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editorialsumar

Se împlinesc 5 ani de când Revista Pardoseli Magazin apare cu
o regularitate care denot` implicare real` [i (de ce s` apel`m

la modestie?) seriozitate în abordarea proiectului. S-a dovedit c`
nu este un “moft”, una dintre publica]iile care apar an de an
pentru o edi]ie [i apoi se pierd într-un site web sau ajung p`r`site
într-o arhiv`. Este cazul s` ne gândim de ce a fost atât de dorit`,
de bine primit`, cum a reu[it s` treac` peste dificult`]ile acestor
ani care nu au fost u[ori pentru pia]a pardoselilor – dac` ne
amintim bine, a ap`rut în plin` criz` economic`. Într-adev`r,
exista necesitatea ca ea s` apar`, dar era nevoie [i de sus]inere,
de cititori, de men]inerea unei politici editoriale echilibrate,
adaptate nevoilor pie]ei. Montatorii au primit-o, au citit-o, [i-au
dorit s` fie m`car o dat` “vedete” ale bran[ei contribuind cu
informa]ii, fotografii, sfaturi, iar în aceast` revist` au g`sit
platforma care le r`spundea cel mai bine a[tept`rilor. Exist`,
desigur, [i o component` web, dar revista tip`rit` continu` s` fie
un reper pentru consisten]a proiectului. Cei care au ap`rut în
paginile ei au fost mândri de acest lucru [i nu au avut re]ineri s`
o arate – a]i fi surprin[i s` afla]i câ]i beneficiari [i investitori
imobiliari o cunosc. Breasla noastr` s-a identificat cu acest
proiect, l-a v`zut atât ca pe o surs` de informa]ie, cât [i ca pe un
vector de imagine. “Pardoseli Magazin” a reu[it s` desfiin]eze
f`r` “traume” o serie de bariere de comunicare care existau în
interiorul pie]ei de construc]ii: între montatorii în[i[i, între
montatori [i antreprenori sau arhitec]i, a adus al`turi oameni
care [i-au descoperit preocup`ri comune. Prezen]a redactorilor
în pia]`, pe [antiere, la evenimentele, lans`rile [i trainingurile
produc`torilor, au adus o confirmare a faptului c` profesioni[tii
nu lucreaz` doar pentru satisfacerea beneficiarului, ci [i pentru
crearea unei pie]e, a unor repere de calitate, a unei meserii
respectate în definititiv. Aprecierea este unul dintre lucrurile pe
care orice membru al bran[ei o caut` [i putem spune c` ini]iativa
a fost deseori a acestora, la fel de mult ca [i redactorilor. 

S` spunem a[adar, împreun`, “La mul]i ani!” acestei
publica]ii cu totul speciale ca tematic` [i s` mul]umim tuturor
celor care au creat-o, au crescut-o [i au adus-o la acest moment
de maturitate, cu speran]a c` vom avea condi]ii s` o facem [i mai
mare [i mai frumoas`, pentru c` succesul ei este o oglind` a
succesului nostru.

De 5 ani împreun`

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România



Revista noastră împlinește la această
ediție 5 ani. Este, deci, 
un număr aniversar, și un prilej de
bilanț pentru noi. 
Începem mulțumind celor care au crezut în acest

proiect de la început. Revista noastră a avut și are șansa
de a beneficia de suportul celor mai relevante firme din
branșă. Am trecut succint prin cele 22 de ediții tipărite
până acum - piață quality a pardoselilor este prezența
în toate, cu informații și prezentări de soluții pro fe -
sionale fără de care nu se mai poate vorbi astăzi de
lucrări de calitate. 

În acești ani, revista a trecut, firesc, prin unele
schimbări de layout, s-a îmbogățit prin rubrici noi, a
participat la multe evenimente, s-a dezvoltat inclusiv pe
web. Un singur lucru nu s-a schimbat - ideea de la care
am și pornit și la care n-o să renunțăm nici în viitor pentru
că am înțeles că altfel nu se poate: folosirea corectă, de
către profesioniști a materialelor de calitate. 

Ne-am adresat de la început arhitecților și firmelor de
construcții care abordează lucrări de pardoseli. La
început, cel puțin, arhitecții nu înțelegeau nici de unde
vine revista, nici de ce le vine revista, nici ideea unei
reviste de pardoseli. Nu a durat însă mult până când
interesul lor s-a făcut simțit atât prin solicitări de abonare,
cât și prin integrarea proiectului nostru în rândul
partenerilor media tradiționali ai evenimentelor majore
de arhitectură. Încă de la început am participat în fiecare
an la Anuala de Arhitectură, la Bienala, apoi la conferințele
GIS și RIFF, la Rocad, fiind percepuți drept reperul pieței
profesionale quality din domeniul pardoselilor. Ne
bucură interesul pe care arhitecții îl acordă proiectului
nostru, pentru că ei sunt formatorii de opinie cei mai
influenți în branșă construcțiilor de calitate. 

Dincolo de notorietate, dincolo de promovarea
produselor profesionale pentru Pardoseli și pe acest
canal de networking direct cu arhitecții, dincolo de
interesul firesc al oricărui jurnalist pentru un eveniment
relevant al breslei sale rămâne o idee esențială - prin
prezența revistei la evenimente le semnalăm par tici -



pan ților importanța elementului constructiv al par -
do selii. Am fost mereu alături de montatori - în fiecare
ediție pre zentăm cel puțin o lucrare de referință, încercam
să-i promovăm pe cei mai reprezentativi deoarece
educarea clientului final începe de aici. Ne-am întâlnit
cu montatorii în fiecare an la concursurile dedicate lor,
organizate de AMPR -  Concursul Național al Mo n ta -
torilor de Pardoseli și, în 2012, cel European. În plus,
prezența noastră la evenimente expoziționale a atins
mereu manifestările breslei constructorilor - Construct
Expo, Expo Casa Mea, Bife, Romhotel, RoEnergy, Expo
Wood, pentru a nota doar câteva. 

Înființată în 2008, Asociația
Montatorilor de Par do seli din
România este o organizație
profesională și independentă ce
militează pentru dezvoltarea
generală în domeniul industriei pardoselilor din
România. AMPR este singurul membru titular din
țara noastră a EUFAP+F (Asociația Europeană pentru
Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de
Parchet și Pardoseli). AMPR organizează anual
concursul montatorilor de pardoseli, prilej pentru
profesioniștii domeniului să-și arate măiestria și să se
pună la curent cu ultimele evoluții ale pieței
materialelor și tehnologiilor de profil. Ultimul
eveniment de acest gen, desfășurat în luna mai a
anului 2014, a avut loc la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. 

Obiective 
l Susținerea concretă și promovarea intereselor
generale și specifice ale montatorilor de pardoseli
din România 
l Crearea unui mediu de cooperare și comunicare
între montatorii de pardoseli din România 
l Creșterea standardelor profesionale și
îmbunătătirea continuă a serviciilor oferite de către
montatorii români 
l Colaborarea cu organizațiile internaționale în
atingerea acestor obiective.



eveniment

C olecția „Pardoseli laminate EGGER 2015-2017“
cuprinde 70 de decoruri cu opt structuri, în cinci

formate, care corespund stilurilor de amenajare și
preferințelor variate ale clienților. Accentul este pus pe
aspectul modern de stejar. Acest aspect constituie deja
o ofertă atractivă. Trebuie menționat faptul că în cadrul
prezentărilor de produs, EGGER face un pas în plus și
adaptează colecția la necesitățile specifice fiecărei piețe.
„Oamenii din diverse regiuni manifestă preferințe diferite
legate de particularități de culoare, aspectul materialelor
și formate. Am întreprins numeroase cercetări de piață,
am colectat informații de la experți și am depus o acti -
vitate intensă pentru dezvoltare. Astfel putem oferi distri -
buitorilor și procesatorilor noștri produsele cele mai
potrivite pentru clienții acestora“, declară Stefan Pletzer,

PREMIERĂ PENTRU NOIlE
PARDOSELI  LAMINATE
O varietate mare de decoruri de
ultimă oră, inovații tehnice și o
ofertă cuprinzătoare de servicii -
aceste elemente definesc noua
colecție de pardoseli laminate
EGGER. În jur de 250 distribuitori
EGGER din toată lumea s-au
convins de acest fapt în cadrul
evenimentului de kick-off, destinat
sectorului en-gros, susținut
la mijlocul lunii septembrie în

Berlin. Arhitecți, proiectanți,
montatori și meșteșugari vor avea
ocazia să descopere în premieră
colecția, precum și pachetul de
servicii aferent, în cadrul târgului
BAU München 2015. 

„Always up to date“: 
Noua colecție de pardoseli
laminate de la EGGER
reunește o multitudine de
decoruri actuale cu inovații
tehnice și un service
surprinzător.

În cadrul târgului BAU 2015 
va fi prezentată, în premieră, 
noua colecție „ Pardoseli laminate 
EGGER 2015-2017“.

www.egger.com
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di rector executiv EGGER Retail Products. Noua
colecție de pardoseli laminate EGGER cu prinde câte 70
de decoruri în 11 variante re gio na le, în total fiind dis -
ponibile 300 de articole. Astfel reprezintă cea mai per -
sonalizată colecție de par do seli laminate din Europa. 

REZISTENTE LA UMEZEALĂ,
LUNGI ȘI UȘOR DE MONTAT

Noile pardoseli laminate conving nu numai prin
varietatea de decoruri, ci și prin caracteristicile tehnice,
care multiplică posibilitățile de utilizare. O premieră în
colecția EGGER o reprezintă par do selile cu tehnologia
aqua+. Acestea sunt rezistente la umezeală și pot fi
montate în spații cu umiditate ridicată, între altele și în
baie. „Această nouă grupă de produse deschide noi
posibilități atât în domeniul privat, cât și în cel
comercial“, aceasta este con vin gerea lui Michael Gerbl,
Manager Dept. Marketing /Management Produs al
EGGER Retail Products.

O noutate a prezentului sortiment o constituie
formatul extra-lung. Formatul „LONG“ (2.052 x 248
mm) dă în continuare tonul modei locuințelor open
space. Formatul lung este foarte căutat tocmai pentru
spațiile comunicante. 

O activitate amplă a fost dedicată dezvoltării su pra -
 fețelor aferente pardoselilor.  În acest context domină, în
mare măsură, trendul structurilor foarte autentice,
perfect armonizate cu decor. Structurile plăcute tactil
Autentic, Barrique, Vintage și Grand Canyon aparțin
clasei anti-alunecare R10, ceea ce oferă clientului final
siguranță, confort la mers și locuit, fiind totodată și ușor
de întreținut.  Faptul că într-un pachet nu există repetiții
ale decorului garan tează o imagine autentică a asam -

blării, aspectul general nefiind cu nimic mai prejos față de
parchetul masiv. Noua colecție este confortabilă chiar și
pentru montator. Sistemul de montaj Fold-Down
„Unifit“, patentat de Unilin, garantează un montaj foarte
simplu și considerabil mai rapid.

NOI CRITERII ÎN ADVERTISING
EGGER preferă căi inovatoare și noi dimensiuni în

promovarea noii colecții de pardoseli laminate.  Toate
mijloacele promoționale ale colecției sunt foarte
valoroase și armonizate optic. Ele garantează discuții
optime de vânzări la POS și efectul de recunoaștere la
clienții finali. Au fost realizate 30.000 de cutii de
colecție consacrate, cu mostre originale și cataloage de
decoruri cu imagini mari ale mos trelor și diverse
exemple de amenajări.  10.000 display-uri actualizate
garantează prezentarea op ti mă a mărfurilor la POS-
urile din toată lumea și EGGER lansează ca o noutate
absolută prima bro șură a utilizatorului final cu
denumirea „Par do seli laminate – revistă de cultură
ambientală“. 

Pentru creșterea constantă a renumelui mărcii la
clienții finali, cât și pentru asistența activă oferită
distribuitorilor specializați, broșura a fost editată într-un
tiraj de peste un milion de exemplare și în 18 limbi străine.
Pe lângă subiectul central, par do se lile laminate, sunt
tratate aici și diferite stiluri de amenajări interioare,
oferindu-se detalii din arta cu lo rilor și informații utile pe
tema locuinței. Broșura are caracterul unei reviste, se află
în spațiile de vân zări ale procesatorilor și poate constitui
primul punct de discuție cu consumatorul final pe tema
par do seli laminate – fiind astfel o etapă de ci sivă pentru
cumpărare. 
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de topfinisaje

Bona Traffic HD este soluția perfectă pentru spații
precum: lobby, aeroporturi, pavilioane expoziționale
și gări, conferind parchetului protecție de lungă durată
și conservând frumusețea acestuia pe întreaga lui
durată de viață. 

