri – se poate încorpora în
[ape umede peste finisaje vechi, precum gresie sau
du[umea, prin fixarea [inelor în dibluri sau cuie
(în`l]ime de montaj mic`– de numai 23 mm).
Sistem uscat pe pl`ci de pozare din polistiren expandat, cu ca[erare din aluminiu pentru conductivitate
termic` [i distribu]ie uniform` a c`ldurii; se poate
monta [i la pardoseli elastice/sportive.

INFO
Solicita]i acum mai multe detalii [i oferta de pre] la:
Tel: 021 266 5180 (154)
E-mail: instalatii@rehau.com
www.rehau.ro
Pardoseli magazin
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Istoria unei
de

EXCEPTIE!
,

Vă prezentăm în continuare o
lucrare de referinţă pe care o recomandă câteva elemente cheie:
a fost executată într-o clădire
monument istoric, a presupus
reparaţii ample ale unei şape cu sistem termic de
încălzire încorporat şi a trebuit să corespundă
unor cerinţe estetice deosebite, care au inclus şi
medalioane ceramice montate in situ.
Pardoseal` înc`lzit` finisat` cu covor
ceramic din pl`ci de gresie por]elanat`
Sistemul de încălzire cu agent termic încorporat în
pardoseală a fost prevăzut de la începutul lucrărilor de
reabilitare a clădirii. Biroul de arhitectură M2 Studio
Design & Engineering a luat în calcul şi a analizat
cerinţele utilizatorului, destinaţia clădirii şi solicitările
la care urma să fie supus placajul pe perioada exploată rii. Beneficiarul a cerut arhitectului un finisaj de
pardoseală cu următoarele caracteristici: suprafaţă re zistentă la uzură şi la zgâriere, pentru trafic intens;
rezistenţă la pătare şi să poată fi spălată cât mai uşor; să
fie bună conducătoare de căldură pentru a nu afecta
20
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randamentul sistemului de încălzire încorporat în şapă;
rezistenţă în timp şi un rol decorativ deosebit. Pe baza
analizelor acestor cerinţe, s-a luat decizia ca pardoseala
încălzită să fie finisată prin aplicarea unui înveliş
ceramic din plăci şi piese speciale de gresie porţelanată.

1

Provocarea: lucr`ri
de placare cu gresie
pe [ap` fisurat` cu
sistem de înc`lzire
încorporat

Beneficiarul şi arhitectul au dorit instalarea unui
finisaj rigid şi casant reprezentat de plăci ceramice, pe
un strat suport care suferea dilatări/contracţii în lucru.
În acel moment, nu se ştia ce fel de probleme pot apărea
la şapă. După executarea şapei cu sistemul de încălzire
încorporat, odată cu pornirea acestuia, şapa s-a fisurat
necontrolat pe toată suprafaţa. Fisurile din şapa grosieră
armată cu plasă STM fuseseră cauzate de erori de execuţie dintre care amintim în principal lipsa rosturilor
de dilataţie şi a rosturilor de fracţionare. Stratul suport,
respectiv şapa încălzită, era deci plină de fisuri dispuse
pe toată suprafaţa parterului. (foto 1)

Mapei România a fost solicitat`
s` ofere o solu]ie
Pe baza datelor expuse mai sus, după vizualizarea
situaţiei din şantier, Mapei a propus un sistem care să
facă posibilă montarea plăcilor de gresie peste şapa cu
sistem de încălzire încorporat, iar soluţia trebuia să
garanteze faptul că eventualele fisuri sau crăpături care
pot apărea accidental în şapa încălzită nu se vor transmite în plăcile ceramice şi că acestea nu se vor desprinde.
Soluţia a fost verificată prin probe executate in situ, prin
reproducerea fidelă la o scară mică a sistemului, iar în
urma rezultatelor pozitive, sistemul de placare Mapei a
fost acceptat de beneficiar şi s-a trecut la realizarea
lucrărilor de placare.

Realizarea lucr`rii de placare
a pardoselii încalzite cu gresie por]elanat`
După cum este cunoscut tuturor, pregătirea corectă a
suportului reprezintă 50% din reuşita lucrării. Vă amintiţi această frază? Să vedem aşadar cum s-a procedat.

Realizarea pardoselilor ceramice
în sala principală

Etape de execu]ie

2

{ap` încalzit` cu fisuri deschise

3
4
Detalii fisuri deschise

Repararea [i ]eserea fisurilor

5
6
{ap` \ncalzit` cu fisuri reparate Repara]ia fisurilor \n hol

Cu sistemul de încălzire închis, şapa a fost controlată, s-au identificat şi deschis fisurile mai mari de 1
mm. Aceste fisuri au fost reparate utilizând o răşină
epoxidică bicomponentă fără solvenţi, Eporip. Suplimentar s-au folosit şi conectori metalici, rezultând
aşa-numita „coasere a fisurii”. Prin acest procedeu se
creează perpendicular pe lungimea fisurii niste şanţuri
cu adâncimea 1/3 din grosimea şapei, la o distanţă de
15-20 cm între ele. Fisurile şi şanturile se colmatează
prin turnarea de răşină epoxidică Eporip, iar în şanturi,
suplimentar, se înglobează în răşină şi bare metalice
striate. În cazul de faţă, s-au folosit bare PC de 6 mm.
(foto 2, 3, 4, 5 şi 6)

n Pe suprafaţa şapei, cu fisurile reparate, s-a aplicat
o amorsă acrilică Primer G, cu rol de a uniformiza şi
reduce absorbţia de apă şi pentru a fixa urmele slabe de
praf. După uscarea amorsei, pe toată suprafaţa şapei
s-a aplicat un strat de ţesut neţesut tip împâslitură, cu
rol de strat de separaţie şi anti-fisură pentru plăcile
ceramice. Acest strat a fost lipit pe şapa încălzită cu un
adeziv bicomponent pe bază de ciment, cu priză şi
întărire rapidă, Granirapid.

7

Montaj ]esut ne]esut pe pardoseala \ncalzit`
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Tesut sp`cluit [i nivelat \n cot`
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lucr`ri

de referin]`

Etape de execu]ie

9

Test de planeitate cu dreptar de nivel

10

Trasarea planului [i montarea pl`cilor

11
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Montajul covorului de gresie

Aplicarea adezivului [i pe plac`
(dubl` aplicare)

Aplicarea cantităţii necesare de adeziv s-a făcut
utilizând spatula metalică cu dinţi romboidali nr. 5 de
la Mapei. După lipirea ţesutului neţesut, peste el s-a
aplicat o masă de şpaclu şi nivelare utilizând acelaşi
adeziv. (foto 7, 8 şi 9)

n După verificarea planeităţilor pardoselii, s-a trasat

planul de pozare. La placarea pardoselii s-au utilizat plăci
ceramice de gresie porţelanată de 16,5 x 33,0 cm, în două
culori, precum şi piese de decor din gresie din care s-a
realizat un covor decorativ. Plăcile ceramice au fost
produse de LAFAENZA CERAMICA, parte a grupului
CERAMICA D’IMOLA. Pardoseala ceramică a fost
montată cu adeziv bicomponent, cu întărire rapidă,
Granirapid. Pentru lipirea corectă a plăcilor pe şapă,
adezivul a fost aplicat prin „metoda dublei aplicări”, adică
atât pe suport, cât şi pe spatele plăcilor, pentru a asigura
un strat continuu şi uniform de adeziv şi implicit un
transfer termic optim. Aplicarea adezivului de gresie pe
suport s-a făcut cu o spatulă metalică cu dinţi pătraţi de
10 mm, iar pe spatele plăcilor cu mistria. Pe toată durata
lucrărilor de placare, s-a verificat planeitatea utilizând
două sau chiar trei dreptare dispuse pe toate direcţiile.
(foto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 şi 17)

n Plăcile de gresie au fost montate cu rosturi de 3
mm. Deoarece o pardoseală încălzită în serviciu se
dilată, rosturile ar fi trebuit să fie de 5 mm, însă datorită
modelului de montaj, care forma un modul de plăci
împreună cu piesele speciale, acest lucru nu a fost
posibil. Pentru umplerea rosturilor rezultate din mon tarea plăcilor, s-a utilizat un mortar fin pe bază de
ciment, colorat, Keracolor FF (disponibil în 18 culori).
Acest chit de rosturi Keracolor FF s-a amestecat cu un
latex elasticizant în loc de apă, Fugolastic - astfel a
rezultat un chit de rosturi mai puţin rigid, capabil să
suporte dilatarea pardoselii şi a plăcilor, cu absorbţie

14

13

Detaliu din montajul gresiei
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Verificarea stratului de adeziv sub placa ceramic`

scăzută de apă şi uşor de întreţinut. Pentru aplicarea şi
finisarea suprafeţei chitului s-au utilizat scule adecvate:
spatula cauciucată pentru chituirea rosturilor Mapei şi
buretele special dur de celuloză Mapei. Deoarece acest
amestec este mai greu de îndepărtat cu apă, pentru ştergerea urmelor de chit de rosturi s-a folosit detergentul
acid Keranet. Este de menţionat că între covorul cera mic şi plăcile de plintă s-a realizat un rost elastic. Plinta
de gresie a fost montată pe perete, la 3 mm deasupra
pardoselii, pentru a permite dilatarea acesteia, iar rostul
elastic a fost etanşat cu sigilantul elastic Mapesil AC
(disponibil în 26 de culori). (foto 18, 19 şi 20)