Bona Traffic HD, lacul ultra-performant destinat spaţiilor supuse uzurii
extreme, furnizează o protecţie superioară într-un timp record, depășind
orice alt lac din punct de vedere al timpului de execuţie și durabilităţii.   

Înapoi pe parchet
după 12 ore

Beneficii

Timp redus de întrerupere a activității 

Rezistență extrem 
de ridicată la uzură

Miros redus semnificativ

DIBt aprobat

Nu îngălbeneşte lemnul

Beneficiaţi de cel mai ridicat nivel de pro -
tecţie împotriva uzurii şi agenţilor chimici
iar timpul necesar execuţiei este extrem de
scurt. Proprietarii pardoselilor din lemn îşi
vor putea reutiliza suprafaţa după 12 ore
de la ultima aplicare a lacului.
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Timp redus de întrerupere a activității  

Bona Traffic HD are un timp de uscare extrem de
redus ceea ce permite proprietarilor de pardoseli din
lemn să întrerupă activitățile doar pe timpul nopții.
Capacitatea de maturizare rapidă asigură protecția
necesară parchetului fără a face compromisuri asupra
procesului de lucru. Această performanță înseamnă timp
prețios salvat atât pentru beneficiar cât și pentru meș -
terul parchetar, iar utilizatorul pardoseli se va simți mult
mai confortabil. 

Cea mai ridicată durabilitate 
pentru uzură extremă 

Pentru suprafețele de parchet ce au nevoie de cel
mai ridicat nivel de protecție , Bona Traffic HD cu formula
sa ce nu îngălbenește lemnul, asigură un nivel neegalat
de rezistență la zgâriere, uzură și agenți chimici, asi -
gurându-vă că pardoseala își va păstra frumusețea pe
întreaga ei durată de viață.  

Durabil și sigur 
Conduși mereu de grijă pentru sănătate și dura -

bilitate, Bona Traffic HD conține mai puțin de 5% Compuși
Organici Volatili (VOC) iar mirosul este virtual inexistent.
De asemenea lacul este aprobat DIBt pentru a asigura un
mediu de lucru și de trai mai sănătos și mai sigur.  

Recondiționare rapidă 
Recondiționarea parchetului cu rapidul Bona Traffic

HD asigură un timp foarte redus de întrerupere a
activității, permițând reluarea acesteia în 12 ore. Este o
metodă rapidă și sigură de revitalizare a pardoselilor din
lemn fără a parcurge întregul proces clasic de re con dițio -
nare. Înainte de relăcuire, pentru a obține cele mai ne te -
de suprafețe și pentru o aderență perfectă, re  co mandăm
ca șlefuirea să fie executată cu abrazivele Bona Diamond. 

Un sistem complet 
pentru o protecție completă 

Bona oferă un sistem complet de soluții compatibile
și durabile pentru orice tip de parchet și pentru orice
etapă de viață a respectivei pardoseli, pornind cu lacurile
pe bază de apă și continuînd cu efectele 2 D prin uleiere,
serviciul de curățare profundă Bona Deep Clean și
meșterii “Parchetar Certificat Bona”. 

Bona dispune de orice soluție necesară pentru a crea
și obține o pardoseală din lemn superbă. n

INFO
Bona România SRL
Bucure[ti, 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com

Toate pardoselile de lemn din Aeroportul Schipol, Amsterdam au fost tratate cu Bona Traffic HD şi soluțiile Bona necesare
menținerii frumuseții lor. Alte suprafețe de parchet protejate de lacul Bona Traffic HD sunt: Palatul Taj Mahal din Bombay,
Starbucks Café din Tokio şi Gondolen în Stockholm... doar pentru a menționa câteva. 

Aplicare
12 ore întrerupere

Deschis

Schipol Airport
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istoricepardoseli

Este fără îndoială cea mai amplă și spec ta -
culoa să lucrare de renovare a unui ansamblu
istoric și arhitectonic din România, care s-a
desfășurat în ultimii 15 ani și continuă,
deoarece se găsește permanent ceva de
cercetat, de scos la iveală, de restaurat sau de
modernizat, de pus în valoare din punct de
vedere turistic sau istoric. Într-o primă fază,
am fost stimulați să scriem despre largile și
bine refăcutele pavimente exterioare, ori
despre podurile de lemn mobile refăcute 
sau despre piatra în care istoria a lăsat urme
adânci, dar subiectul este mult mai bogat, aici
fiind scrisă o mare parte din istoria Transil -
vaniei, de la Dacia Romană la România Mare.

De la Apulum la Bălgrad, 
Alba Carolina și 
Orașul Reîntregirii 
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Este fără îndoială
cea mai amplă și
spectaculoasă
lucrare de renovare
a unui ansamblu
istoric și arhitectonic
din România, care 
s-a desfășurat în
ultimii 15 ani 

RESTAURARE
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istoricepardoseli

Rezultatul este însă fabulos, astfel
încât cei care merg să aniverseze

Marea Unire de la 1918, la Catedrala
Încoronării și la Muzeul Unirii,
întâlnesc în plus un adevărat muzeu
în aer liber, cu ruine romane, for tifi -
cații me die vale și baroce, clădiri civile
sau religioase în stil romanic, gotic,
renascentist, baroc, neo românesc sau
eclectic, dovezi ale unei istorii mai
mult sau mai puțin fericite. Este vorba
în fond despre un complex turistic de
nivel european, cu muzee, biblioteci,
lăcașuri de cult, hoteluri și restaurante
amenajate în clădiri cu valoare istori -
că deosebită. Cere mo niale de schim -
bare a gărzilor, pe cai și îmbrăcate în
costume ale armatei habsburgice,
aduc vizita to rii în atmosfera secolului
al XVIII-lea.  

CETATEA ÎN STIL VAUBAN
Cetatea a fost ridicată în anii 1715-

1738, în contextul integrării Transil -
vaniei în Imperiul Habsburgic, după
Tratatul de la Karlowitz (1699), prin
care otomanii renunțau la su ze -
ranitatea asupra acestei provincii. Era
o perioadă de relativă insta bili tate, în
care Imperiul Otoman se afla în de -
clin, Rusia se afirma tot mai puter nic
pe plan european, iar Habsburgii își
doreau o poziție consolidată în zonă -
drept pentru care s-a decis alocarea
de fonduri impresionante pentru
această construcție: costul final a
ajuns la circa două milioane de
guldeni de aur. Ea a fost denumită
Alba Carolina în cinstea Împăratului
Carol al VI-lea și reflectă arhitectura
secolului al XVIII-lea, atât pe cea
militară, cât și pe cea civilă, marcată
de stilul baroc. Astfel, vorbim pe de o
parte despre cea mai reprezentativă
fortificaţie de tip „Vauban” din
România (importantă și la nivel
european), dar și de cel mai

semnificativ ansamblu baroc din
Transilvania.

Cetatea Alba Carolina a fost construită
după planurile arhitectului italian
Giovanni Morando Visconti, planul
iniţial fiind aprobat de Prinţul Eugeniu de
Savoia și trimis Generalului Steinville,
comandantul trupelor imperiale austriece
din Transilvania, respectiv guvernatorului
Sigismund Kornis, pentru începerea
lucrărilor. Amplasamentul ales avea la
bază sisteme de apărare mai vechi: cetatea
Bălgradului și, cu mult înainte, castrul
roman al Legiunii a XIII-a Gemina. Au
fost demolate unele fortificații și
construcții medievale și s-a obținut o
suprafață inițială de circa 140 hectare, pe
care s-a început ridicarea cetății prevăzute
cu plan heptagonal, de forma unei stele
cu 7 colțuri. Au apărut astfel trei sisteme
de apărare, cu 7 bastioane de 12 metri

Renovarea a
început în 1998
și a fost nevoie
de multă muncă
și capacitate de
decizie pentru a
pune în valoare
acele elemente
reprezentative
pentru acest
ansamblu întins
pe mai mult de
100 de hectare,
cu o istorie de
peste două mi -
lenii. A fost ne -
voie de fonduri
impor tante, care
se ridică la circa
150 de milioane
de euro, bani
europeni sau
guvernamentali. 

CONSTRUC}IE
ISTORICÃ
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piscine. spa. wellness.

h ot e l u r i l o r  c u  d otĂ r i  s u p e r i o a r e
p i s c i n e l o r
c e n t r e l o r  s pa  Ş i  b a l n e a r e

Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul

Disponibilă în 
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înălțime (dintre care două existau
deja din perioada medievală, fiind
refăcute), două rânduri de şanţuri de
apărare cu valuri de pământ în pantă,
pentru a îngreuna asaltul atacatorilor.
Zidurile din cărămidă și piatră au o
anumită înclinare pentru ca
proiectilele trimise către ele să
ricoșeze. Trebuie menționat faptul că
lucrările nu au fost finalizate conform
proiectului inițial, atacurile turcilor
determinându-i pe austrieci să se
concentreze asupra optimizării
fortificațiilor din sudul provinciei. 

Cărămida era fabricată pe plan
local, piatra a fost adusă de la
carierele din Șard și Ighiu, iar piatra
de var pentru mortar de la Meteș.
Lucrările aferente porților
monumentale și bastioanelor au fost
executate de meșteri pietrari și zidari
italieni, iar sculpturile de către
meșteri austrieci coordonați de
sculptorul Johann König. 

Însă munca brută a fost a fost
asigurată de cei aproximativ 20.000 de
șerbi români strămutați de pe întreg
teritoriul Transilvaniei pentru a lucra
în serii de câte două săptămâni. 

Cele şase porţi au dobândit
decorațiuni spectaculoase, care să
inspire puterea imperială: statui şi
basoreliefuri reprezentând scene de
război şi figuri legendare din istoria
recentă a luptei cu otomanii, ori din
Antichitatea greco-romană. 

Poarta a III-a este cea mai
impunătoare, având deasupra statuia
ecvestră a lui Carol al VI-lea, dar ea
are și o semnificație tristă: aici a fost
închis Horea, principalul conducător
al răscoalei țărănești din 1784-1785.
Pe un deal din apropiere a fost
executat, împreună cu Cloșca, prin
tragere pe roată, o procedură extremă
care a fost aplicată atunci pentru
ultima oară în cadrul Imperiului
Habsburgic.

Cele şase porţi
au dobândit
decoraţiuni
spectaculoase,
care să inspire
puterea
imperială: statui
şi basoreliefuri
reprezentând
scene de război
şi figuri
legendare din
istoria recentă a
luptei cu
otomanii, ori din
Antichitatea
greco-romană. 

DECORA}IUNI
ISTORICE
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Rolul acestei cetăți s-a dovedit mai
degrabă unul de descurajare a
inamicilor, cel mai important asediu
asupra ei fiind cel al revoluționarilor
maghiari de la 1848, conduși de Lajos
Kossuth şi Josef Bem (tentativă fără
succes, desigur). 

De-a lungul timpului, s-au mai
înregistrat intervenții de construcție
asupra cetății, dar acestea au rămas
nesemnificative, rolul defensiv al
acestui tip de arhitectură militară
devenind tot mai puțin important, pe
măsura schimbărilor petrecute în
modul de desfășurare al războaielor. 

Nu putem omite din descrierea
acestui ansamblu impresionant faptul
că la baza construcțiilor se află
rămășițele castrului roman Apulum,
scoase la lumină în prezent în urma
unor eforturi elaborate ale arheolo gilor.
Castrul cu dimensiuni de circa 400 x
400 m găzduia soldații a căror sarcină
era să păzească exploatările aurifere din
zonă și transportul aurului către Roma. 

Aici era amplasat și sediul
guvernatorului Daciei Romane, asupra
căruia se fac cercetări arheologice de mai
bine de 100 de ani, fiind scoase la lumină
artefacte datând din secolul al II-lea d.
Hr.. Se mai știe de asemenea faptul că
fortificațiile medievale încorporate în
cetatea habsburgică au fost ridicate cu
piatră scoasă din castrul roman, ceea ce
amplifică valoarea edificiilor. Renovările
au fost făcute cu materiale și metode
similare celor originale: cărămidă din lut
și piatră aduse din cariere apropiate,

Catedrala
Romano-Catolică
Sfântul Mihail
este consi derată
de mulţi istorici
cel mai valoros
monument de
arhitectură
romanică din
Transilvania, fiind
în același timp
cea mai veche
catedrală
existentă de pe
teritoriul
României,
impresionantă de
asemenea prin
dimensiuni (83 m
lungime, pe axă). 