Etape de execu]ie

17
18
19

Realizarea pardoselilor ceramice
în sala secundară şi hol

Pardoseal` ceramic`
decorativ` cu gresie
por]elanat`

Lucrările de placare cu gresie s-au executat cu instalaţia de încălzire din pardoseală oprită, la fel ca în sala
principală, excepţie făcând etapa chituirii rosturilor. În
aceste spaţii cu trafic intens (atât în faza de şantier, cât
şi în exploatare) şi implicit cu acumulare de murdărie,
s-a luat decizia ca rosturile dintre plăcile de gresie să fie
chituite cu un mortar epoxidic bicomponent, colorat,
Kerapoxy (disponibil în 26 culori). Acest tip de chit de
rosturi este cel mai rezistent la pătare, abraziune şi
murdărie, având un foarte bun comportament la spălări
dese, inclusiv cu agenţi chimici agresivi de tipul detergenţilor industriali, a substanţelor de dezinfecţie (brom,
clor, iod etc.) sau a detartranţilor care pot conţine acid
clorhidric. Aplicarea şi finisarea corectă a mortarului
expoxidic Kerapoxy nu ar fi fost posibilă fără utilizarea
unor scule adecvate: spatula cauciucată pentru chituirea
rosturilor Mapei, drişca prevăzută cu pad-uri abrazive
tip Scotch Brite, buretele special dur de celuloză Mapei.
Pentru îndepărtarea urmelor de chit epoxidic de pe
plăcile ceramice s-a folosit detergentul special Kerapoxy
Cleaner. (foto 21, 22, 23, 24, 25)

20

15
16

22

Verificarea planeit`]ii pl`cilor
ceramice montate

Verificarea planeit`]ii
pardoselii ceramice

Chit de rosturi inguste [i scule

Chit de rosturi \nguste
Keracolor FF [i detergent

Etan[ant pentru rosturi elastice Mapesil AC

21

Chit epoxidic antiacid

Aplicarea chitului de rosturi cu spatul` de cauciuc
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Pardoseal` cu emisii
foarte sc`zute de VOC

23

Emulsionarea [i finisarea chitului epoxidic

24
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Menţionăm că materialele Mapei utilizate sunt
materiale cu emisii foarte scăzute de compuşi organici
volatili (COV), marcate GEV EMICODE: EC1R Plus,
fapt important mai ales pentru o pardoseală încălzită
ce antrenează aerul cald în toată clădirea. COV sau
VOC (compuşi organici volatili), sunt substanţe care
pot provoca mutaţii, alergii, iritaţii ale ochilor şi căilor
respiratorii, leziuni ale ficatului şi sistemului nervos
central. În acest sens, marcajul EC1R Plus este cel mai
restrictiv din perspectiva calităţii aerului din spaţiile
închise, atât în timpul execuţiei, cât şi după, oferind
beneficiarului final garanţia calităţii şi necontaminării
aerului din spaţiul interior al respectivei clădiri.

INFO
Medalion ceramic

Lucrarea la final

Detaliu de brâu decoarativ

Refacere casă rezidenţială, monument istoric
Proiectant: M2 Studio Design & Engineering, Arh.
Dima Adrian Dumitru
Perioada lucrărilor: 08.05.2012 - 02.09.2012
Intervenţii cu materiale Mapei:
• reparaţii şapă grosieră cu sistem de încălzire
încorporat;
• instalare finisaje ceramice de gresie porţelanată
prin lipire cu adezivi pe bază de ciment;
• realizare hidroizolaţii şi placări cu mozaic şi
gresie în spaţii umede.
Asistenţă şi consultanţă Mapei România:
ing. Ovidiu Badea
Materiale Mapei utilizate: răşină epoxidică Eporip +
bare metalice, amorsă acrilică Primer G, adeziv
bicomponent rapid Granirapid, chit de rosturi pe
bază de ciment Keracolor FF + latex Fugolastic,
detergent Keranet, etanşant elastic Mapesil AC, chit
epoxidic antiacid Kerapoxy, detergent Kerapoxy
Cleaner
Finisaje: plăci ceramice şi decorative LAFAEnzA
CErAMiCA, COOPErAtivA CErAMiCA D’iMOLA
Execuţie lucrări de placare:
PFA Sarto Cosmin Florin - Braşov

Imaginile şi textul sunt proprietatea Mapei România SRL.
copyright©mapei 2013
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eveniment

Domotex

un start puternic pentru 2013

Târgul Domotex Hannover 2013 (12 - 15 ianuarie) şi-a demonstrat încă o dată rolul
esenţial pe care îl joacă în industria pardoselilor pe plan internaţional, reuşind şi
anul acesta să atragă peste 40.000 de vizitatori din 80 de ţări care au venit aici
pentru a descoperi cele mai recente inovații și tendințe pentru anul curs.

60% vizitatori
din afara Germaniei
Nu mai puţin de 1.350 de producători şi furnizori
din 60 de ţări şi-au prezentat aici produsele şi serviciile:
pardoseli elastice şi din lemn, covoare, tehnologii de
montaj şi întreţinere, toate în cele mai noi şi moderne
variante estetice şi practice, puse în valoare nu doar
individual, ci şi în cadrul unor amenajări ample, sugestive. Varietatea şi reprezentativitatea, predictibile după
cei 20 de ani de existenţă ai acestui târg, au avut drept
consecinţă şi componenţa publicului vizitator: conform
statisticilor organizatorilor, 60% dintre aceştia au fost
din afara Germaniei, care la rândul lor au venit în
proporţie de 50% din Europa, restul fiind preponderent
din Asia şi America. Interesante mai sunt cifrele care
descriu structura vizitatorilor: 30% distribuitori en gros
şi 20% distribuitori en detail. Una dintre mizele evenimentului a fost concursul Carpet Design Awards,
destinat covoarelor lucrate manual și menit să
evidenţieze lucrări din 10 categorii, de la cele cu caracter
tradiţional sau standardizat, la cele moderne, inovative
sau de lux. Manifestările de acest gen au întărit ideea că
Domotex nu este doar un eveniment al producătorilor,
ci şi un loc de întâlnire al designerilor de pardoseli şi de
interior, o branşă puternică în ţările dezvoltate.
În urma organizării de anul trecut a primei ediţii
Domotex Rusia la Moscova, care a fost considerată un
succes cu miză regională pentru piaţa pardoselilor,
Deutsche Messe a decis ca, pe lângă organizarea unei noi
ediţii în septembrie 2013, să fie demarat şi un program
de conferinţe în zonă. Aceste conferinţe susţinute în
diverse regiuni ale Rusiei (prima în februarie 2013 la
Novosibirsk) sunt destinate tuturor celor interesaţi din
Comunitatea Statelor Independente şi sunt sprijinite de
producători europeni, parteneri Domotex.
26
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Mapei - pentru orice tip
de pardoseal`

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).

Mapei a ales ca la acest eveniment să expună cât mai
multe soluții de montare a pardoselilor în sistem complet,
pentru cele mai diverse tipuri de strat final: parchet, parchet industrial, mozaic din lemn, PVC, cauciuc, mochetă,
acoperiri pentru sport (inclusiv gazon artificial), pe
substraturi noi sau pardoseli vechi (lemn, ceramică etc.),
ori peste încălzire în pardoseală. Au mai fost evidențiate
caracteristici precum protecția fonică, caracterul ecologic
și agrementele obținute din această perspectivă. În
privința serviciilor adiacente, Mapei a pus accentul pe
parteneriatul cu arhitecții, designerii, antreprenorii și
beneficiarii, furnizarea de sisteme complete, de la șape și
betoane la finisaje, inclusiv membrane și ustensile cu o
mai mare eficiență de punere în operă a produselor. Atât
la Domotex, cât și la târgul Bau München, s-a putut
observa importanța acestui brand pe piața germană.

Loba-Wakol - Advanced Technology
Prezenţa Loba-Wakol la târg a fost marcată prin
demonstrații cu inovatoarea tehnologie de finisare
LOBACURE WS Rush A.T., un produs poliuretanic
monocomponent pe bază de apă destinat pardoselilor din
lemn masiv, cu un timp de uscare rapid datorită folosirii
după aplicare a unei surse de raze UV. Demonstraţiile cu
o lampă UV de mână au atras un public numeros de
specialişti, interesat de reducerea consistentă a timpilor

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

eveniment
de execuţie (uscarea se produce în 4-6 ore) şi a costurilor
de instalare, dar obţinând în acelaşi timp un strat final
elastic, foarte rezistent la uzură şi zgâriere. Denumirea
A.T. - Advanced Technology (concept iniţiat în 2011)
reprezintă ultima generaţie de produse ale companiei,
care încorporează tehnologii de ameliorare şi inovare a
domeniului materialelor de acoperire.

Küberit - 150 de ani
Unul dintre centrele de interes ale târgului Domotex
de anul acesta a fost participarea companiei Küberit, producător de profile din aluminiu, alamă şi oţel inoxidabil
pentru pardoseli elastice și rigide, în anul jubileului de
150 de ani. Küberit a înregistrat un feedback pozitiv
deosebit, încununat de prezenţa la stand a primarului
oraşului Hannover. Un punct major de atracție pentru
asistenţă a constat în accesoriile glossy, care aduc pardoselile în zona de lux a amenajărilor: plinte de soclu,
profile de treaptă, opritoarele de uși prevăzute cu cristale
Swarovski, clare ori colorate. La fel de impresionantă a
fost noua și bogata gamă de produse din oțel inoxidabil,
constând în plinte de soclu, șine de ghidare, profile de
colț și elemente de protecție a colțurilor, respectiv completările de sistem Küberit-Best: profilele de rampă și
pentru treaptă, plintele de soclu din aluminiu. Numărul
noutăților din catalog, promovate la Domotex, se ridică
la peste 500, dintre care 17 sunt profile.

Desigur, în cele patru fabrici din Augustdorf se vor
produce în continuare, la standardul consacrat, pardoseli
laminate Witex și acoperiri elastice Windmöller. Gama de
produse wineo® include pardoseli laminate de înaltă calitate, o paletă amplă de pardoseli design, acoperiri multistrat
și, prin PURLINE eco, prima pardoseală elastică realizată
din biopolimeri, produs care tocmai a primit certificarea
Blue Angel.