MONUMENT
ISTORIC

Construcţia a
început în veacul
al XI-lea în timpul
Regelui Ștefan I al
Ungariei, peste
fundaţia unei
biserici mai vechi
cu un secol,
forma actuală
datează în
principal din
perioada 
1246-1291.

ARHITECTURÃ



Sistemul complet pentru parchet

Un sistem imbatabil pentru
montajul pardoselilor din lemn

1. Amorsă epoxidică bicomponentă 021
n întărirea șapelor poroase, grunduirea suporturilor bituminoase

și a dalelor ceramice;
n barieră de umiditate pe suporturi sensibile;
n blocarea umidității (inclusiv reziduale) în șapele stabile de beton

și ciment.

2. Amorsa 071 (înlocuiește nisipul de cuarț)
n întărită cu fibre, timp rapid de uscare, nu necesită sablare la

utilizarea amorselor epoxidice sau poliuretanice;
n pentru obţinerea unei suprafeţe rugoase, cu bune proprietăţi 

de priză;
n uşor de aplicat cu rola, mistria dinţată sau peria;
n potrivită pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

3. Șapă autonivelantă 977 
n menită realizării unei suprafeţe suport netede şi absorbante;
n adecvată pentru suporturi pe bază de ciment, șape de

magneziu, sulfat de calciu (anhidrit), beton, elemente cu montaj
uscat, asfalt,  dale ceramice, respectiv suprafeţe suport vechi
dar adecvate montării ulterioare a pardoselii.

4. Adeziv silanic monocomponent 157 
n elastic, nealergen, absorbţie a sunetului de păşire;
n fără conţinut de apă şi solvenţi, emisii foarte scăzute, 

utilizabil fără amorsare;
n parchet masiv, multistrat, dale, parchet lamelar, bambus;
n eventualele murdăriri la aplicare uşor de înde păr tat.

5. Chit 8802 
n chit ecologic pe bază de apă, foarte ușor de șlefuit;
n priză excelentă în rosturi;
n pentru toate speciile de lemn.

6. Grund 882  
n grund ecologic aplicat înainte de lăcuire, pe bază de apă;
n pentru trafic foarte intens;
n potrivit și pentru esențe de lemn pretențioase.

7. Lac 867  
n Pentru trafic intens, crează o suprafaţă semi-mată uniformă;
n Pe bază de apă, amorsă şi finisaj într-un singur produs;
n Uşor de aplicat cu rola ori spatula dublă;
n Durabilitate crescută, mare rezistenţă la abraziune şi chimicale.

1 2 3 4 5 6 7

Forbo Erfurt România

Lumini]a Cozma (Director Comercial)  +40 0728 929 652
www.forbo-bonding.com, info.erfurt@forbo.com 
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precum la 1700, podul mobil din lemn
reconstruit, în urma studierii unor arhive
de la Viena, ca o replică a celui menționat
ultima dată în 1849. 

Sébastien Le Prestre, Marchiz de
Vauban (1633 -1707) și mareșal al
Franței, a fost un important inginer
militar care și-a câștigat faima datorită
inovațiilor aduse în domeniul cons truc -
ției de fortificații. Acestea erau
realizate din cărămidă, cu șanțuri și
bastioane în formă de pană, și erau
proiectate în concordanță cu dez vol -
tarea armelor de foc din acea perioadă,
apărătorii având vizibilitatea completă
asupra exteriorului fortificației, în orice
punct. Tehnicile lui au fost preluate în
toată Europa, inclusiv în Trasilvania și
Banat: Alba Iulia, Timișoara, Oradea,
Arad, Făgăraș. 

CATEDRALA ROMANO-
CATOLICĂ

Unul dintre cele mai importante
edificii din interiorul cetății Alba Iulia
este Catedrala Romano-Catolică Sfântul
Mihail, declarată monument istoric. Pe
măsură ce orașul dobândea un rol tot mai
important în administrația și civilizația
transilvăneană, sau în urma unor eve ni -
mente distructive (precum invazia tătară
din 1242), catedrala a fost reconstruită,
extinsă și îmbogățită cu elemente care 
i-au imprimat atât caracterul romanic și
gotic de început, cât și trăsăturile
renascentiste sau baroce ulterioare. 

Intrarea
principală,
amplasată pe
faţada vestică,
este
spectaculoasă
atât prin
elementele
gotice, cât și
datorită
turnului cel
mare cu o
înălţime de 62
de metri.
Intervenţii
majore s-au
făcut până în
secolul al XVIII-
lea, de când
datează
sacristia, iar
capela Lazo de
pe latura de
nord, realizată
anterior în
frescă, este
considerată cea
mai
semnificativă
creaţie a
renașterii
transilvănene. 
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REPERE

Catedrala a fost
reconstruită,
extinsă și
îmbogăţită cu
elemente care
i-au imprimat
atât caracterul
romanic și
gotic de
început, cât și
trăsăturile
renascentiste
sau baroce
ulterioare

În privinţa
pardoselilor,
merită văzute
placările și
scările de pia -
tră de calcar
sau mar mură.
Se ob ser vă res -
pect a rea sime -
triei, a
con   ti nuităţii
cromatice între
paviment și
restul ele men -
telor verticale
(coloane,
ziduri, mo -
numente
funerare). 

În interior întâlnim morminte, cu
sarcofage, plăci sau monumente
funerare (unele dintre ele vizibil
deteriorate), ale unor personalități
care au marcat istoria provinciei de-a
lungul secolelor: episcopi romano-
catolici din ultimii 200 de ani,
membri ai familiei Zapolya (care a
dat voievozi ai Ardealului și regi ai
Ungariei) și, foarte important, Iancu
de Hunedoara, guvernator al
Ungariei, respectiv fiul său, Ladislau.
Tot aici este înmormântat și
arhitectul Giovanni Morando
Visconti, proiectantul cetății, care a
murit de ciumă la doi ani de la
începerea lu cră rilor. Restaurările
recente au scos la lu mină și mai bine
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texturile și culorile originale, care crează
o atmosferă des chisă, în tonuri de alb și
gălbui, foarte potrivite interiorului nu
prea bine lu mi nat. 

Se pot vedea de asemenea
completările de dată recentă, finisate
riguros, care ne oferă contrastul cu
piesele vechi, șlefuite gro sier ori
deteriorate de trecerea tim pului și de
diverse agresiuni. Anterior realizării
cetății de secol XVII, și în perioada
medievală catedrala era apărată
împreună cu palatul princiar din
apropiere de fortificații considerabile,
fiind vorba în fond despre reședința
Episcopiei Transilvaniei. Însăși
catedrala construită integral din piatră
are o soliditate de excepție, din același
motiv: rezistența la atacurile externe, în
special turcești și tătare. În prezent,
catedrala Sfântul Mihail este sediul
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de
Alba Iulia.

PALATUL PRINCIPILOR
Palatul Principilor Transilvaniei nu

este o clădire impozantă, dar rolul ei
istoric este neprețuit – este vorba, de
asemenea, de un monument istoric.

Aici a fost reședința principilor și
guvernatorilor acestei provincii între
1541 (când Ioan al II-lea Sigismund a
transformat sediul episcopal, de lângă
catedrală, în ceea ce a devenit acest palat)
și 1711, când sediul guvernatorului
imperial a fost mutat complet la Sibiu (iar
apoi la Cluj). Pentru o scurtă perioadă, în
anii 1599 și 1600, a fost chiar punctul
central al celor trei provincii românești,
unite sub Mihai Viteazul. 

Palatul a fost devastat de turci și tătari
în invaziile din 1658 și 1662, iar de la
începutul secolului al XVIII-lea a devenit
cazarmă și arsenal sub administrația
habsburgică, apoi sediu militar sub cea a
Regatului României.

MUZEUL ȘI SALA UNIRII
Masivă și elegantă, deși concepută în

scop militar (peste 100 de încăperi
folosite drept locuințe pentru ofițeri),
clădirea denumită pe vremuri „Babilon”,
din cauza originii etnice variate a
locatarilor, a fost construită în spiritul
arhitecturii romantice între anii 1851 și
1853. Vis-à-vis, a apărut la sfârșitul anilor
1890 o nouă construcție, cu rol de ”Casă
a Armatei”, în sala principală a acesteia

Palatul
Principilor
Transilvaniei nu
este o clădire
impozantă, dar
rolul ei istoric
este nepreţuit
– este vorba,
de asemenea,
de un
monument
istoric.
Construcţia
a strălucit în
special sub
familia Báthory,
care i-au
imprimat
aspecte gotice
și renascentiste,
fiind descrisă în
epocă drept un
etalon al
luxului, cu
fresce și scări
de marmură. 



fiind votată la 1 decembrie 1918, de către
delegați, unirea Transilvaniei, Banatului,
Maramureșului și părților ungurești cu
România. Cele două construcții au
devenit din 1968 sediu al Muzeului
Unirii, Casei Armatei adăugându-i-se în
1922 actuala fațadă monumentală cu
aspectul unui Arc de Triumf.  

În Sala Unirii au fost făcute modificări importante,
printre care adăugarea de nișe, bolți și arcade susținute
de pilaștri, coloane și console decorate cu motive
vegetale, picturi pe pânză ale artistului Pierre Bellet
reprezentând portrete ale domnitorilor şi
personalităţilor culturale româneşti.

CATEDRALA ORODOxĂ
La 15 octombrie 1922 Patriarhul

Miron Cristea a ținut aici o liturghie
solemnă și a oficiat ceremonia
încoronării Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria ca suverani ai României
Mari. Arhitectura a fost concepută de
Victor Ștefănescu, în stil bizantin,
inspirat de Biserica Domnească din
Târgoviște, cu iconostas, mobilier și
strane de inspirație brâncovenească.
Catedrala este înconjurată de un
impresionant ansamblu arhitectonic
neoromânesc ce cuprinde reședința
Arhiepiscopiei de Alba Iulia și o
clopotniță de 58 de metri înălțime,
unite în careu prin galerii cu arcade
duble, similare așezămintelor
monahale din Vechiul Regat. 

În interiorul
vechii cetăţi
habsburgice,
monarhia
română a 
ţinut să se con -
s truiască un
lăcaș de cult
ortodox care să
marcheze
unirea Transil va -
niei cu Ro -
mânia, ceea ce
s-a și realizat în
doar un an și
jumătate:
Catedrala
Încoronării.

ISTORIE
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Și aici putem observa pardoseli de
piatră, dar din prima jumătate a
secolului trecut. Pentru construcția
acestui ansamblu a fost astupat un
șanț și au fost sacrificate câteva
fortificații, dar la momentul respectiv
a fost considerată o reparație a
faptului că Habsburgii la rândul lor au
demolat aici la 1713 vechea
mitropolie a Bălgradului, cea mai
frumoasă așezare ortodoxă din
Ardeal, în care existase inclusiv o
biserică construită de Mihai Viteazul.
În încheiere, am vrea să revenim
asupra faptului că, în cadrul
restaurărilor, pardoselile au fost
tratate cu mare atenție – atât cele
interioare, cât și pavajele exterioare
din piatră cubică, plăci de piatră sau
conglomerate, asfalt ori lemn. 

Cu trecerea
anilor, de la
primele lucrări
de renovare,
pardoselile nu
s-au deteriorat,
ceea ce arată o
execuţie
optimă. 

PARDOSELI
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Adezivul pentru cauciuc CR 5, ca de altfel şi o multitudine de alte 
produse MURExIN, este supravegheat permanent de către Institutul ÖFI.

Nu este simplu să lipeşti covoare de cauciuc, 
dar cu Murexin este mult mai uşor şi mai sigur!

Mentalitatea obişnuită a celor care utilizează adezivii pentru lipirea co voa -
relor este că aceştia sunt cvasi-invizibili. Cu toate acestea, în ultimul timp 
s-au stabilit cerinţe de calitate şi mediu foarte exigente pentru adezivi.

1. Stabilitate - covoarele de cauciuc montate sunt supuse mo di -
ficărilor dimensionale ca urmare a influenţei temperaturii şi
umidităţii suportului.

2. Calitate superioară - la montarea covoarelor de cauciuc,
consumul de adeziv trebuie să fie cât mai mic (cca 350 400
grame/m²), ceea ce impune ca adezivul să fie de o calitate
deosebită.

3. Ecologic - este foarte important ca adezivul să fie ecologic, 
să nu degaje emisii în atmosferă, să nu aibă miros, atât la montaj
cât şi după.

Adezivul pentru cauciuc CR 5 se bazează, ca de altfel şi covoarele
de cauciuc, pe cauciuc natural. CR este abrevierea de la Chloro pren.
Pe această bază s-a dezvoltat un nou produs de poli me rizare,
similar cauciucului natural. Adezivul şi covorul fiind pe aceeaşi
bază, lucrează mult mai bine împreună în ceea ce priveşte
comportarea la variaţii dimensionale şi rezistenţa la lipire. Până
acum, cele mai bune rezultate se obţineau cu adezivul poliuretanic
2K PU 330 - fiind bicomponent, se lucrează puţin mai greu. 
Ade zivul Murexin CR 5 este primul adeziv în dispersie care, din punct
de vedere al rezistenţei la variaţii dimensionale şi al rezistenţei la
lipire, egalează şi chiar depăşeşte adezivul poliure ta nic; 

în acelaşi timp, fiind monocomponent, este mai uşor de pus în
operă. Adezivii pentru covoare de cauciuc trebuie să îndeplinească
- din punct de vedere al rezistenţei la variaţii dimensionale şi al
rezistenţei la lipire, cerinţele  din standardul DIN 16864. Valorile
obţinute pentru CR5, se situează peste valorile standard. La lipire,
se va ţine seama şi de cerinţele producătorului de covoare.

Clinica neurologică
Wagner-Jauregg

^abwfsri mbkqor `^r`fr` jrobufk `o=R

RECOMANDARE:

^abwfs mbkqor `^r`fr`

CR 5

Pentru lipirea covoarelor sintetice şi din
cauciuc sub formă de benzi sau plăci cu 
intrados neted, cu grosimea de până la 
3,2 mm precum şi pentru covoare din
poliolefină pe suporturi absorbante. 
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linoleum

Noua colecție Forbo Marmoleum e disponibilă în 46 culori și modele prin care puteți
crea pardoseli personalizate mediului dvs. Vă oferim patru noi formate de dale, de la
cele extra large (75x50 cm) la cele mici (25x25 cm) trecând prin variantele intermediare
(50x50 cm și 50x25 cm). 

FORBO MARMOLEUM 
libertate deplină pentru designeri
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www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

Shade: o colecție cu aspectul subtil al betonului po -
tențată de nuanțele calde ori reci de gri și întregită
de alb și negru, disponibilă în formate XL (75 x 50
cm) pentru a sublinia apropierea de piatra naturală. 

Colour: o colecție de pasteluri moderne ce reunește
toto dată un mix de varietăți în nuanța gri a be to -
nului și un spectru de culori  deschise și calde.
Aceasta este cea mai importantă colecție, fiind de -
finită de principala calitate a linoleumului - culoarea.

Marble: nuanțele deopotrivă clasice și con tem po -
rane de marmură sunt menite conferirii unei di men -
siuni speciale pardoselii dumneavoastră, cu aspectul
uneia unice și naturale.   

Marmoleum modular vă oferă o gamă
nelimitată de alegeri în privința formei,
dimensiunii și culorii dalelor de li no leum. 

Marmoleum modular este o dală de
linoleum pur, creată din ulei de in,
rășină, făină de lemn și calcar.

Aceste materii prime se găsesc din abundență sau
sunt regenerabile rapid, cu recolte anuale sau sche -
me de refacere. Marmoleum Modular e produs în
fabrici din Europa, ce folosesc energie verde.  

Un produs unic  
Marmoleum modular este unic prin faptul că fiecare
formă e tăiată separat din materialul de bază. Mon -
ta te correct, dalele se îmbină perfect și nu necesită
sudare. Suportul din poliester conferă produsului o
mare stabilitate dimensională, chiar și la aplicare pe
suprafețe ample. Marmoleum Modular este tratat
cu Topshield2, un finisaj acrilic dublu strat ce îm -
pie dică zgarierea și pătarea și permite o în tre ți -
nere ușoară a par doselii în timp.   

A ceastă colecție scoate linoleumul din mediul sau
tradițional, oferindu-vă un experiment ludic de

culoare și design, cum nicio pardoseală nu a mai
făcut-o până acum. Puteți crea un aspect industrial,
de beton sau de marmură, vă puteți juca subtil cu
diferențele de nuanță sau puteți alege culorile vii
pentru a da propriile accente mediului în care
aplicați pardoseala. 

Libertate de creație  
Marmoleum modular vă da posibilitatea de a vă crea
pardoseala pe care întotdeauna ați dorit-o. Puteți să
vă jucați combinând culorile și formele dalelor de
linoleum, creându-vă propriul concept original.  

FORBO MARMOLEUM 
libertate deplină pentru designeri
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KüBERIT lA DOMOTEx HANNOVER
17 – 20 ianuarie 2015

Sistemul de profile pentru treptele 
finisate cu  lVT, profilele pentru tapet 
și completările colecției "Küberit Best" - 
iată principalele noutăți. 

la Domotex 2015 Küberit, liderul pieței
profilelor de calitate din aluminiu, alamă și
oțel inox, aduce două noutăți pentru
branșă: Sistemul de profile «Euro-Step
Star» pentru treptele finisate cu  lVT, care
va fi prezentat în premieră la Hannover și
noile profile pentru tapet, deo potrivă
funcționale și decorative. Nouă este și
amplasarea standului Küberit în pavilionul 7. 
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P entru a-și întregi gama de produse pentru pardoseli
LVT, Küberit a dezvoltat «Euro-Step Star» - astfel

acum cele mai populare pardoseli elastice pot fi aplicate
sigur și profesionist pe trepte. Sistemul patentat la nivel
internațional constă dintr-un profil de bază și unul de
închidere, din aluminiu și se poate folosi pentru
pardoseli cu grosimi de 4 - 9 mm. 

Specialistul în profile a dezvoltat o soluție inovativă
din aluminiu menită facilitării montajului tapetului, ce
îndeplinește și o funcțiune decorativă pentru pereții pe
care se aplică un tapet de înaltă calitate. Soluția conține
două tipuri de profile pentru colțuri interioare și două
pentru cele exterioare, precum și un profil de îmbinare
decorativ. Profilele pentru perete sunt disponibile
finisate argintiu, auriu și oțel eloxat, precum și vopsite
în câmp electrostati, în alb sau negru. 

Completări ale colecției «Küberit-Best» pre cum și
noile plinte din programul «Deco Base-Board» întregesc
noutățile în domeniul pro  filelor. 

O temă de discuție la târg va fi desigur «PPS-
Champion Star» - cel mai îngust sistem de profile cu
șurub existent pe piață. Dezvoltat pentru acoperiri de
pardoseală textile și elastice, oferă o stabilitate maximă.
Küberit va prezenta noutăți și în ceea ce privește modul
de prezentare al profilelor: expozoare și mostrare
pentru profilele «PPS-Champion Star» «Profile pen -
tru pardoseli design LVTA», «Design-Elements» și
desigur «Küberit-Best». Standul Küberit la Domotex
este in Pavilionul 7, Standul A26.

„Euro-Step Star“ este noul sistem de profile
din aluminiu pentru trepte, patentat
internațional și dezvoltat special pentru
pardoselile lVT în grosimi de 4-9 mm.

Una din atracţiile Küberit 
la Domotex 2015 

Servieta robustă din material plastic conține 
o selecție reprezentativă a profilelor Küberit,
adecvate aplicării pardoselilor design lVT
deopotrivă lipit și flotant. 

Noile mostrare 
„LVT-Designbeläge“

Noile dimensiuni ale expozoarelor Küberit
permit expunerea a 12 elemente ins crip -
ționate și colorate pe ambele părți, facilitând
prezentarea unei întregi colecții pe o suprafață
minimă. Expozoarele pot fi produse la cerere,
personalizate. 

Dimensiuni: 
înălțime 165 cm, 
lățime 69 cm, 
adâncime 65 cm. 
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eveniment

Pe 19 noiembrie 2014, compania Executiv trading, re -
prezentant pe piața autohtonă al brandurilor Loba și Wakol,
în parteneriat cu Asociația Montatorilor de Pardoseli din
România (AMPR), a organizat la Uni ver sitatea teh -
nică de Construcții București un seminar pe tema
”Stra tul suport – alegerea soluției potrivite fiecărui
spațiu”.  Evenimentul a fost dedicat studenților din anul
IV, foarte interesați să își completeze cunoștințele le gate
de subiectul respectiv cu ajutorul unor spe cialiști implicați
direct în acest domeniu prin activitatea de zi cu zi. 

Teorie și practică

Seminarul s-a desfășurat în pri -
mul rând la nivel teoretic, fiind
expuse mo ti vațiile, situațiile po si bile
și soluțiile disponibile în ale gerea
stratului suport și a teh ni cilor de
pregătire a acestuia, rolul său în
succesul lucrărilor de ame najări in -
terioare, importanța de  fi  ni torie a
straturilor de izolare ter mică, fonică
și hidrică. S-a pus accent pe prezența
materialelor ne cesare în sis tem com -

plet, aplicabile peste placa de beton:
șapă grosieră, autonivelantă, amorse,
barieră de vapori, soluții de con -
solidare a straturilor suport fria bi le.
În partea a doua, studenții și unele
cadre didactice au putut asista în
incinta unității de învățământ men -
 țio nate la de mons trații prac tice în
care au fost puse în ope ră o serie de
produse din portofoliul Loba –
Wakol, respectiv ma teriale de
montaj pentru suprafețe finale din
PVC și linoleum. 

Cursuri de pardoseli  pentru
vIItORII CONStRUCtORI
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Au fost folosite doar produse eco -
lo gice, pe bază de apă, fără compuși
organici volatili, pentru a atrage aten -
ția în rândul viitorilor cons truc tori
asupra importanței acestui aspect în
selecționarea materialelor de montaj.
Stratul final din PVC a fost aplicat cu
ajutorul adezivului D 3307, o dis per -
sie acrilică având un timp redus de
uscare (maximum 20 de minute) po -
tri vită inclusiv pentru pardoselile cu
încălzire încorporată, rezistentă la
solicitările mecanice ale scaunului cu
rotile. La montarea scafelor s-a utilizat
un adeziv de contact pentru suprafețe
absorbante și neabsorbante, de ase -
menea fără solvenți: Wakol D 3410.
Au fost făcute demonstrații și pentru
lipirea linoleumului, în acest scop
apelându-se la adezivul D 3304, o
dispersie acrilică pe bază de apă,
potrivită unui substrat absorbant.

Familiarizarea cu tehnicile
specializate 

“Ceea ce am vrut să accentuăm în
cadrul acestui adevărat curs de par do -
seli pentru studenții de la Universitatea
Tehnică de Construcții București a fost
nu doar lucrul cu produse de montaj
pentru stratul final, ci mai ales im -
portanța stratului suport, care este
baza oricăror lucrări de montaj sau
renovare ulterioare, de care depinde
faptul că vom avea sau nu probleme în
viitor cu pardoseala respectivă. 

Viitorii constructori trebuie să fie
conștienți de respectarea unui set de
lucrări adaptate situației de șantier, de
rolul izolațiilor împotriva umidității,
pierderilor de căldură și sunetelor
nedorite, de rolul unui strat suport
consolidat. În general, credem că rolul
nostru este foarte important în a educa
și a atrage atenția asupra acestui do me -
niu cu un grad ridicat de spe cializare,
de aceea vom continua să orga nizăm
evenimente de acest fel la UTCB,
împreună cu Asociația Mon tatorilor de
Pardoseli din România. Vom mai avea
încă 3 asemenea seminarii și de mons -
trații practice în lunile ianuarie și
februarie din 2015”, arată domnul Ioan
Bodor, repre zen tantul Executiv Trading.

Materialele, tehnologiile și echi pa -
mentele pentru execuția pardoselilor
evoluează într-un ritm crescut, de
aceea prezența companiilor care vin
pe piața românească cu noutăți este
apre ciată în rândul tinerilor cons -
tructori. De asemenea, este de dorit
ca studenții să se familiarizeze încă
de pe băncile facultății cu brandurile
re pre zentative, care oferă o garanție
pentru lucrări și vin cu sisteme care
ușurează semnificativ munca de
șantier. 