Tarkett –
solu]ii adaptate

Tarkett a demarat anul
2013 cu un impuls dat de
rezultatele anului anterior:
creșterea încasărilor cu circa
11% și preluarea producătorului de mochetă nord-american
Tandus, în contextul unei dorite repoziţionări ca jucător
important pe piaţa pardoselilor din lemn. Alături de
promovarea produselor reprezentative pentru Tarkett în
acest moment (pardoseli pe bază de vinil omogene sau
stratificate, linoleum, parchet, laminat, tapet sau gazon
artificial), una dintre preocupările la Domotex a fost
Windmöller - cu wineo®,
promovarea gamei Luxury Vinyl Tiles, deosebit de
o privire spre viitor
căutate în acest moment în Occident. Ca și până acum,
Windmöller s-a prezentat la cele două târguri inter - producătorul suedez a insistat nu atât pe categoriile de
naționale Domotex și BAU pentru prima oară sub noul materiale furnizate, ci în primul rând pe destinația
brand wineo®, în urma fuziunii între companiile Wind- spațiului care trebuie amenajat și care necesită o anumită
möller Flooring și Witex Flooring Products care, soluție adaptată. Aceste teme au fost reluate și în cadrul
începând din 1 ianuarie 2013, operează ca Windmöller târgului Bau München, unde Tarkett s-a prezentat de
Flooring Products GmbH.
asemenea publicului larg interesat de noutăți. n
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Du[umele
rustice STÖCKL
Epico trend

Ideal pentru sisteme de înc`lzire în pardoseal`

NOU !

- coeficient de transfer termic optim
- dimensiuni de 2100 x 190 x 9,5 mm
- disponibile în varianta de stejar, stejar afumat,
Saphir, Kristall, Onyx, Quarz [i Granatus
- suprafa]` periat` [i uleiat` oxidativ
- îmbinare în Nut/Feder
- stabilitate maxim` [i indice optim de transfer termic
- clasa de rezisten]` la foc Cfl-s1

e-mail: office@stoeckl.com
internet: www.stoeckl.com
www.stoeckl.ro

pentru

lucrarea

edi]iei

Pardoseală electroconductivă
producția de componente electronice

O lucrare complexă și de mare responsabilitate este cea executată recent de
Princeps Studio pentru cunoscutul grup german Hella, producător de
componente electronice și de iluminat pentru autoturisme și alte sectoare
industriale, care la sfârșitul anului trecut a demarat o investiție amplă de
extindere a spațiilor de producție din Timișoara. Pardoselile au fost realizate în
cea mai mare parte cu sisteme complete de la Forbo Flooring și Forbo Bonding,
incluzând materiale care să corespundă standardelor acestui sector industrial.
Cerin]e, rigori, norme
Spațiul de producție Hella a fost extins în această
etapă pe o suprafață de 7.500 mp, urmând ca aici să
fie fabricate module de control, senzori și componente
electronice de mare sensibilitate, ceea ce a impus rigori
suplimentare privind caracterul conductiv al pardoselilor (rezistența electrică/lipsa încărcărilor cu sarcină
electrică). Dar această cerință nu a fost singulară: au
trebuit respectați și alți parametri, precum rezistența
la trafic, aderența, indentația sau rezistența la foc.
Stratul final de PVC trebuia să fie rezistent la agresiuni
chimice și mecanice, ușor de întreținut și de reparat.
Materialul folosit aici pentru zona de producție
(Forbo Colorex EC) are aceste proprietăți, petele se
pot elimina prin abraziune iar reparația se poate face
integral prin sudare. Montatorii de la Princeps Studio
au mai avut însă o provocare: timpul scurt de lucru,
care prin contract a fost de numai 6 săptămâni, ținând
cont de timpii tehnologici de uscare a materialelor din
faza de pregătire a suportului. Investiția anunțată în
vara anului trecut a trebuit finalizată până la sfârșitul
lui 2012, pentru ca spațiul să înceapă a fi utilizat
imediat - ceea ce s-a și întâmplat, pe șantier fiind
alocați, în perioada execuției pardoselilor, un număr
cuprins între 8 și 15 muncitori, în funcție de etapa de
lucru în cauză.
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plană.
Nivello
Quattro asigură o
planeitate și o nivelare
Date fiind destinațiile diferite ale spațiilor și
corespunzăau fost necesare 3 tipuri de pardoseli:
toare rigorile,
a pardoselilor
înaintea aplicăn Aproximativ
rii finisajelor
de orice 5.500 mp de pardoseală
din
PVC de
Colorex EC (producător Forbo
tip (cum ar fi cele
Flooring),
mai sus), dar este pentru zona de producție
deosebit efectivă;de
n 700
mp de pardoseală PVC gama
avantajoasă
și pentru
Sarlon (producător Forbo Flooring),
placajele ceramice.
spațiile adiacente;
Acest pentru
produs
n
1.300
mp
respectă, în primulmochetă pentru birouri

Situația

pe șantier

rând, cerințele de
Stratul dar
de bază
înaltă calitate,
și a constat într-o placă de
betondecu mediu.
grosimea de 25 cm, cu finisaj
cerințele
elicopterizat, care în momentul începerii
lucrărilor avea o umiditate (măsurată cu
higrometrul cu carbid) între 3,8 și 4,1% CM.
Montajul pardoselilor fiind executat desigur
spre finalul investiției, condițiile de lucru au
fost cele de iarnă (perioada 20 noiembrie 31decembrie). Clădirea nu era racordată în
acel moment la rețeaua de încălzire, deci a
fost necesară folosirea pe tronsoane a
tunurilor de căldură, pentru a se obține o
temperatură medie de 15ºC. nu în ultimul
rând, merită menționată conectarea finală cu
spațiul de producție existent, operațiune care
trebuia făcută astfel încât să se limiteze la
maximum întreruperea fluxului de producție.
Dată fiind această cerinţă a beneficiarului,
peretele despărțitor dintre cele două incinte,
Aplicare
cea veche și cea nouă, a fost demolat peste
noapte,
iar fluxul
de producție
a fostsereluat
Masa
de nivelare
proaspăt
amestecată
toarnă pe
imediatverificat
a doua și
zi.amorsat și se nivelează cu un
suportul

Pasul 3

Pasul 4

dreptar (drișcă, fier de glet din inox) în lungime mini mă de 50 cm, până la nivelul dorit. Pentru a obţine o
suprafaţă
Execu]ie:perfect netedă (fără pori), suprafaţa proas pătă
trebuie
dezaerată, trecând peste ea cu o rolă cu
Princeps
Studio
ţepi. Operaţiunile de nivelare cu
Tel/Fax: +40 (259) 422 120
dreptarul și scoaterea aerului se fac de
E-mail: office@princepsstudio.ro
către aplicator într-un interval de maxim
www.princepsstudio.ro
4-5
minute de la turnare. În cazul în care
este necesară călcarea peste pasta proaspăt turnată,
Pardoseli magazin
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lucrarea

Etape
de lucru

edi]iei

Montajul a avut la bază un sistem complet Forbo, conceput special
pentru lucrări din domeniul industriei electronice, atât din perspectiva
conductivității, cât și a traficului de persoane, mașini și echipamente.
Date fiind materialele, au fost parcurse următoarele etape:

Prima etapă
Pregătirea suportului
Placa suport de beton fiind elicopterizată și
sclivisită, a fost sablată cu alice metalice pentru a
avea o adeziune cât mai bună a materialelor
aplicate ulterior. Pentru aducerea la parametrii
corecți de montaj, s-a aplicat și o barieră de
vapori cu două straturi de rășină epoxidică Forbo
021. Peste cel de-al doilea strat de rășină proaspăt
turnat, s-a realizat o agregare cu nisip de cuarț.
La finalul acestei prime etape, s-a turnat un sistem
de șapă autonivelantă Forbo 960, în strat de 4
mm, rezistent la trafic industrial.

Etapa a doua
Montajul mochetei
Pentru aceasta, în zona de birouri s-a intervenit
cu o amorsă Forbo 044 și mocheta a fost lipită cu
adeziv Forbo 509. În cazul plintei, pentru
siguranță a fost necesar adezivul neoprenic de
contact Forbo 233.

Etapa a treia
Montajul pardoselilor
din PVC Sarlon
Aici montatorii au optat pentru adezivul fără
solvenți Forbo 522, iar la aplicarea plintei a fost
folosit același adeziv Forbo 233.
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Etapa a patra
Montajul pardoselilor din
PVC Colorex EC
Euromix PU Extra EL 141
• adeziv poliuretanic bicomponent pentru interior
• bune proprietăți de umplere
• pentru lipirea pardoselilor din PVC, cauciuc și linoleum
• întărire fără contractare
• culoare gri
• potrivit pentru utilizarea scaunelor de birou cu role și a
motostivuitoarelor
• rezistent la apă, uleiuri/grăsimi și chimicale
• fără conținut de solvenți
• proprietăți conductive ridicate (peste 106 Ω - DIN EN
13415, punctul 6.2).

Pentru respectarea cerințelor privind caracterul
electroconductiv al pardoselilor în spațiile de producție a
componentelor electronice, s-a utilizat un adeziv
bicomponent Forbo Euromix PU Extra EL 141 - produs
poliuretanic cu proprietăți adecvate, care să aibă în
același timp și rezistență la traficul industrial intens.
Pentru conducția sarcinilor electrice apărute, s-a folosit
bandă de cupru autoadezivă Forbo 801, conectată la
împământarea halei, după ce în prealabil au fost
efectuate teste de laborator de către departamentul
tehnic al Forbo Bonding Erfurt. Conform recomandării
Societății Electricienilor Germani, la fiecare 30 mp este
necesară o egalizare de potențial. Măsurătorile ulterioare
au arătat că pardoseala are caracteristicile optime pentru
a fi utilizată conform destinației, fără a influența negativ
producerea echipamentelor electronice.