INFO
Loba & Wakol în România
prin distribuitorul unic 
SC Executiv Trading SRL
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Țări participante:
Austria, Belgia, Cehia, China, Elveția,
Estonia, Franța, Germania, letonia, Marea
Britanie, Polonia, România, Rusia, Slovacia,
Slovenia, Ungaria.

Numărul de echipe pe secțiuni: 
13 – acoperișuri clasice, 
10 – acoperișuri terasă, 
7 – acoperișuri metalice.

eveniment

Dacă în 2012 am avut ocazia să vedem
primul concurs de meserii cu participare
internaţională, din domeniul construcţiilor
(Campionatul European al Montatorilor de
Pardoseli), în luna noiembrie a acestui an 
s-a desfășurat la București cea de-a 25-a
ediție a Campionatului Mondial al
tinerilor Montatori de Acoperișuri,
eveniment care a capacitat branșele 
spe cia liștilor din 20 de ţări. Interesul a fost
unul general pentru constructori, în
particular pentru mon ta torii de aco pe -
rișuri, dar competiţia a re pre zentat o miză
și pentru zona de pardoseli întrucât una
dintre cele trei probe de concurs a fost
cea dedicată teraselor, în cadrul căreia au
fost aplicate sisteme complexe de termo-
hidroizolare.

CAMPIONATUl
MONDIAl Al
TINERIlOR
MONTATORI DE
ACOPERIșURI,
BUCUREșTI, 2014
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E venimentul s-a desfășurat sub patronajul IFD
(International Federation for the Roofing

Trade), în parteneriat cu Asociația Națională a
Montatorilor de Acoperișuri din România, între
18 și 21 noiembrie 2014, în pavilioanele C2 și C3
ale Complexului Expo zițional Romexpo, pe o
suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Având
în vedere faptul că, în paralel, s-a ținut și al 62-
lea Congres IFD, de asemenea un eveniment
amplu cu participare internațională, la București
s-au reunit sute de montatori, specialiști,
construc tori și membri IFD din Europa, China și
SUA. Ca un aspect ce merită men țio nat, ediția
din România a bătut recordul de participare,
din pers  pec tiva țărilor înscrise la concurs:
aproa pe 90 de con cu renți (30 de echipe) din 16
țări s-au întrecut pen tru câș ti garea unui loc pe
podium sau pentru pre  miul oferit de Președintele
IFD Michael Olszewski la una dintre cele trei
probe: aco perișuri clasice, acoperișuri metalice
și aco perișuri terasă. 

clasice metalice

terasă

Fiecare secțiune a avut câte două probe im puse
după reguli stricte și una de crea ti vitate, des -
fășurate pe parcursul celor 3 zile de concurs efectiv,
și fiecare țară participantă, obligatoriu membră
IFD, a avut dreptul de a trimite câte o echipă pentru
fiecare dintre cele 3 secțiuni. Com po nența unei
echipe (cores pun zătoare unei categorii) a constat în
câte 2 membri cu vârste de maximum 26 de ani
(îm pliniți în anul 2014) și un mentor (fără spe ci -
ficație de vârstă, iar acesta a putut activa și pentru
alte echipe ale aceleiași țări). Echipele au venit la
competiție doar cu sculele de mână, restul ins tru -
mentelor fiind puse la dispoziție de organizatori.
Concursul s-a desfășurat pe sta tive standard care
simulează situații concrete de lucru, miza nefiind
anduranța (suprafața de lucru nu este foarte mare),
ci cu precădere detaliile, acele lucrări foarte im por -
tante care reflectă adevărata cu noaș tere a meseriei.   

Conform regulamentului de concurs, juriul a
fost format din 6 membri aleși de IFD și, su pli -
mentar, din câte încă un membru din partea țării
gazdă pentru fiecare categorie.  

Aceștia au ținut cont în evaluarea lucrărilor (atât
la final, cât și pe parcursul lucrărilor) de ur mă -
toarele criterii:
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eveniment

Evenimente conexe
Competitorii, participanții la Congresul

IFD și susținătorii evenimentului au avut nu -
me roase ocazii de a se întâlni: în cadrul vizi -
telor la sala de competiție, în cadrul unei seri
tra diționale la restaurantul Pescăruș din Bu cu -
rești și, desigur, la gala acordării premiilor de
la Palatul Cercului Militar Național.

Pe 19 și 20 noiembrie, în proximitatea zonei
de competiție au avut loc conferințe pe teme le -
gate de acoperiș, la care au participat arhi tecți,
constructori, furnizori de materiale și mulți
studenți la arhitectură și construcții. 

lprecizia execuției în raport cu proiectul
lperformanțele lucrării finale
l acuratețea detaliilor
l folosirea corectă și eficientă a materialelor
l aptitudinile tehnice demonstrate
l realizarea lucrărilor intermediare solicitate
l folosirea adecvată a instrumentelor
l respectarea măsurilor de protecție a lucrării, a

propriei persoane și a colegilor
lordinea și curățenia la locul de muncă 

Alături de sprijinul oferit de Universitatea de
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, evenimentul s-a
bucurat de susținerea a numeroase companii din
domeniu: VELUx și Arcon (Parteneri Gold), Sika
(Partener), Fakro, Lamilux, Enke, Triflex, Kemper
System și Selena (Sponsori Principali), Tondach,
Bramac, Ruukki, Knauf Insulation, Bauder, Egger,
Ursa, VMZinc, IKO, Gunnex, Soudal, Stonerex,
Rheinzink, Valcon Roofs, Raiko și SSAB (Sponsori). 

Componența juriului: 
lacoperișuri clasice: Colum Harkin, Frank

Wierschem
lacoperișuri terasă: Frank Peters, Beat Hanselmann
lacoperișuri metalice: Stefan Wilus, Maroš Žáčik
ldin partea ANMAR: Cristian Sasu, Delyan

Darakchiev, Gheorge Volintiru

Câștigătorii celei de-a 25-a ediții a
Campionatului Mondial al Tinerilor
Montatori de acoperișuri

Acoperișuri clasice: Polonia
Acoperișuri terasă: Austria
Acoperișuri metalice: Franța

Acoperișuri clasice 
1. Austria
2. Germania
3. UK și Ungaria, la
egalitate

Acoperișuri terasă
1. Austria
2. Elveția
3. Germania

Acoperișuri metalice
1. Franța
2. Estonia
3. Polonia

Premiile speciale ale președintelui IFD

Au luat cuvântul doamna Prof. Dr. Arh. Ana-
Maria Dabija, Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana Stan,
producători de material din gama premium.

Tot în zona de concurs, perimetral, a fost
organizată expoziția ”Best Roofs&Facades”, unde
vizitatorii au putut vedea cele mai reprezentative
produse pentru învelitori, termo- și hidroizolații,
ferestre de mansarde, coșuri de fum, etanșeizanți,
precum și ultimele apariții editoriale ale presei de
construcții.
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Pe 19 și 20 noiembrie, în proximitatea zonei de
com  petiție au avut loc conferințe pe teme legate de
acoperiș, la care au participat arhitecți, construc -
tori, fur nizori de materiale și foarte mulți studenți.
Au luat cu vântul doamna Prof. Dr. Arh. Ana-Maria
Dabija, doamna Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana Stan,
domnul Silviu Dumitrescu, Președinte ANMAR,
repre zen tan ții unor producători de material dedica -
te (VELUX, Arcon, Sika, Fakro), au făcut de -
monstrații practice mon tatori cu experiență precum
cei de la fir ma Orna men tika, trezind interesul asis -
tenței pentru tinichigeria de acoperiș și ornamentală.

Tot în zona de concurs, perimetral, pe toată durata
campionatului a fost organizată expoziția ”Best Roofs
& Facades”, unde vizitatorii au putut vedea cele mai
reprezentative produse pentru învelitori, termo- și
hidroizolații, ferestre de mansardă, coșuri de fum,
etanșeizanți, precum și ultimele apariții editoriale ale
presei de construcții. Menționăm ca expozanți com -
paniile Velux, Arcon, Sika, Fakro, Selena, Enke,
Kemper System, Triflex, Lamilux, Ursa, Iko, Val con
Roofs, Rheinzink, Stonerex, Bauder, Tondach, Egger,
Ornamentika, Soudal, Knauf Insulation, Gunnex,
Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de
Fum și Șeminee ASFOCH. La majoritatea standurilor
au fost realizate periodic demonstrații practice în
cadrul cărora vizitatorii au putut vedea metode de
montaj și etan șeizare a diferitelor elemente de aco -
periș cu aju torul produselor profesionale Tytan.
Aceste firme au ținut să fie prezente aici, la primul și
cel mai mare eveniment de nivel internațional din
România pe acest domeniu, unde au participat mon -

ta tori din toată lumea; în plus, fiind vorba în cea mai
mare parte despre companii multinaționale, la
Romexpo au sosit numeroase delegații la nivel de top
management. Toți invitații, din țară și străinătate, au
primit ultima ediție a revistei Mansarde, Acoperișuri
& Fațade, care a fost unul dintre promotorii eve ni -
men tului, de un real interes bucurându-se și revista
“Par doseli Magazin”.

Prezenți la toate manifestările, am remarcat interesul
deosebit al producătorilor și furnizorilor pentru acest
gen de acțiuni, care reunesc principalii actori din piață,
atrag montatorii profesioniști și contribuie în mod defi -
nitoriu la ridicarea nivelului de performanță a industri -
ei. Opinia generală este că piața românească de profil
trebuie să aibă un eveniment de acest gen la nivel local,
un campionat național al tinerilor montatori de
acoperișuri, conceput pe un format similar celui
descris în aceste pagini. Așteptăm și reac ția cititorilor
noștri profesioniști, cu propuneri în privința secțiunilor
care trebuie abordate, a regu lamentului de concurs, a
firmelor care pot face față standardelor ridicate necesa -
re. Auspiciile sunt bune și vom reveni în edițiile viitoare
cu noutăți pe acest subiect. n

Conferințe și standuri expoziționale
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P archetul a fost montat pe majoritatea par do -
selilor acestei locuințe, în living, dormitoare,

zonele de tranzit, respectiv pe scările dintre cele
trei niveluri. S-a optat pentru un strat de uzură
din lemn de stejar, pe care spațiile vitrate ample
să îl pună în evidență, valorificând culoarea
naturală a lemnului. Dimensiunile relativ mari ale
plăcilor (15 x160 x 2.200 mm) au însemnat un
montaj mai rapid, dar mai ales avantaje de ordin
estetic și practic: crearea senzației de spațialitate
sporită, de continuitate, ulterior o întreținere mai
ușoară. Pentru asigurarea suc cesului aplicării,
montatorii au colaborat permanent cu con -
sultantul tehnic al Mapei România, evitându-se
astfel orice risc din perspectiva stratului suport
sau a condițiilor de șantier, care influențează,
după cum știm, o asemenea lucrare. Așa cum se
recomandă, par che tul a fost aclimatizat timp de
câteva zile, la tem pe ratura și umiditatea locuinței,
înainte de montare.

Vă prezentăm în continuare o lucrare
rezidențială deosebită din portofoliul
Mapei România, care a constat în
acoperirea cu parchet triplu stratificat
a peste 300 m2 de pardoseală, inclusiv
a 32 de trepte pentru scări, într-o
locuință exclusivistă din Brașov.
lucrările de consolidare și hidroizolare
a stratului suport, aplicarea de șapă
autonivelantă, montarea propriu-zisă 
a parchetului și curățarea suprafețelor
prefinisate din lemn au fost executate
de firma Wood Style S.R.l. cu ma -
teriale Mapei, sub directa coordonare
a specialiștilor acestui producător.

PARCHET TRIPlU 
STRATIFICAT PENTRU 
O lOCUINțĂ DE lUx 

montaj cu 
sistem Mapei

edi]ieilucrarea
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Pornindu-se de la placa de beton peste care era
turnată o șapă de egalizare grosieră, friabilă și cu
microfisuri, acoperirea cu parchet a avansat în
paralel cu celelalte amenajări interioare, fiind folosit
peste tot același sistem complet al companiei Mapei,
compus din:

1. Eco Prim PU 1K, o rășină poliuretanică
monocomponentă, fără solvenți, cu
întărire în prezența umidității, destinată
consolidării în profunzime și hidroizolării
șapelor pe bază de ciment 

Rășina a fost aplicată cu trafaletul, în două straturi,
iar la al doilea strat a fost împrăștiat peste rășina
proaspătă nisip de cuarț uscat cu granulație 0,7 –
1,2 mm, operațiune necesară atunci când este
prevăzută aplicarea ulterioară a unei șape auto -
nivelante, precum în cazul de față. După în tă rirea
rășinii și aspirarea prafului, s-a trecut la aplicarea
șapei autonivelante.

2. Șapa autonivelantă Ultraplan, cu întărire
și uscare rapide, care preia diferențele de
nivel cuprinse între 1 și 10 mm pe strat

Șapa grosieră a fost nivelată cu Ultraplan, con fe rind
pardoselii o rezistență deosebită la sarcini mecanice
și trafic (inclusiv la scaunul cu rotile); s-a creat astfel
o suprafață ideală pentru aplicarea ul terioară a
parchetului Karelia. Ultraplan, în amestec cu apa, se
transformă într-un mortar fluid, ușor de prelucrat,
perfect autonivelant, cu o foarte bună aderență la
suport. Prepararea amestecului s-a făcut mecanic,
cu mixerul electric, la turație mică, pentru a nu
îngloba prea mult aer. Materialul omogen obținut
se întinde cu spatula sau racleta, iar pentru eli mi -
narea bulelor de aer se folosește rola cu țepi. Odată
pusă în operă, această șapă auto ni ve lantă de interior
nu suferă contracții dimensionale, crăpături sau
fisuri. Pe stratul de șapă autonivelantă, în funcție de
condițiile de mediu, pot fi montate orice tipuri de
finisaje elastice, după circa 12/ 24 de ore, sau 48 ore
de la turnare în cazul montajului de parchet. 

Zona de 
tranzit

1

2

3

4

Aplicarea [apei autonivelante [� i eliminarea bulelor de
aer folosind rola cu ]epi

{apa autonivelant` înt`rit` (parchetul se poate monta
dup` 48 de ore)

La trepte, adezivul ambalat sub form` de salam a fost
aplicat folosind pistolul de extrudare

Holul [i treptele  cur`]ate cu Cleaner L [i uleiate cu
Ultracoat Oil - Ultracoat Oil Care 
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3. Ultrabond P913 2K, adeziv epoxi-
poliuretanic bicomponent, fără apă, 
pentru lipirea pardoselilor din lemn
Acest adeziv, folosit pentru suprafețele de câmp,

este conceput pentru plăci de parchet masiv de di -
men siuni medii (L = 40 cm) și pentru parchet
stra  tificat finisat de orice tip și dimensiune. Ultrabond
P913 2K este un adeziv bicomponent (componenta
A – polimer epoxi-poliuretanic și componenta B –
întăritor sub formă de pastă). Amestecând cele două
componente, se obține un produs de culoare uni -
formă, ușor de aplicat cu spatula dințată, care își
păstrează bine forma dată de dinții spatulei. După
circa 24 de ore, timp în care se realizează reacția
chimică, se întărește și se trans formă într-un film
tenace, cu aderență pu ter nică la suprafețele cu care
intră în contact, inclusiv la cele neporoase.  

4. Ultrabond S997 1K, adeziv silanic
monocomponent, fără solvenți, tixotropic
și elastic, pentru trepte din lemn 
Treptele au fost realizate din parchet stratificat de

stejar și au fost montate cu acest produs pe bază de
rășini silanice, gata de utilizare, aplicat sub formă de

1{apa autonivelant` a fost aplicat` continuu, 
între zonele pentru acces [i camere

2Adezivul î[i p`streaz` foarte` bine forma 
dat` de zim]ii spatulei

3În condi]i normale de temperatur`, adezivul are un
timp deschis de circa o or`

4În urm`toarele 4 ore de la montaj, permanent 
s-a cur`]at cu Cleaner L

5Finisarea se face dup` stabilizarea parchetului, 
care este sigur` în 7-10 zile

6Mansarda, dup` uleiere [i finisare detaliat`,
amenajat` în stil clasic

Mansard`
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cordoane. Adezivul se întărește în prezența umi di tății, poate
fi aplicat atât pe suprafețe ori zon tale, cât și verticale,
expandează nesemnificativ (asi gu rând rigu rozitatea po zi -
țio  nării plăcilor de lemn) și este ambalat sub formă de salam,
pentru a fi aplicat cu ajutorul pistolului de extru dare -
/aplicare. De asemenea, este un produs hipo aler genic,
inodor și fără solvenți.

5. Cleaner L, soluție pentru curățarea urmelor
de adezivi reactivi de pe parchet prefinit și
pardoseli din lemn

Cleaner L este o mixtură de substanțe chimice, cu vo -
latilitate scăzută, dar cu mare putere de curățare a
adezivilor reactivi pentru parchet. Este de amintit că, în
practică, atunci când se montează parchet gata finisat, pe
suprafața lui pot rămâne urme de adezivi sau amprente ale
mâinilor cu urme de adeziv sau întăritor, puțin vizibile în
faza de montaj. Aceste urme devin pregnante la
inspectarea finală a pardoselii și înde păr tarea lor este pro -
ble ma tică. De aceea, la montaj, preventiv, suprafața
par che tului a fost curățată cu Cleaner L, remover pentru
curățarea parchetul lăcuit care a fost pătat la montaj cu
adezivi bicomponenți poliu retanici, epoxi-po liu retanici
sau adezivi mono com ponenți poliu retanici/ silanici.
Eficacitatea este optimă în pri mele 4 ore de la aplicare. Se
toarnă cantitatea dorită pe un material curat din bumbac,
cu care se șterge parchetul, apoi se șterge din nou
suprafața cu o cârpă uscată. 

6. Ultracoat Oil, un ulei cu uscare naturală, fără
solvenți, care conferă parchetului o culoare caldă (ro șia -
tic/ gălbuie), intensifică fibra și culoarea lemnului, păs -
trând nealterat aspectul rustic al acestuia. Cum sis temul
prevede sigilarea uleiului, ulterior s-a intervenit cu
Ultracoat Oil Care, un ulei monocomponent, în dis -
per sie apoasă, care formează un strat de protecție rezis -
tent la praf, pătare și stropii de apă apăruți acci dental.

INFO
Materiale Mapei pentru preg`tirea suportului [i montaj:
Consolidare strat suport [i hidroizolare: Eco Prim PU 1K
{ap` autonivelant`: Ultraplan
Adezivi: Ultrabond P913 2K [i Ultrabond P997 1K T
Cur`]area parchetului: Cleaner L
Parchet: Karelia (pl`ci cu dimensiuni 15 x160 x 2.200 mm)
Furnizor produse Mapei [i executant:Wood Style S.R.L.
Consultant tehnic Mapei:Ovidiu Badea
Perioada: iunie 2011 – iulie 2012

Living

1

2

3

Livingul, la aplicarea [apei autonivelante - [apa este
stopat` la scar` [i la marginea diferen]elor de nivel

Parchetul aclimatizat timp de câteva zile la temperatura
[i umiditatea camerei.

Living, amenajare final` - f`r` comentarii
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Cea mai reprezentativă expoziție din România destinată industriei Horeca, ROMHOTEl
a avut loc în perioada 13 – 16 noiembrie 2014, în Pavilioanele C5 și C6 din cadrul
Centrului Expozițional Romexpo, în paralel cu Târgul de Turism al României. 

A juns la cea de a XXII-a
ediție, evenimentul re pre -

zintă în continuare o  platformă
de referință pentru expunerea, în
condiții profesioniste, a nou -
tăților și tendințelor acestei piețe
în continuă schimbare. 

Industria ospitalității este o
piață impor tantă pentru spe -
cialiștii în pardoseli și amenajări
interioare, în acest domeniu
fiind nevoie de pro duse din ga -
mele profe sionale, lucru
solicitat atât de legislație, cât și
de necesitățile practice ale
operatorilor (par doseli elastice
speciale pentru bucătării, res -
taurante, baruri, camere, fa cili -
tăți precum Spa-urile, piscinele,
pardoseli exte rioare pentru
terase, finisaje de dicate care să
re ziste la între ținere frecventă,
uzură intensă,  umi ditate ri -
dicată etc.). 

În plus, este vorba despre o
piață dina mică, în care rea me -
najările merg în pas cu acțiunile
periodice de mar keting, chiar
rebranding-urile, ceea ce implică
schimbări este tice funda men -
tale, concepte, materiale și dotări
inovatoare, în conformitate cu
trendurile de pe piața inter na -
țională. 

Este cunoscut faptul că Rom -
hotel a devenit atractiv, în con -
se cință, și pentru designerii
specializați în lucrări pentru
spații publice, precum și pentru
furnizorii de sisteme de par -
doseli, care găsesc în această
industrie unele dintre cele mai
importante, exclusiviste și pro vo -
catoare lurări. În același timp,
prezența Universității de Arhi -
tectură și Urbanism prin standuri
și sesiuni de conferințe a devenit
deja o tradiție la Rom hotel.

În cadrul târgului au fost
organizate numeroase mani fes -
tări dedicate barmanilor și
gastronomilor (o competiție de
barista, degustări de cafea și
vinuri, Sărbătoarea Gustului – o
manifestare inspirată din tradiția
franceză), care s-au arătat
interesați și de zona ame na jă rilor,
mai cu seamă din pers pectiva
respectării normelor HACCP.
Revista Pardoseli Ma gazin a
ajuns în mâinile par ticipanților la
acest târg: designeri, furnizori de
echi pamente profesionale, ope -
ra tori prezenți la Târgul de
Tursim al României, consultanți,
inves ti tori interesați de ultimele
materiale specifice domeniului
Horeca.  

ROMHOTEL 2014

eveniment
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umedepardoseli

HIDROIzOlARE șI IMPERMEABIlIzARE 
CU TyTAN PROFESSIONAL 
Specialiștii care construiesc și amenajează spații unde apa apare frecvent, precum băi, dușuri,
centre Spa, piscine exterioare sau interioare, pot folosi pentru hidroizolare și impermeabilizare
două produse aflate sub brandul tytan Professional de la Selena: Hydrol 1K și Hydrol 2K.
Aplicarea lor este utilă și în alte zone unde umiditatea și apa ar putea degrada elemente de
construcție sau ar scădea nivelul de confort, unul dintre marile avantaje ale produselor
menționate fiind rapiditatea și simplitatea punerii în operă.

INFO
SC Selena România SRL
Str. Drumul Mare nr. 26-28, Sat Olteni, 
Comuna Clinceni, jud. Ilfov 
Tel.: +40 21 467 03 30, Fax: +40 21 467 03 40 
E-mail: office.romania@selena.com 
Website: tytan.ro

Hydrol 1K - Folie Lichidă
Hydrol 1K este o folie lichidă
monocomponentă, elastică, pentru
hidroizolare sub placaje ceramice. Protejează împotriva
influenţei dăunătoare a umezelii şi apei care se scurge
fără a exercita o presiune hidrostatică. Este un produs
ușor de aplicat, cu aderență foarte bună, folosit înaintea
lipirii plăcilor de gresie și faianță, pentru a crea o
membrană elastică, impermeabilă. 
n Asigură impermeabilizarea camerelor expuse la

umiditate temporară
n Creează o membrană permanent flexibilă
n Umple fisurile din stratul suport
n Se poate folosi ca strat izolator sub placările ceramice

atât la interior, cât şi la exterior
Aplicații: balcoane, terase, pereţi exteriori, camere
expuse la umiditate temporară: bucătării, camere de
baie, cabine de duş, spălătorii, subsoluri.

Hydrol 2K
Hydrol 2K este un mortar bicomponent
de impermeabilizare pe bază de ciment și
rășini, permanent elastic și capabil să acopere fisurile din
stratul suport, destinat teraselor și băilor, dar și unor
lucrări mai complexe precum piscinele și bazinele.

Beneficii
n Permanent elastic – acoperă fisurile 
n Uscare rapidă (poate fi vopsit sau se poate aplica

gresie peste acoperire după 24 de ore) 
n Uşor de aplicat cu gletiera sau peria

Aplicații tipice:
băi, spălătorii, pivnițe, piscine, terase, bazine de apă.
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profesionaleizola]ii

URSA GLASSWOOL® - TSP
Plàci din vatà mineralà de sticlà, de mare densitate

• Aplicaţii generale: 
izolarea termică şi fonică la nivelul pardoselilor

• Aplicaţii recomandate: 
izolarea termică şi fonică (la zgomotul de impact) 
a pardoselilor cu dală flotantă

În cazul planșeelor, una dintre problemele importante
care trebuie rezolvate pentru a beneficia de o
atmosferă interioară reconfortantă este reducerea
zgomotelor de impact (produse prin lovire în spațiile
aflate dedesubt), iar cea mai bună soluție este
fonoizolarea la nivelul pardoselii. 