Caracteristicile
materialelor și normele
care au fost respectate:
Dimensiunile plăcilor (conform EN 427):
615 x 615 mm
Compatibilitatea cu traficul industrial
(conform ISO 10874/EN 685): Clasa 43
Rezistența electrică (conform IEC 61340-4-1,
EN 1081(100V), ANSI/ESD 7.1): 5 x 104 ≤ r ≤ 106Ω
Rezistența electrică la testele ESD (conform IEC
61340-4-5, ESD STM 97.1): r < 3,5 x 107Ω
Caracterul antiderapant (conform DIN 51130):
clasa r9
Greutate totală (conform ISO 23997/EN 430):
3,2kg/mp
Stabilitatea dimensională (conform ISO 23999/
EN 434): 0,05 % pentru dimensiunea 615 x 615 mm
Indentația reziduală (conform ISO 24343-1/EN
433): 0,035 mm
Rezistența la foc (conform EN 13501-1): Bfl-s1
Caracterul antiderapant (conform EN 13893):
µ = 0,60
Conductivitatea termică (conform EN 12524):
0,28 W/(mK)

INFO
Beneficiar: Hella România
Suprafa]` acoperit`: 7.500 mp
Perioada execu]iei:
20 noiembrie - 31 decembrie 2012
Produc`tor pardoseal` PVC: Forbo Flooring
Produc`tor materiale de montaj: Forbo Bonding
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accesorii

exclusiviste

Plinte [i praguri cu

O

amenajare de lux a însemnat dintotdeauna, pe
lângă folosirea materialelor scumpe, amplasarea
în anumite locuri cheie a unor elemente sugestive, care
să accentueze caracterul exclusivist al acelei amenajări:
un obiect de mobilier sau decorativ de valoare, finisaje
sau încrustaţii din metale preţioase, inserţia în suprafeţe a unor pietre preţioase sau semipreţioase, cristale
etc. Designerii de lux concep amenajări din această
gamă, fie dintr-un impuls creativ, fie pentru un public
restrâns. Nici pardoselile nu sunt omise, fiind cunos cute lucrări recente în care au fost încastrate piese din
metale preţioase, respectiv prezenţe inedite la târguri
de profil (în Orientul Mijlociu, de exemplu) a unor mozaicuri din aur pe suport de plută sau placări integrale
cu cristale Swarovski. Dincolo de ineditul lor, putem
spune că există o anumită cerere pentru asemenea produse, care este de preferat să fie realizate şi puse în
operă de profesionişti.
În acest context, decorarea profilelor (sau a altor
elemente de pardoseală cu rol practic-decorativ) nu
mai pare o extravaganţă, ci doar o notă distinctivă pentru amenajare. Puteţi vedea aici câteva exemple dintr-o
colecţie aniversară a cunoscutului producător Küberit,
care a creat elemente de design exclusiviste, personalizate cu inserţii de cristale Swarovski. Astfel au fost
decorate plinte şi praguri de trecere din aluminiu,
opritoare pentru uşi din alamă şi chiar inele pentru ţevile care străpung pardoseala, elemente care atrag
privirea şi dau individualitate oricărei amenajări. Pardoseala capătă un aer sofisticat, special, datorită
fluxurilor intense de lumină care vin din partea de jos
a încăperii. Acestea sunt doar câteva variante, producătorul fiind capabil să execute şi alte modele, chiar
concepute de beneficiar sau designer, în ideea unei
personalizări autentice.
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Küberit Hall of Fame – concurs de montaj
Küberit deţine poziția de lider al pieţei de profil și
în acest an al jubileului de 150 de ani. Fondată în 1863
ca fabrică de articole metalice pentru decoraţiuni,
compania germană produce de peste 40 de ani profile
metalice pentru pardoseli, domeniu în care a devenit
un brand consacrat.
În cinstea evenimentului, sub motto-ul „Deveniți o
parte din Küberit Hall of Fame“, compania va desemna
până la data de 30.09.2013 montatorul cu soluția de
profile cea mai estetică şi inovativă. Pentru aceasta,
montatorii trebuie să uploadeze imagini ale lucrării
realizate cu produse Küberit pe un site special creat,
www.150.kueberit.com. În urma votului, cele mai bune
15 lucrări vor fi recompensate cu premii speciale: un
autoturism Smart Fortwo, un scuter Vespa, vouchere de
călătorie, i-Pad-uri și expresoare de cafea. Concursul
este destinat montatorilor din întreaga lume, care au
înţeles avantajele folosirii unui profil de calitate Küberit.
Poze înscrise deja în concurs
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Finisaje la modă
pe bază de:
[i

Ceruirea și uleierea parchetului sunt din nou
”la modă” în zilele noastre, dată fiind preferința
multor beneficiari pentru pardoselile cu un grad de
luciu temperat, mai apropiate ca estetică de lemnul
natural căruia îi conferă doar aspectul de ”umed”,
potenţându-i totodată uşor fibra şi culoarea.

S

unt tipuri de finisaj cu o mare putere de impregnare,
dar care nu formează o peliculă protectoare, de aceea
este bine ca utilizatorul să fie consiliat de către montator
şi în ceea ce priveşte întreţinerea ulterioară cu produse
dedicate. Un alt avantaj este că pardoseala din lemn astfel
tratată, datorită faptului că porii rămân deschiși, poate
“respira” și astfel se adaptează foarte bine aproape
oricărui mediu ambiant. Lemnul uleiat, spre deosebire
de cel lăcuit, se încarcă însă cu o parte din murdăria şi
lichidele cu care intră în contact, fiind de asemenea şi
mai uşor de zgâriat. Totuşi, refacerea finisajului este
relativ simplă, doar prin adăugarea unui nou strat de ulei
şi lustruirea mecanică sau manuală. Lemnul ceruit, de
asemenea, trebuie ferit pe cât posibil de contactul cu apa
(inclusiv la curăţare), zonele în care apar petele cauzate
de umezeală prelungită necesitând o refacere a stratului
de finisaj. Ceara, de asemenea, are nevoie de o lustruire
periodică cu un buﬀer şi, din când în când, de o
reîmprospătare după ce stratul vechi a fost îndepărtat.
Beneficiarii care optează pentru ceară trebuie să ştie că,
ulterior, un alt tip de finisaj se poate aplica doar după o
şlefuire temeinică. Totuşi, aşa cum am spus, nobleţea
acestui finisaj îl face dorit de mulţi beneficiari, iar pentru
situaţii de trafic intens se optează fie pentru dublarea
stratului, fie pentru o sigilare cu un produs special.
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Există mai multe tipuri de ulei din perspectiva
culorii, unele fiind transparente (dau lemnului doar o
tentă mai închisă, corespunzătoare aspectului de umed)
sau pot veni cu tonuri care schimbă radical culoarea
inițială a lemnului, până la culori închise, exotice. Foarte
mulţi beneficiari care nu îşi permit un parchet sau
duşumea de esenţă scumpă, ori care vor să schimbe
aspectul lemnului pentru o reamenajare, apelează la
uleiurile pigmentate în acest scop.

Urm`ri]i cantitatea
de substan]` uscat`!
În prezent, aşa cum este firesc, ne orientăm spre
metode și materiale cât mai ecologice. Este totuși greșit
să credem că uleiurile și sortimentele de ceară pentru
parchet sunt sută la sută Eco. Multe dintre ele, în timpul
uscării, emană substanțe care pot influența într-o
măsură mai mică sau mai mare sănătatea beneficiarilor
și a aplicatorilor. Tehnica de uleiere a pardoselilor din
lemn are avantajul că, datorită produselor moderne din
ziua de azi, foloseşte foarte puțin solvent, emanațiile de
substanțe toxice fiind relativ mici (dar nu la toți
producătorii, este adevărat).

secretele

me[terilor

În legătură cu aspectul de mai sus, vă recomand să
aveți întotdeauna în vedere indicațiile producătorului
și mai ales să citiți fișa tehnică, pentru că de aici se poate
ști ce conținut de solvent și substanță uscată are
produsul pe care-l aplicați. De exemplu, la aplicarea
unui ulei cu conținut de substanță uscată de 30 % și cu
un consum de 100 g/m², după uscare pe suprafața par doselii rămân 30 de grame de produs efectiv, iar restul
de 70 de grame constituie solventul care se evaporă în
aer și este inhalat atât de către montatorul, cât și de
beneficiarul lucrării. În cazul aplicării unui ulei cu
substanță uscată de 100 % și consum de 30 g/m², pe
suprafața pardoselii rămân după uscare circa 30 de
grame de produs, deoarece în cazul acesta conținutul
de solvent este aproape zero. Aşadar, din fișa tehnică
puteți afla foarte ușor cât solvent conține uleiul sau
ceara respectivă, citind codurile-simbol pentru mediu.
Un ulei sau o ceară care nu conține solvent va avea
simbolul O 10, cele cu conținut de solvent de până la 5 %
va avea O 20 și așa mai departe. Deci, acordați o mare
importanță nu consumului propriu-zis, ci subs tanței uscate conținute de uleiul sau ceara respectivă,
pentru că doar aceasta rămâne după uscare.

Sfaturi de aplicare
Se va avea o deosebită grijă la șlefuirea parchetului
înainte de aplicarea uleiului. Un lac pe bază de apă și

poliuretan acoperă într-o oarecare măsură urmele fine
lăsate de mașinile de șlefuit, însă la uleiere aceste urme
rămân destul de vizibile. Se recomandă totuși ca șlefuirea să nu se facă cu materiale abrazive foarte fine,
pentru că în acest fel se închid porii lemnului și uleiul
nu poate penetra. În general, o șlefuire finală cu abraziv
având granulația 100 este de ajuns. Desigur, înainte de
aplicare curățarea perfectă a suprafeței şlefuite este
necesară. În cazul unei recondiționări, operațiunile
depind de finisajul anterior: dacă pardoseala a fost
lăcuită, cei mai mulți producători recomandă șlefuirea
până la lemnul crud. Uleiurile se aplică cu spatulă dublă
de oțel sau cu o rolă specială (eventual cu o pensulă
în zonele greu accesibile), iar ceara numai cu spatulă.
După aplicare, se trece la uniformizare cu mașina
monodisc, care va avea paduri cu granulații diferite.
Fiecare producător are recomandările proprii pentru
aplicare, așa că, din nou, este necesară consultarea
indicațiilor de pe ambalaj sau din fișa tehnică.