Aceasta este în același timp o metodă de a evita
propagarea zgomotelor proprii către camerele aflate
dedesubt, dar și o excelentă soluție pentru a
împiedica pierderile de căldură, mai ales când este
vorba despre un planșeu peste spații neîncălzite.

Pardoseala de tip ”dală flotantă” presupune aplicarea
unui strat de șapă sau beton peste un strat elastic,
care poate fi un strat de vată minerală de sticlă de
mare densitate așezat pe planșeu și, perimetral, la
baza zidurilor, pentru a evita transmiterea sunetului
către celelalte elemente ale construcției. 

Vata minerală de mare densitate TSP din gama URSA
GLASSWOOL® este concepută tocmai în acest scop și
poate constitui o contribuție importantă la obținerea
unui spațiu interior cu termoizolație și fonoizolație
superioare, inclusiv în cazul încălzirii prin pardoseală.

MW - EN 13162 - T6 - DS(T+) - Mu1 - Cp5 - AFr5
• MW - prescurtare pentru vata mineral`
• EN 13162 - num`rul standardului european
• T i - toleran]a admisibil` la grosime
• DS (T+) - stabilitatea dimensional` la temperatura indicat`
• WL(P) - absorb]ia de ap` dup` imersare de lungă durată
• MU i - permeabilitatea la vaporii de ap`
• CP - simbolul nivelului declarat pentru compresibilitate
• AF 1 - rezisten]a la circula]ia aerului
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Tehnica de punere în operă nu este mult diferită
de cazul în care se toarnă o șapă obișnuită:
peste planșeu se aplică stratul dorit de vată
minerală de sticlă, recomandat de proiectant,
se așează o folie etanșă de polietilenă (care
protejează materialul termoizolant de
umiditate) și se toarnă șapa flotantă, armată
conform proiectului. Vata minerală și folia de
po lie tilenă sunt, desigur, ridicate pe perete, așa
cum se arată în normative și în recomandările
pro du cătorului, iar ulterior se decupează
surplusul până la cota superioară a șapei. În
continuare, se poate monta orice strat de
finisaj: parchet, PVC, mochetă, gresie și așa mai
departe.

CE Certificat de Conformitate l RAL Institutul German de Certificare
şi Asigurare a Calității l EUCEB Comisia Europeană de Certificare a
calității produselor din vată minerală

INFO
URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, 
Bucure[ ti

Tel.: 0040 21 269 0663; 
Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@uralita.com
www.ursa.ro

URSA GLASSWOOL® - TSP cu dală
flotant` simpl` 

URSA GLASSWOOL® - TSP cu dal`
flotant` simpl`, peste p`mânt 

URSA GLASSWOOL® - TSP cu înc`lzire
prin pardoseal`

URSA GLASSWOOL® este o marcă ce reuneşte produse 
din vată minerală destinate izolării termice şi fonice a
acoperişurilor înclinate, a pereţilor de com par ti mentare,
a pereţilor exteriori și planșeelor între etaje sau direct 
pe sol. Toate produsele URSA GLASSWOOL® sunt
incombustibile, fiind clasificate A1 conform normelor
Euroclass pentru articole necaşerate.
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ExECUțIA CORECTĂ 
A PARDOSELILOR (I)

Prin publicarea acestor pagini,
inspirate de Nor mativul
privind proiecterea, execuția
și asigurarea calității
pardoselilor la construcțiile
civile, și din care intenționăm să
facem un serial, dorim să arătăm
că pardoselile nu sunt niște
finisaje care trebuie lăsate doar
la latitudinea beneficiarului, pe
care montatorul îl servește
necondiționat. Trebuie să fim
convinși cu toții (arhitecți,
montatori, antreprenori,
beneficiari) că pardoseala este
o lucrare ce implică
responsabilitate și norme,
efecte nedorite pentru cei care
nu le respectă. Într-adevăr,
poate normativele sunt uneori
prea exigente sau depășite de
sistemele, materialele sau
tehnicile de lucru dezvoltate
între timp, dar trebuie să fim
conștienți că în tot ceea ce se
întâmplă pe un șantier există
reguli, de care trebuie să țină
cont toți cei enumerați mai sus.
Vi le prezentăm în continuare,
într-un limbaj și o selecție care
evită prea multe detalii tehnice,
deocamdată doar pe cele
referitoare la principiile de
execuție pe planșee ale
straturilor suport și dalelor
flotante, respectiv ale
pardoselilor pe pământ. 

normative

Paginile de față
sunt inspirate de
Normativul privind
proiecterea, execuția
și asigurarea calității
pardoselilor la 
construcțiile civile.
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P rintre condiţiile tehnice care se impun exe cu -
tantului cu privire la montarea pardoselilor

menționăm faptul că lucrările trebuie obligatoriu
bazate pe respectarea strictă a documentaţiei teh ni -
co – economice elaborate de proiectant, iar la exe -
cuţia lucrărilor se vor utiliza numai produse şi
procedee prevăzute în proiect, certificate sau
pen tru care există agremente tehnice, astfel încât
să se realizeze cerinţele de calitate. Orice mo di fi care
legată de nivelul dotărilor şi posibilităţilor teh no lo -
gice de execuţie trebuie să fie însuşită de proiectant
şi acceptată de beneficiar (ceea ce ne dă, desigur, o
nouă viziune asupra res pon sa bi li tă ților...).

PRINCIPII PRIVIND 
ExECUTAREA PARDOSELILOR

Pardoselile se execută de personal specializat,
efectuându-se sub controlul calităţii, pe faze de
execuţie la straturile intermediare, stratul suport și
stratul de uzură. Se va ține seama de re gle men tă rile
tehnice în vigoare, precum şi de datele fur nizate de
agrementele tehnice ale materialelor utilizate. Atât
la transport, depozitare cât şi la pu ne rea în operă,
până la darea în exploatare, trebuie să se asigure
condiţiile de microclimat specifice fie cărui tip de
material, în conformitate cu re gle men tările specifice
sau indicaţiile pro du cătorilor de materiale. Exe cu -
tarea par do se lilor se va face nu mai după terminarea
lucrărilor pre văzute sub par doseli (canale, fundaţii,
con ducte, instalaţii elec trice, sanitare şi de încălzire),
pre cum şi după ter minarea în încăperea res pec tivă

a tuturor lucrărilor a căror execuţie ulterioară ar
putea deteriora pardoseala.

PARDOSELI ExECUTATE PE PLANşEE

Pregătirea stratului suport se va face în con for mi tate
cu proiectul de execuţie, cu urmă toarele pre cizări:

➤ atunci când stratul de bază al noii pardoseli
este constituit din planşee de beton sau beton
armat, precum şi atunci când acest strat îl constituie
pardoseli vechi de beton, cărămidă, piatră etc. este
necesar ca aceste suprafeţe să fie pregătite prin
curăţarea şi spălarea lor cu apă de eventualele
impurităţi, praf sau resturi de tencuială;

➤ diversele străpungeri prin planşeu, rosturile
dintre elementele prefabricate ale planşeului,
adânciturile mai mari etc. se vor chitui, după caz, cu
mortar de ciment sau alte produse adecvate,
indicate în proiect; armăturile care ies din planşeul
de beton armat vor fi tăiate sau îndoite;

➤ conductorii electrici care se montează sub
pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi
acoperiţi cu mortar de ciment în grosime strict
necesară pentru protejarea lor;

➤ conductele de instalaţii care străpung
planşeul se verifică dacă sunt izolate corespunzător
(pentru a se exclude orice contact direct al
conductelor cu planşeul şi pardoseala).

ExECUţIA STRATULUI SUPORT 
şI A STRATURILOR INTERMEDIARE

Realizarea acestor straturi, pentru fiecare tip de
pardoseală, se va face ținând cont de următoarele:

➤ în cazul materialelor pulverulente sau sub
formă de mortar se va efectua dispunerea acestora
pe toată suprafaţa sau între elementele de reazem
ale stratului de uzură, cu luarea de măsuri de
atenuare a şocurilor transmise de stratul de uzură;

➤ în cazul materialelor sub formă de plăci se va
asigura umplerea rosturilor cu materiale adecvate
care să preia şocurile şi să împiedice deplasarea
acestora sub efectul sarcinilor.
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normative

ExECUTAREA şAPEI DIN MORTAR 
DE CIMENT 

se va efectua cu următoarele menţiuni:
➤ șapa de egalizare se realizează din mortar de

ciment clasa MT10, având consistenţa de 5 cm,
măsurată pe conul etalon;

➤ mortarul de ciment se va prepara în
cantităţile strict necesare care pot fi puse în lucrare
înainte de începerea prizei;

➤ mortarul de ciment, preparat cu nisip sort 
0 - 7 mm se va întinde pe suprafaţa respectivă şi se
va nivela cu dreptarul tras pe fâşii de ghidaj din
mortar de ciment sau pe şipci de ghidaj, fixate în
prealabil la nivelul indicat în proiect;

➤ turnarea şapei se va face în şah, în panouri
de 2,0 - 2,5 mp, prevăzându-se rosturi
longitudinale şi transversale;

➤ în cazul în care este necesară prin proiect o
suprafaţă foarte netedă, se va proceda la sclivisirea
feţei văzute a şapei. Acest lucru se realizează astfel:

- baterea mortarului de ciment proaspăt
aşternut cu mistria (până la apariţia laptelui
de ciment);

- presărarea uniformă pe suprafaţa şapei,
înainte de începerea prizei mortarului, a unei
cantităţi de ciment, astfel încât să rezulte o
grosime de 2 mm de suprafaţa sclivisită
(aprox. 300 – 500 g/mp);

- sclivisirea şi rolarea suprafeţei;

➤ după executarea sclivisirii (pentru evitarea
fisurării din cauza acţiunii soarelui sau acţiunii
curenţilor puternici de aer), se va proteja suprafaţa
prin acoperirea cu rogojini, pânză de sac etc., care
se va stropi cu apă timp de 7 zile;

➤ în cazul executării unor lucrări care necesită
efectuarea de spargeri în şapă, se vor lua măsuri ca
aceste spargeri să fie refăcute numai cu acelaşi fel
de material;

➤ în cazul când nivelurile şapei în încăperi
vecine sunt diferite, linia de demarcaţie dintre
acestea va fi la mijlocul grosimii uşii în poziţie
închisă;

➤ pentru realizarea unei mai bune aderenţe a
şapei la suport, planşeele din beton armat vor fi
uscate şi rugoase;



Montatori de pardoseli
Constructori
Arhitecți și designeri
Furnizori de materiale
Angajați în construcții
Beneficiari
Pasionați de pardoseli

De acum puteți solicita 
Newsletterul Pardoseli Magazin
Trimiteți-ne un e-mail pe adresa 
redacție@pardoselimagazin.ro 
cu textul 
”Doresc să primesc 

Newsletter-ul Pardoseli Magazin”
și veți putea accesa:

• Noi informații din domeniu
• Revista Pardoseli Magazin în 

format electronic
• Informații despre cele 

mai performante materiale
• Calea cea mai scurtă către 

adevărații profesioniști 
în pardoseli

redacție@pardoselimagazin.ro 

pardoseli
profesionisti
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normative

➤ abaterile de la planeitate ale stratului suport
(de rezistenţă) nu vor depăşi valorile admisibile
indicate mai jos:

- max. 20 mm faţă de dreptarul de 2 m
lungime la suprafaţa terenului de fundaţie
pregătit pentru executarea pardoselilor;

- max. 10 mm faţă de dreptarul de 2 m
lungime la suprafaţa stratului suport rigid 
(din beton sau beton armat).

OBSERVAţII:

- abaterile mai mari decât cele admisibile se vor
rectifica prin înlăturarea ieşindurilor sau prin
acoperirea intrândurilor mari, astfel ca
grosimea finală a șapei să fie de max. 3 cm;

- abaterile de la planeitate ale stratului de
legătură nu vor depăşi max. 15 mm faţă de
dreptarul de 2 m lungime, în cazul stratului de
nisip, şi max. 20 mm în cazul stratului din
pietriş, balast sau piatră spartă;

- pe parcursul executării şapei se va urmări
obţinerea unui strat cu o grosime cât mai
uniformă, care să se încadreze în limitele
admise.