O atenție mare este necesară la faptul că unele
produse de finisaj rămase pe paduri sau cârpe
se pot aprinde foarte ușor. De aceea, va trebui
ca materialele care au venit în contact cu uleiul
şi ceara să fie ulterior depozitate în aer liber și
udate cu apă.
În final, accentuăm faptul că pardoselile tratate cu
ulei sau ceară au nevoie de îngrijire regulată, cu materiale pentru curățare și îngrijire adecvate acestor tipuri
de pardoseli și finisaje. n
Articol realizat cu sprijinul domnului Ioan
Bodor, Membru Fondator al AMPR,
Consultant Tehnic Loba-Wakol România
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eveniment

Parkettfreund
la BAU München 2013
Firma german` SGH Metall-und Kunststoff
Technologie GmbH ofer`, folosind cunoscutul brand
Parkettfreund, un sortiment bogat de sisteme de
profile din aluminiu, numeroase accesorii precum [i
o colec]ie ampl` de substraturi (underlayers) necesar` pentru montarea celor mai diferite pardoseli
calde, de o calitate incontestabil` [i demonstrând
mult` inovativitate.

Garan†ia Parkettfreund e întåritå de cei 25
de ani de experien†å în produc†ia de calitate
Func]ionalitatea, optica elegant` [i accentele
moderne sunt definitorii [i pentru produsele noi.
Acest lucru a fost evident [i în acest an, la târgul
interna]ional de specialitate BAU München la care
firma Parkettfreund s-a prezentat cu succes.
Vizitatori din 49 de ]`ri au putut s`-[i fac` o idee
asupra diversit`]ii paletei de produse, îmbun`t`]ite
continuu prin abordarea flexibil` a cerin]elor contemporane. Astfel, de pild`, anul trecut s-a investit
într-o tipografie digital` ultramodern`. Aceast`
procedur` special` face posibil` transpunerea exact`
a decorului de pardoseal` în vederea red`rii acestuia
pe profil, eliminând totodat` abaterile de la culoare,
model [i dimensiuni.

Pe de alt` parte, noua tehnologie permite ob]inerea de profile personalizate, fiecare client putând
beneficia de un profil complet unic.

O altå investi†ie se referå la amenajarea
unei hale de produc†ie de cca 1200 mp.
În timpul târgului, Parkettfreund nu a pus pe
prim plan oportunitatea de a-[i face contacte noi, ci
consilierea clien]ilor existen]i. Rela]iile de afaceri
existente au fost tratate cu cea mai mare seriozitate,
clien]ii având la dispozi]ie un spa]iu dedicat pentru
a l`muri neclarit`]i [i lansa provoc`ri produc`torului.

Produse noi
Parkettfreund lucreaz` continuu la optimizarea pro duselor [i a solu]iilor de montaj pentru a r`spunde
întotdeauna prompt cerin]elor pie]ei. Gama profi lelor universale [i plintelor din aluminiu a fost
dezvoltat` în ultimul timp, astfel încât pe viitor,
clien]ii vor avea de ales între cca 380 de solu]ii
diferite. Parkettfreund [i-a m`rit [i portofoliul de
profile de trecere din o]el-inox având diferite l`]imi
[i grosimi. Toate acestea sunt disponibile în variant`

42

Pardoseli magazin

autoadeziv`, preg`urite sau neg`urite, respectiv cu
suprafa]a lucioas` sau mat`.
A fost l`rgit` [i gama de profile destinat` pardoselilor design lipite precum [i mochetei. O plint` mai
înalt`, dou` noi profile de trecere precum [i un
profil nou de închidere întregesc paleta de nout`]i.
Iat` înc` o dovad` c` liderul pie]ei reac]ioneaz`
rapid, calitativ [i inovativ la cerin]ele variate ale
pie]ei de specialitate.

De mai bine de 25 ani, pe lâng` sistemele de
profile [i accesorii, oferta produc`torului german
cuprinde [i substraturi (underlayers).
Deoarece cerin]ele actuale precum [i normativele
din construc]ii s-au schimbat major în ultimii ani,
aceast` colec]ie a fost regândit` înc` de la sfâr[itul
anului 2011.
Având în vedere cererea ridicat` în acest sens,
Parkettfreund ofer` [i modele de prezentare, unelte
de marketing, pentru a u[ura misiunea distribuitorilor. Pentru a prezenta adecvat un substrat termoori fonoizolator se poate livra la cerere un display
special.

Acoustic 2.0 black, reduce zgomotul de impact (la
p`[it) cu 25% deşi este doar un strat sub]ire din
polimer. Calit`]ile nu rezult` din grosimea substratului, ci din materialul folosit!

O atrac]ie special` a constituit-o sistemul special
de profile Avamont® care îmbin` avantajele unui
profil în[urubat cu aspectul elegant al unuia de tip
click. Capacul deta[abil maschez` [uruburile precum
[i cablurile, profilul putând fi, în acela[i timp, [i canal
de cabluri. Structura extrem de plat` nu confer`
numai un design deosebit, ci exclude [i riscul de
împiedicare.
Mai mult, cu ajutorul unui dispozitiv special montabil pe tejghea se pot simula zgomotele produse de
pa[i respectiv cele ambientale în cazul diferitelor
acoperiri de pardoseli. Astfel de prezent`ri sunt benefice, deoarece reducerea zgomotului este extrem
de important` pentru clientul final. Un produs de
ultim` genera]ie care este recomandat în acest caz,

Avamont® e disponibil ca profil de trecere cu
diferen]` de nivel (Tip PF 552), de închidere (Tip PF
550) [i de trecere (Tip PF 551), având lungimi de 0,90
respectiv 2,70 m. Sistemul nostru inovativ de profile
e u[or de montat, fiind disponibil în cunoscutele
nuan]e de argintiu eloxat, auriu, bronz, o]el inox [i
aluminiu lustruit.

eveniment

Bau
München
2013
Ediţia de anul acesta a expoziţiei Bau – München
(14 - 19 ianuarie) a reunit 2.060 de companii
expozante, din 41 de țări ale lumii, şi a fost
considerată una de excepţie datorită numărului
record de vizitatori: peste 235.000, dintre care
aproximativ 60.000 au venit din afara Germaniei.
Majoritatea vizitatorilor a fost reprezentată de
profesionişti, cu o creştere consistentă din partea
branşei arhitecţilor, determinându-i pe mulţi să
afirme că acest eveniment a devenit, printre altele,
loc de întâlnire al arhitecţilor din Europa şi din
lumea întreagă.

undeva în Europa nu poți aduce atât de mulți potențiali
clienți într-un timp atât de scurt”. Cifrele de mai sus și
structura publicului i-au determinat pe expozanți să se
declare foarte mulțumiți de eveniment și de investițiile
făcute aici, care nu au fost deloc mici. Drept dovadă, 98%
dintre ei au declarat că vor veni și la următoarea ediție Bau
– München, adică între 19 și 24 ianuarie 2015.

C

ompaniile s-au prezentat la eveniment cu standuri
ample, unele de sute de metri pătrați pe câte două
niveluri, astfel încât suprafața destinată expozanților a fost
de 18 hectare. În ciuda vremii nu tocmai favorabile călătoriilor, prezența la târg a fost masivă; din rusia au venit
aproape 3.000 de vizitatori, din China peste 1.000, din
Japonia aproximativ 750.
Târgul a fost vizitat de 50.000 de arhitecți și reprezentanți ai unor birouri de proiectare, atraşi atât de
pespectiva informării asupra noutăţilor din domeniu, cât
și de conferințele organizate aici, la care aportul
specialiștilor tineri a fost remarcabil. Punctele culminante
au fost acordarea premiilor Archi-World Academy (o
competiție organizată în comun de către BAU și portalul
arhitectural Archi-World) și așa-numita “noapte Lungă a
Arhitecturii”, cu nu mai puțin de 20.000 de participanți.
Expozanţii şi-au mobilizat echipele pentru a face față
fluxului intens de vizitatori, cei mai mulți interesați de
parteneriate și soluții personalizate. nu puține au fost prezentările în standuri, adevărate show-uri care să
demonstreze calitățile produselor promovate. Așa cum
remarca un reprezentant al organizatorilor, “nicăieri alt-
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Forbo Bonding a prezentat ca noutăţi adezivul
universal 643, pentru PVC, linoleum, mochetă şi cauciuc,
lacul bicomponent în dispersie apoasă de apă 833, special
conceput pentru pardoseli sportive, şi masa de şpăcluit
pentru parchet 977, cu aplicare de până la 7 mm grosime,
superfluidă. Aşa cum ne-a declarat domnul rüdiger Beez,
Director General Forbo Erfurt, calitatea târgului a fost dată
nu doar de produsele şi noutăţile expuse aici, ci şi de
profesionalismul vizitatorilor, care au fost în majoritate
specialişti în construcţii.

Grupul Uzin UTZ AG a fost prezent prin toate
diviziile care produc materiale şi echipamente pentru
realizarea pardoselilor: Pallmann, Wolﬀ, Arturo, Codex, rz
şi Ufloor Systems. Demonstraţiile continue au arătat cum
pot fi folosite aceste produse, care este ordinea corectă a
operaţiunilor, dar şi avantajele pe care le aduc inovaţiile
companiei. De exemplu, s-a demonstrat de ce este utilă
folosirea echipamentelor Gecko Star, Gecko Flex şi Cobra,
modul în care banda abrazivă este utilizată pe toată
lăţimea ei cu ajutorul elementelor de ghidare. Am asistat
de asemenea la evidenţierea avantajelor lacului cu
tehnologie Variotec Pall-X Extreme şi ale noului produs rz
refresher, un bicomponent pentru întreţinere.

viitor. De asemenea, în România avem un public ţintă
format din oameni exigenţi care îşi pot permite parchet
premium, care au nevoie de consultanţă şi de profesionişti
care să le pună în operă acest parchet. Mai sunt importanţi
arhitecţii, şi ei interesaţi de rezultate de excepţie.
Cum vedeţi această dezvoltare în viitor?

La Bau – München am avut ocazia de a ne întâlni cu
domnul Klaus Brammertz, CEO BAUwErK, care ne-a
acordat un scurt interviu.

Am avut succes printr-o foarte bună prezentare, atractivitate pentru clientul final, atenţia pentru designerul de
interior şi o foarte bună calitate a serviciilor. Sunt lucruri pe
care ni le dorim şi în viitor. Cu siguranţă, considerăm în
continuare România una dintre pieţele cu cel mai important potenţial şi ne gândim ce putem face bine, ca strategie,
pe termen lung. Acest lucru se reflectă şi în relaţia noastră
cu montatorii, care trebuie să aibă perspective de dezvoltare alături de noi pe 5 sau chiar 10 ani de acum înainte.

Care au fost argumentele dezvoltării companiei
Bauwerk în românia?
În Estul Europei există câteva pieţe foarte importante,
iar România este una dintre ele, asupra căreia ne concen trăm. Ca argumente, aş menţiona în primul rând faptul că
este o piaţă axată pe calitate şi dispune de montatori
profesionişti, formaţi în cadrul unui sistem de educaţie
eficient. Sunt elementele cheie pentru ca brandul nostru să
fie activ şi să aibă succes. Ne bazăm pe reprezentanţii noştri,
Friedrich Schiefermaier, Director pentru Europa de Sud-Est,
și Cipriana Poinariu, Contry Manager pentru România, care
au dezvoltat o foarte bună relaţie cu montatorii anul trecut
– este un element de bază asupra căruia vom insista şi în
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După creşterea capacităţii de producţie prin construirea unei noi
fabrici moderne la Mölln (Germania), producătroul norvegian de parchet
masiv şi stratificat Boen a venit la München cu noi sortimente, remarcabile prin gradul înalt de prelucrare, prin faptul că finisarea nu mai este
necesară pe şantier. Parchetul are o rezistență mai mare la apă, murdărie,
pătare și abraziune, precum şi o stabilitate mai bună la ultraviolete. De
asemenea, Boen a acentuat extinderea gamei de culori disponibile prin
colecția Stonewashed (culori suplimentare: Tobacco, Highland și
Yellowstone) precum şi dimensiunile generoase ale acestora: 800 – 2.220
mm lungime, la lățimi de 137, 162 şi 187 mm. Parchetul dublu stratificat
a fost extins şi el ca diversitate prin gama noble, conceput inclusiv
pentru renovări (10 mm grosime).

Armstrong DLW a prezentat la târg, pe segmentul
de pardoseli, noile game de linoleum ecologice, pentru
clădiri verzi, într-o cromatică extrem de variată expusă chiar
în cadrul amenajării standului, al cărui design modern,
abstract, a fost obţinut prin aplicarea acestor modele de
linoleum. Astfel, au putut fi evaluate gamele Colorette
(nuanţe vii, diverse) şi Lino Art (cu aspect de lemn sau
metalic). S-a accentuat caracterul ecologic al materialelor
naturale folosite, confirmat de sigla Der Blaue Engel,
eleganţa şi în acelaşi timp modernitatea acoperirilor cu
linoleum în cadrul amenajărilor contemporane.

Parkett Freund a accentuat şi la acest târg
necesitatea adoptării execuţiei unei pardoseli în sistem
integrat, complet, prin folosirea accesoriilor potrivite, o
bună logistică de şantier şi adaptarea la bugetul disponibil. Au fost prezentate diferite tipuri de profile, unelte
şi componente pentru execuţie, acele elemente care
asigură un motaj simplu, rapid şi sigur, respectiv estetica rezultatului final.

Brandul Forbo a fost promovat la Bau şi pe partea
de materiale elastice pentru stratul final de pardoseală
prin divizia Forbo Flooring. PVC-ul cu înalte perfor manţe conductive a fost prezent prin noile variante şi
culori ale gamei Colorex, pardoselile vinilice cu aspect
de lemn prin gama Eternal, iar pardoselile textile prin
brandul Flotex. Desigur, au fost evidenţiate şi produsele
din linoleum, domeniu în care Forbo este lider de piaţă.
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În standul Sika am putut vedea ultimele soluţii
dedicate protejării unei construcţii în ansamblu, în ton
cu sloganul companiei: „Durabilitate de la fundaţie la
acoperiş”. Aspectele accentuate de Sika la acest eveniment au fost deci legate de caracterul ecologic al
construcţiilor noi bine făcute, bine izolate, cu materiale
şi tehnologii de avangardă, dar şi de reabilitări care să
readucă la viaţă clădirile vechi. Arhitecţii şi antreprenorii implicaţi în proiecte ample au fost cei mai potriviţi
vizitatori ai acestui stand care, trebuie menţionat,
putea să candideze la un premiu de design.

Ca răspuns la creșterea interesului pentru dușumelele rustice pe segmentul de preț mediu, Stöckl Parkett
și-a completat gama de produse Actus cu dușumeaua
Epico Trend. Este un parchet dublu stratificat care, prin
lipire pe toată suprafața, asigură deopotrivă o stabilitate
maximă și un indice optim de transfer termic, având o
rezistenţă la foc certificată prin clasa Cfl-s1. Dimensiunile
sunt 2.100 x 190 x 9,5 mm, suprafața lemnului este pe riată și uleiată oxidativ, iar stratul de uzură are grosimea
de 3 mm (pe suport din HDF). Dușumelele sunt disponibile, pe lângă variantele clasice de stejar și stejar afumat,
și în noile nuanțe de Saphir, Kristall, Onyx, Quarz și
Granataus din colecția Stöckl Colourline. Versiunile consacrate din stejar sunt oferite de asemenea în două
sortimente: Charakter, dominat de profilul rustic, și Style,
remarcabil printr-o eleganță subtilă.

Egger a mizat pe sustenabilitate, edificatoare fiind
construcția standului de circa 400 mp, denumită „House
of inspiration”, care să arate posibilitățile structurale, de

design şi acustice pe care le oferă materialele companiei.
Pe lângă numărul mare de materiale prezentate, a fost
realizat special pentru acest târg un studio virtual de
design, care a permis vizitatorilor să se informeze asupra
tuturor oportunităţilor oferite de Egger. Ca produse noi,
au fost evidenţiate colecţia zoom, care cuprinde
materiale decorative pe bază de lemn, tehnologia cork+
pentru pardoseli din lemn şi noul format, mai mare, al
colecţiei Floorline superior, cu 10 noi decoruri. Aici a fost
lansată de asemenea broşura „Naturally Egger”, menită
să ilustreze politica companiei cu privire la originea
materialelor, gestionarea procesului de reciclare, controlul emisiilor de substanţe organice volatile şi alte aspecte
legate de protejarea mediului. Una dintre zonele de conferinţe destinate inginerilor şi arhitecţilor a fost construită
cu sprijinul Egger, care a donat materiale şi a oferit asistenţă tehnică pentru execuţie.
Pardoseli magazin
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exterioare

WPC: un compozit cu
propriet`]i de excep]ie
Gradul de uzură al unei suprafețe se accelerează atunci când vorbim de pardoseli exterioare: pe
lângă trafic, acestea se confruntă cu intemperiile. În același timp, expunerea este maximă și orice
proprietar ține la latura estetică a amenajării. Vă propunem un material care face față tuturor acestor
exigențe: Lemnul Plastifiat.

Compozit din lemn
[i mase plastice
Lemnul Plastifiat sau WPC (Wood Polymer Composite) este un produs compozit inventat în Japonia (1976),
în a cărui structură intră făină de lemn (peste 50%) şi
deşeuri de mase plastice, amestecul fiind aditivat şi
stabilizat împotriva radiaţiilor UV, a mucegaiurilor şi
insectelor. Prin procedeul de extrudare se obţin profile
rectangulare care pot fi folosite în primul rând pentru
duşumele exterioare, montate pe șine din același
material: 70% din producţia mondială anuală de WPC
(peste 1.500.000 tone, respectiv circa 350 milioane de
metri pătraţi), se folosește pentru terase, suprafeţe
pietonale în grădini, pontoane, piste de joacă în parcuri
şi stadioane etc. Datorită rezistenţei excepţionale la
condiţiile atmosferice, prin îmbinarea profilelor extru date din WPC se obţin de asemenea și panouri de gard,
chioşcuri de grădină, băncuţe, mese, ghivece pentru
plante ornamentale, mobilier urban.
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Grija fa]` de mediu
Acest material nu numai că provine din materiale
reciclate, dar se şi pretează la reciclare integrală după
folosire; poate fi introdus imediat în procesul de obţinere a unor noi profile, evitându-se poluarea secundară.
Datorită compoziţiei sale şi faptului că nu este tratat
suplimentar, WPC nu emană gaze toxice şi nu eliberează substanţe periculoase în mediu. Prin folosirea sa
pe o perioadă îndelungată, se economiseşte lemnul, a
cărui durată de utilizare e mult mai scurtă.

Bencomp – produc`tor de
WPC în România
Bencomp este primul producător de profile de WPC
din România, făcând parte dintr-un grup de firme orădean cu tradiţie în reciclarea şi valorificarea deşeurilor
de mase plastice şi alte materiale. Unitatea de producţie
a profilelor de WPC este amplasată la Buzău, bene-

Argumente pentru WPC
l rezistenţa mecanică la îndoire este de peste 3 ori mai

ridicată decât cea a lemnului, la aceeaşi grosime. Prin
faptul că profilele sunt colorate în masă, uzura
mecanică nu afectează aspectul suprafeţei, cum se
întâmplă la produsele laminate.
l nu trebuie protejate prin vopsire sau lăcuire şi sunt
garantate la acţiunea intemperiilor 5 ani, durata medie
de viaţă depăşind însă 15 ani. Cu toate acestea, dacă se
doreşte, WPC poate fi tratat special pentru a putea fi
lăcuit sau vopsit în funcţie de dorinţa utilizatorului.
Prin procedeele de tratare finală, profilele de WPC pot
fi embosate cu diferite tipuri de furniruri sau şlefuite
pentru a se apropia cât mai mult de aspectul lemnului
natur.
l Prin expunere la temperaturi variate, profilele nu crapă
și nu-şi modifică semnificativ dimensiunile, coeficientul de dilatare fiind apropiat de cel al aluminiului.
l Obiectele confecţionate din WPC rezistă foarte bine la
umiditate, radiaţii ultraviolete, mucegaiuri, insecte.
l nu se aprinde la o ţigară căzută accidental. La cerere,
profilele de WPC pot fi ignifugate, crescându-li-se
rezistenţa la flacără de câteva ori faţă de lemnul
impregnat.
l Deoarece obiectele confecţionate din WPC nu au
nevoie de niciun fel de întreţinere, se economisesc
manopera şi costurile vopselurilor de protecţie.
l nu se pătează, se spală cu detergent obişnuit sau chiar
cu furtunul cu apă.
l Aderența este foarte bună, în special atunci când
suprafața este prevăzută cu rizuri.
l Uneltele folosite pentru prelucrarea WPC sunt cele de
tâmplărie: profilele pot fi uşor găurite sau frezate,
debitate cu un simplu ferăstrău circular şi fixare cu
holşuruburi.

ficiind de specialişti cu experienţă în domeniul prelucrării maselor plastice. Utilajele de producţie şi laborator
(fabricate în 2011) permit realizarea unor profile de
înaltă calitate, perfect similare celor produse în Europa
de Vest. În afară de tipurile uzuale de profile, la comandă se pot realiza şi alte variante, prin asimilarea rapidă
a matriţelor necesare.
Tipuri de profile

INFO

Fabrica: Buz`u, Aleea Industriilor
nr. 1-3, incinta Gerom SA
Tel.: 0238.411.187, 0744.304.012, 0720.852.045
Fax: 0238.411.187
Email: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
Pardoseli magazin
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Vizitã la fabrica

áë=ã~ÇÉ

Peste 30 de montatori și distribuitori de materiale
pentru execuţia pardoselilor de lemn, proveniți
din țări ale Europei de Est, au avut ocazia în zilele
de 14 și 15 ianuarie 2013 să descopere calea prin
care un parchet de înaltă calitate ajunge la ei,
pentru ca mai departe să încânte beneficiarul
prin eleganță, căldură și naturalețe. Aceștia au
luat parte la un eveniment organizat de Bauwerk
Parkett GmbH la St. Margrethen (Elveția), cu
scopul de a comunica ceea ce se furnizează de
fapt aici, pe lângă parchetul propriu-zis: o
concepție clară despre calitatea locuirii și în
același timp un imbold pentru imaginație.

Într-un peisaj tipic elveþian, pe malul lacului
Konstanz, se aflã principala fabricã Bauwerk, unde
lucreazã circa 300 de angajaþi (din cei 600 ai
companiei în întreaga lume). Amplasamentul se
bucurã de proximitatea a cel puþin trei þãri: Ger -

mania, Austria ºi Lichtenstein, iar în Franþa ºi Italia
se poate ajunge în 2 - 3 ore. Nu este de mirare deci
cã tot la St. Margrethen se aflã ºi principalul centru
logistic, de unde parchetul este livrat în cel mai
scurt timp spre Europa ºi mai departe.

la scoaterea din depozit, sub formă de parchet atent
ambalat. Participanții, specialiști români în mare parte,
Gazdele, reprezentate de Friedrich Schiefermaier, dar și din alte țări ale acestei zone a Europei (Ungaria,
Director pentru Europa de Sud-Est, și Cipriana Bulgaria, Turcia, Ucraina) au avut ocazia de a se famiPoinariu, Contry Manager pentru România, i-au liariza cu conceptul modern de parchet din perspectiva
condus pe invitați într-o călătorie completă a transfor - producției și punerii în valoare: vizitarea fabricii,
mării lemnului, de la intrarea pe porțile fabricii și până vizionarea ultimelor colecții și sortimente de produse

O viziune modern`
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Resursele forestiere sunt folosite cu maximă eficienţă: în apropierea
zonelor unde lemnul este pus la uscat, se află şi utilajele de
prelucrare a deşeurilor pentru obţinerea peleţilor, care ulterior sunt
utilizaţi la încălzirea fabricii.

(în cadrul unui seminar organizat în propriul centru de
conferințe, dar și în cadrul showroom-ului aferent
fabricii), vizitarea depozitului central, contactul nemijlocit cu atmosfera aerisită și tonică a locului, rezultat al
peisajului, al oamenilor care trăiesc aici. Nu în ultimul
rând, a fost o ocazie de socializare între membri ai
aceeași branșe, din diferite țări cu condiții economice
asemănătoare. Invitații au avut ocazia să primească
informaţii inclusiv de la domnul André Cagneux,
International Business Director al companiei, care de
altfel ne-a vizitat țara și s-a implicat în câteva proiecte
în România.
Explicațiile primite având în mână o mostră de
parchet sunt mult mai edificatoare: este înțeles concep tul, potențialul materialului, rolul fiecărei caracteristici,
informații care trebuie să ajungă neapărat și la clientul
final prin intermediul unei consilieri avizate.

La St. Margrethen se fabrică parchet dublu stratificat, dar şi o
multitudine de alte sortimente de pardoseli din lemn - de aici
varietatea echipamentelor necesare, respectiv o organizare foarte
atentă a procesului de producţie.

Pardoseli magazin
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Vizita la fabrica Bauwerk a însemnat
un training foarte util pentru
montatori, distribuitori şi vectori de
reprezentare a brandului în
România, care au înţeles astfel mult
mai bine ce înseamnă calitatea unui
parchet premium.

Trebuie identificată utilitatea acelei pardoseli – se
ştie că parchetul dublu stratificat, produsul de bază
ieşit din această unitate de producţie, permite un
transfer termic optim, inclusiv pentru încălzirea în
pardoseală, şi, prin lipire de stratul suport, nu permite
apariţia zgomotului de impact. În ceea ce priveşte
estetica, Bauwerk ţine să evidenţieze rolul pe care îl are
lumina asupra percepţiei culorii şi texturii; în showroom se poate vedea o simulare, cu diferite esenţe de
lemn şi tipuri de lumină, caracteristice diferitelor mo mente ale zilei. Producătorul elveţian a mai demonstrat
că integrarea pardoselii într-o amenajare (a se vedea
noile colecţii realizate în colaborare cu arhitecţi şi
designeri de renume) este un proces cultural, care ţine
de mentalul beneficiarului, de aspiraţiile lui. Nu în ultimul rând, s-a vorbit despre protejarea sănătății
utilizatorilor și grija față de mediu, iar reprezentanții
Bauwerk au accentuat în acest context certificarea FSC
de care se bucură lemnul folosit pentru obținerea par chetului, controlul integral al procesului de producție,
inclusiv locul și modul în care este recoltat, respectiv
maniera de depozitare și transport.
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FSC - Forest Stewardship Council (cu sediul
la Bonn – Germania) este o organizație
internațională non-profit înființată în
1993, al cărei obiect de activitate este
gestionarea responsabilă a pădurilor, iar în acest
scop emite standarde și acordă certificări pentru
produsele forestiere. Certificatele sunt obținute
inclusiv de proprietarii de păduri, care plătesc o taxă
anuală, iar pădurile sunt atent monitorizate de
persoane autorizate FSC.

Control permanent
Originea lemnului utilizat este capitală. 90% din
lemn provine din Europa, inclusiv din țările UE, restul
fiind reprezentat în general de esenţe exotice. Condiția
este ca în primul rând să nu fie extras din arii protejate
sau de la specii pe cale de dispariție. Certificarea FSC
autoimpusă presupune inclusiv respectarea drepturilor
locuitorilor zonelor de recoltare, menținerea integrității
pădurilor, îmbunătățirea condițiilor socio-economice a
lucrătorilor forestieri.

Uscarea lemnului trebuie controlată cât mai curând
după recoltare, pentru a garanta calitatea parchetului.
Lemnul la tăiere conține cam 80% apă, iar acest procent
trebuie adus la 30% pentru a continua. Procesul constă
într-o uscare în aer timp de 4 luni, apoi timp de 3-6 săptămâni în camere de uscare controlate de un computer.
Astfel, lemnul se usucă păstrându-și elasticitatea, nu apar
crăpături și, pentru a asigura caracterul ecologic al
parchetului, sunt distruși dăunătorii fără a apela la
substanțe chimice. Pentru realizarea parchetului se face
o continuă selecţie a lemnului, fiind ales cel mai valoros.
S-a arătat însă că materia primă nu trebuie ascunsă sub
o sumedenie de straturi mai mult sau mai puțin sintetice
și nu trebuie să ne ferim de neregularități care, în urma
unei chituiri atente, dau personalitatea și caracterul unic
al unei pardoseli, o suprafaţă care nu mai are nevoie de
nicio ameliorare estetică (covoare, de pildă). În mod
firesc, apar deșeuri pe care fabrica le foloseşte la realizarea
brichetelor. Acestea asigură integral necesitățile privind
încălzirea spaţiilor de producţie, ceea ce înseamnă nu
doar sustenabilitate, ci și reducerea costurilor.

Rumegușul și așchiile de lemn sunt amestecate cu
rășină şi transformate în brichete, prin comprimare la
căldură. Anual, aici se obțin circa 4.000 de tone de combustibil cu un ridicat caracter ecologic.
Pe câteva mii de metri pătraţi, unde se produce
efectiv parchet după reţete cu caracter confidenţial,
desigur, etapele se succed cu rigoarea unui ceas elveţian.
Debitarea lemnului, pentru stratul final de 4 mm sau
pentru stratul de bază (din răşinoase), lipirea continuă
a acestora, impregnarea, toate se desfăşoară automatizat, cu benzi, echipamente, camere etanşeizate şi roboţi
care aduc cu sine eficienţa, reducând erorile şi riscurile
pentru lucrători. Totuşi, în diversele etape, o serie de
angajaţi verifică lamelele de lemn în cel mai firesc mod
- ochiul uman şi atingerea degetelor sunt indispensabile,
deoarece acestea constituie legătura cu beneficiarul, care
şi el va evalua iniţial parchetul la fel: privindu-l şi atingându-l. În timp, îşi va da seama şi de celelalte
caracteristici ale lemnului prelucrat la St. Margrethen,
înţelegând în sfârşit diferenţa dintre lemn şi un parchet
de secol XXI. n

Protejarea

pardoselilor

Umiditatea
construc]iilor
din lemn
Pornind de la ideea că pardoselile din lemn sunt
un ”barometru“ al sănătăţii din locuinţă, în sensul
că acestea reflectă prin comportament umiditatea
aerului din interior (cu consecinţe asupra celor care
respiră acest aer), am vorbit în ediţiile anterioare
despre felul în care se eliberează apa dintr-o
construcţie, cu precădere din betoane, mortare şi
zidărie. S-ar părea că o construcţie din lemn este
mai puţin susceptibilă din acest punct de vedere,
în timpul exploatării – nimic mai fals! Casa din
lemn degajă şi ea în timp o cantitate importantă
de vapori.

Specificul lemnului

Sezonalitate

Ca şi alte materiale, precum betonul, plăcile din gipscarton, mortarele, zidăria, şapele, finisajele etc., lemnul se
comportă ca un burete care absoarbe şi eliberează umiditatea într-un timp mai lung sau mai scurt – proprietate
numită higrosopicitate, caracteristică multor materiale
de construcţie. Totuşi, structura din lemn are un comportament specific, reacţionând cu anumită inerţie la
orice modificare a umidităţii, din interior sau exterior.
Lemnul pentru structură este folosit de regulă la o
umiditate de maximum 18-19% (mai mult când a fost
expus la precipitaţii). Este de preferat ca lemnul să fi ajuns
în momentul construirii la un echilibru de 15%, conform
condiţiilor atmosferice din ţara noastră. Procentul este
mai mic, sub 12%, când este vorba despre lemn lamelar
sau OSB. Acestea se întâmplă însă în primă fază; în timp,
protejat, lemnul ajunge la o umiditate care tinde spre 9%,
cifră caracteristică şi pardoselilor din lemn. În realitate
aceste procente variază destul de mult în funcţie de
condiţile interioare şi exterioare, ceea ce afectează întreaga construcţie; pentru unele specii de lemn, revenirea la
umiditate mare înseamnă scăderea substanţială a re zistenţei la compresiune (chiar la jumătate!), deci
stabilitatea întregii construcţii.

Pentru ca umiditatea lemnului să scadă cu 10 procente, cum se întâmplă frecvent, fiecare metru cub de
lemn va elibera 100 de litri de apă – aproximativ
similar betonului sau mortarelor. Spre deosebire de
acestea din urmă însă, care ajung la un echilibru destul
de stabil după circa 2 ani, lemnul este caracterizat de o
anumită sezonalitate, de ciclicitate. Casele ventilate în
timpul sezonului cald vor fi supuse unei presiuni mai
mari a vaporilor şi vor înmagazina în lemn mai multă apă
(atunci lemnul revine la circa 11%). De asemenea, umiditatea relativă a aerului în zilele ploioase poate ajunge la
60, 70, chiar 90%. Apa aceasta se va regăsi în toate
materialele de construcţie, cu precădere în lemn, şi va fi
eliberată iarna, când umiditatea aerului interior scade
semnificativ, iar materialele lemnoase ajung la umiditatea
medie de 6%.
Barierele de vapori sunt o metodă deja clasică având
acest scop, de protejare a construcţiei, dar etanşeizarea nu
este totdeauna perfectă şi nici dorită. Prin urmare
folosirea umidificatoarelor şi dezumidificatoarelor rămâne o metodă utilă, atât în etapa realizării pardoselilor
cât şi mai târziu, pentru protejarea lor şi a întregii
construcţii.
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Ești montator?

Ești profesionist?

Fă-te cunoscut prin
www.pardoselimagazin.ro

Vino în compania liderilor!
Piaţa românească de pardoseli a ajuns la o maturitate
care merită valorificată. Există produse profesionale, obţi nute după cele mai exigente standarde. Există montatori
profesionişti care au învăţat să pună în operă aceste produse, care au căpătat experienţă prin numărul mare de
lucrări, prin colaborarea constantă cu furnizorii, inginerii
constructori, designerii şi arhitecţii.
O lucrare de pardoseli nu este atât de simplă cum ar
vrea unii să pară. În acest domeniu nu este loc pentru
amatorism! Trebuie făcută o delimitare între cei care ştiu
să execute o pardoseală la standardele momentului, în
folosul clientului final, şi cei care doar dau senzaţia că
ştiu, cu efecte nedorite asupra pieţei (materiale slabe,
lipsa garanţiei, concurenţă neloială).

• Pentru a-şi lărgi canalul de comunicare cu beneficiarii, arhitecţii şi
antreprenorii,
www.pardoselimagazin.ro a lansat
un nou proiect: Firme specializate
din domeniul pardoselilor.
• Aici montatorii cu experienţă îşi
pot face cunoscută prezenţa în
piaţă, îşi pot arăta portofoliul de
lucrări, pot face dovada

Sunt lucruri pe care beneficiarii nu le cunosc, iar arhitecţii nu
le pot urmări totdeauna pe şantier, de aceea este necesară
încrederea. Montatorii profesionişti au nevoie de o promovare
adecvată, într-un context caracterizat de bună-credinţă,
în compania liderilor!
Website-ul ww.pardoselimagazin.ro a fost conceput tocmai
în acest scop: pentru a optimiza comunicarea şi colaborarea
între diverşii actori ai pieţei pardoselilor, respectiv pentru a
avea o voce comună în faţa clientului final.
www.pardoselimagazin.ro este parte a unei platforme
media dedicate domeniului, care a început cu editarea unei
reviste de specialitate, singura din domeniu, având alături
Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România.

competenţei, a resurselor tehnice şi
umane de care dispun.
• În plus, ei pot fi contactaţi mai
simplu de către beneficiarii aflaţi
în proximitate: cu ajutorul unei
hărţi interactive, cei care au nevoie
de montaj pot apela la montatorii
cei mai apropiaţi, fără a fi nevoiţi să
suporte costurile suplimentare ale
deplasării unei firme aflate la
distanţe mari.

Contactaţi-ne pe redactie@pardoselimagazin.ro, trimiteţi-ne câteva fotografii cu lucrări de referinţă , datele la care
puteti fi contactați și ... deja aveți o pagină de prezentare doar a dumneavoastră!

www.pardoselimagazin.ro: o cale directă şi credibilă către beneﬁciari, arhitecţi, antreprenori generali

tehnologii

de top

O solu]ie rapid`
de 5 stele marca

Î

n noul și selectul Grand Hotel Italia (5 stele) din ClujNapoca, finisajele și în special pardoselile au fost
abordate cu o atenție deosebită, indiferent că a fost
vorba de marmură, mochetă, ceramică sau parchet. Ne
oprim aici asupra camerelor și apartamentelor de lux,
unde, pe o suprafață de 480 m², s-a optat pentru parchet
din stejar masiv montat în stil ”brăduț”. Lăsate neacoperite, pentru a li se etala eleganța și calitatea execuției,
aceste pardoseli întregesc conceptul clasic propus,
alături de celelalte finisaje în culori pale și de mobilierul
cu linii curbe și contrast bine temperat. În ansamblu, a
fost creată o atmosferă caldă, nobilă, potrivită unei
clientele exigente. Lucrarea de montare a parchetului a
avut câteva particularități, care au fost rezolvate cu
succes utilizând un sistem Loba - Wakol. Timpul de
execuție a fost relativ redus (pentru deschiderea mai
rapidă a unității de cazare), deci nu s-a mai putut
aștepta uscarea completă a șapei grosiere pe bază de
ciment, cu o umiditate medie de 5,5 % CM. Prin urmare, montatorii de la Dacorom din Cluj-Napoca au
recurs la următoarea soluție:
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 Pe șapa grosieră s-a executat o barieră de
vapori cu rășină poliuretanică Wakol PU 280,
aplicată în două straturi - consum de 100
g/m²/strat.
 Peste bariera de vapori s-a intervenit cu o
amorsă liant Wakol D 3045, care a avut rolul
de a face legătura între rășină și șapa
autonivelantă Wakol Z 615, aplicată în etapa
următoare cu o grosime de circa 5 mm.
 Parchetul a fost montat cu adeziv
poliuretanic bicomponent Wakol 2 K PU 225 consum de 1 kg/m².
 Finisarea s-a făcut prin chituirea rosturilor
cu un chit pe bază de apă Lobadur WS Easy
Fill Plus, grunduire cu Lobadur WS Easy
Prime și lăcuire cu Loba WS Easy Finish.
Soluția furnizată de Loba-Wakol a permis grăbirea
montajului, răspunzând în același timp standardelor
ridicate cerute în cadrul grupului din care face parte
hotelul clujean (Select Hotels Collection). n

Rezultat rapid ßi eficient!

WAKOL PU 280 Amorså poliuretanicå
Rapidå – este monocomponentå, nu necesitå amestecare
Mai rapidå – amorså ultrarapidå pentru ßape pe bazå de ipsos
Cea mai rapidå – cea mai rapidå barierå contra umiditå†ii disponibilå pe pia†å
Simplå – nu necesitå adaos de nisip
Economicå – aplicare completå într-o singurå zi

Barierå de vapori cu cel mai bun raport
CALITATE-PREˇ-EFICIENˇÅ!
La aplicarea a douå straturi cu un consum de 200-230 gr/m², se stopeazå migrarea umiditå†ii reziduale din straturi suport cu pânå la 6%
umiditate ßi se poate lipi direct parchet cu adezivii de reac†ie: monocomponent poliuretanic, bicomponent poliuretanic ßi silanic.

Pentru vânzåri ßi
consultan†å tehnicå: dl. Ioan Bodor
tel. 0727 886006;
email: ioan.bodor@wakol.de