ExECUTAREA DALEI FLOTANTE

la executarea dalei flotante se va urmări, pentru
fiecare strat care intră în alcătuirea sa, realizarea
nivelului respectiv după linia de reper orizontală
trasată pe pereţi şi se va ţine seama de precizările
de mai jos:

Stratul de egalizare:
executarea stratului de egalizare se realizează

din nisip uscat sau mortar de ciment. Acest strat
trebuie să fie nivelat, astfel ca suprafaţa lui să fie
orizontală; condiţiile de calitate se impun în funcţie
de materialul din care se alcătuieşte stratul de
izolare fonică. 
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la turnarea stratului de egalizare realizat din
mortar de ciment se vor folosi fâşii de ghidaj din
acelaşi mortar de ciment, distanţate la 1,5 - 2 m şi
având nivelul trasat după linia de vagriz la cota pe
care trebuie să o aibă acest strat.

Stratul de izolare fonică:
➤ de-a lungul pereţilor şi în jurul unor

elemente de construcţie sau de instalaţii, care
străpung planşeul, se vor monta fâşii tăiate din plăci
de material cu modul de elasticitate dinamică
scăzut, care vor izola dala flotantă faţă de acestea;
fâşiile montate de-a lungul pereţilor vor avea
înălţimea egală cu distanţa dintre planşeu şi faţa
superioară a pardoselii;

➤ atunci când stratul de izolare fonică va fi
executat din materiale în vrac, se recomandă ca
suprafaţa stratului de egalizare din nisip să fie
complet acoperită cu un strat de protecţie
mecanică realizat din hârtie de protecţie;

➤ stratul de izolare fonică realizat din materiale
în plăci se va aşeza direct pe stratul de egalizare
din mortar de ciment sau din nisip; plăcile se vor
aşeza alăturat, cu rosturi de 4 – 5 mm lăţime,
pentru a permite dilatarea acestora sub influenţa
umidităţii.

Stratul de protecţie: 
stratul tehnologic de protecţie aşezat deasupra

stratului de izolare fonică se va executa din hârtie
Kraft, folii de polietilenă etc. petrecute între ele cu
minimum 10 cm; la margini, acestea vor îmbrăca
fâşiile de material fonoizolator montate pe
elemente verticale, în cazul în care dala este
turnată.

Dala propriu-zisă: 
dala din beton va fi armată şi se va executa

până la fâşia de material fonoizolator aşezată dea
lungul pereţilor sau în jurul elementelor de
construcţie care străpung planşeul; înaintea turnării
dalei din beton se vor executa ruperi de nivel
pentru faţa superioară a acesteia: puncte, fâşii, la
cca. 1 m distanţă care vor servi şi drept ghidaje

pentru dreptarul cu care se face nivelarea; nivelul
superior al ruperilor se stabileşte faţă de linia de
vagriz, iar eventualele pante se verifică cu
dreptarul şi bolobocul. Suprafaţa dalei se va drişcui
fin cu drişca de lemn, pentru a se obţine o
suprafaţă plană, fără denivelări, şi aspră; fineţea şi
planeitatea drişcuirii se vor realiza în funcţie de
natura îmbrăcăminţii pardoselii care urmează să fie
lipită, astfel ca eventualele particule de nisip sau
denivelări să nu apară pe suprafaţa acesteia. În
cazul pardoselilor cu pervaz de lemn, se vor
încastra în perete dibluri de lemn, pentru fixarea
acestuia, la distanţă de cca 50 cm între ele.

Executarea dalei din beton se va face cu deosebită
grijă, pentru a nu se deteriora stratul de izolare
fonică sau cel de protecţie mecanică. Circulaţia se
va face numai pe scânduri aşezate peste stratul de
protecţie mecanică, iar în prima perioadă de
întărire, de circa 7 zile de la turnare, dala din beton
se va menţine umedă prin stropire uşoară sau prin
acoperirea cu folii de polietilenă. 

Pentru evitarea deteriorărilor produse prin
circulaţia sau murdărirea dalei din beton cu humă,
vopsea etc., accesul în încăpere după turnarea
acesteia va fi interzis până la executarea
îmbrăcăminţii pardoselii.
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normative

ExECUTAREA STRATULUI 
DE IZOLARE FONICĂ

Stratul de izolare fonică se execută în cazul dalei
flotante şi sub toate straturile de uzură executate
pe planşee în clădirile multielajate, atunci când este
necesară izolarea la zgomot de impact. Executarea
stratului din plăci de PFl poros (sau alt conglomerat
lemnos similar) serveşte numai pentru stratul de
uzură din parchet lamelar, parchet cu lambă şi uluc
lipit cu poliacetat de vinil sau alt adeziv similar şi se
face cu următoarele precizări:

➤ montarea plăcilor se va face prin simpla lor
aşezare pe stratul de egalizare din nisip uscat şi
bine bătut;

➤ în timpul montajului, în încăperi umiditatea
relativă a aerului trebuie să fie de maximum 65%;

➤ nisipul trebuie să fie uscat (umiditatea maximă
3 %);

➤ între plăci se vor lăsa rosturi de 4 - 6 mm
lăţime pentru a permite umflarea în lungime şi
lăţime a acestora sub influenţa umidităţii. În acelaşi
scop, între plăcile de margine şi pereţi se vor lăsa
rosturi de 10 -15 mm lăţime, iar rosturile dintre
plăci vor fi ţesute;

➤ după aşezarea plăcilor în poziţia definitivă, 
se va lăsa un interval de 24 ore până la lipirea par -
chetului; în acest fel, variaţia dimensională a plăcilor
sub influenţa umidităţii suportului având loc înainte
de lipirea parchetului; în acest interval de timp nu
se va mai executa nici o altă lucrare în încăpere.

PARDOSELI ExECUTATE PE PĂMâNT

Pregătirea se va face în conformitate cu proiectul
de execuţie, cu următoarele precizări:

➤ pardoselile executate pe pământ, pe strat

suport elastic sau din beton turnat, se vor executa
numai după o prealabilă cercetare şi pregătire a
pământului, care trebuie să îndeplinească condiţiile
de rezistenţă şi umiditate;

➤ este interzisă executarea pardoselii direct pe
pământ în cazul pământurilor sensibile la umezire;

➤ pregătirea terenului pe care se aşează
pardoseala se va face prin îndepărtarea stratului de
pământ vegetal, nivelarea pământului, compactarea
pământului prin batere manuală sau mecanică, iar în
cazul în care se produc denivelări la compactare,
acestea se vor completa cu pământ care se va
recompacta local;

➤ pământurile nisipoase, pământurile cu pietriş
etc. vor fi compactate întâi în stare uscată şi numai
după aceasta se vor umezi treptat, pentru atingerea
gradului de compactare necesar;

➤ pământurile argiloase şi cele cu conţinut mare
de praf nu se vor compacta în stare uscată, ci după
ce s-a realizat umiditatea optimă de compactare
(12 - 20% pentru argile şi 10 - 14% pentru
pământuri prăfoase);

➤ executarea umpluturilor sub pardoseli se va
face în straturi succesive, udate, bine compactate,
de 15 - 20 cm grosime; se va folosi pământ fără
resturi vegetale sau alte impurităţi;

➤ stratul de sub pardoseală se va realiza din
pietriş ciuruit sau agregate mărunte şi nisip, astfel
încât să asigure ruperea capilarităţii.

(Va urma)
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completeservicii

COSTA MIT: SECRETUl DIVERSITĂțII
Pe o piață tot mai concurențială, a calității și ofertelor integrate, Costa Mit a ales să își dezvolte
progresiv și constant gama de produse și servicii, de-a lungul celor 16 de ani de existență.
Astfel, această societate vine în prezent cu o ofertă deosebit de variată, care include:

➤ Producție proprie de parchet masiv din diferite
estențe autohtone (fag, salcâm, stejar), realizat în
diverse modele: mozaic, Versailles, industrial etc.

➤ Pardoseli exterioare tip deck – producție proprie,
dar și din import (exotic, WPC)

➤ Scări interioare
➤ Elemente de structură din lemn masiv (grinzi,

cherestea)
➤ Parchet triplustratificat fabricat de producători

consacrați
➤ Parchet din lemn exotic
➤ laminat de calitate superioară
➤ Plăci OSB și TEGO
➤ Plinte, colțare, praguri și alte accesorii pentru

pardoseli
➤ Produse pentru montaj și finisare (adezivi,

grunduri, lacuri etc.)

Gama diversă de produse este completată de o
varietate de servicii care pot asigura pentru bene -
ficiari, arhitecți și antreprenori o lucrare ”de la A la z”: 
➤ transport și montaj gratuit pentru produsele

achiziționate de la Costa Mit
➤ garanție pentru lucrările realizate, stabilită prin

contract
➤ echipe de montaj și finisare profesionale, 

care respectă etapele de lucru și folosesc 
doar produse și echipamente specializate, 
de ultimă oră

➤ lucrări de recondiționare 
➤ montaj scări de lemn

Import și distribuție deck pentru terase 
la cel mai mic preț

PARCHET MASIV

Br
ad

ut
En

gl
ez

es
c

Sa
h

SalcâmFag Stejar

INFO
Costa Mit S.R.L.
Calea Floreasca nr. 49
E-mail: costamit@yahoo.com
Tel. : 0728 306 996 C`t`lin M`iceanu

0744 145 391 Nina M`iceanu
www.costamit.ro; www.parchet-stratificat.com
http://parchet-masiv.ro
facebook: Terasa Lemn Deck
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de referin]`lucr`ri

Lucrările prezentate în această revistă au
calități estetice deosebite, desigur, dar
ceea ce urmărim este mai cu seamă
calitatea materialelor, pri ce perea mon ta -
torilor și pers pec tivele legate de
rezistența în timp a acestor pardoseli.
Sunt lucruri care nu se văd în detaliu în
fotografii, care trebuie privite direct,
pipăite, evaluate împreună cu întreaga
locuință. Am fost îndrumați și am în vățat
să identificăm asemenea lucrări, în acești
ani de când ne bucurăm de com pania
celor mai buni reprezentanți ai branșei.
Iată în con ti nuare o ase me nea lucrare,
care ne-a atras aten ția prin di mensiuni,
modelele de parchet apli cate, munca
sistematică, de detaliu, a unor aplicatori
cu o experiență im por tantă în spate.

STEjAR MASIV CU BUTONI 
DIN FRASIN TRATAT TERMIC

Rezultatul este un motiv de
mândrie pentru beneficiar, dar în
primul rând pentru cei care au
muncit aici și cei care au furnizat
materialele de montaj. 
Pentru că, trebuie să o spunem,
înainte de exigența clientului, 
cea mai impor tantă este exigența
montatorului față de propria
lucrare. Când folosești însă
materiale bune pentru finisaj și
dispui de echipamentele
necesare, lucrurile devin mult 
mai simple.  

Termotratarea
parchetului 

Tratarea termică a parchetului masiv (din lemn de
frasin ca în cazul prezentat aici, dar este o tehnologie
utilizată și pentru alte esențe – stejar, pin, fag, tei,
exotice) îi conferă acestuia o serie de proprietăți noi
sau ameliorarea celor existente: lemnul devine mai dur,
mai puțin acid, opti mi zân du-și astfel proprietățile
mecanice și comportamentul la umiditate, sen si bi lita -

tea la atacul organismelor vii (cari, mucegai etc.), în
definitiv durata de viață. Astfel, devine de peste 20
de ori mai puţin hidroscopic (capacitatea de a
absorbi umiditatea), în comparaţie cu lemnul care nu
a fost supus acestui procedeu termic, umiditatea la
care se livrează fiind în jurul cifrei de 8%. Dimensiunile
plăcilor sunt mult mai stabile, crește coeficientul de
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Compoziție elaborată 
Lucrarea ilustrată aici s-a derulat într-o locuință

din zona centrală a Bucureștiului și s-a încheiat
recent, la începutul lunii decembrie. Suprafața a fost
relativ mare, de circa 320 metri pătrați, și a fost
acoperită cu parchet de diferite esențe, cu accent pe
lemnul masiv de stejar natur, de foarte bună calitate,
fără noduri. S-a optat pentru un model “împletit”, cu
butoni pătrați de frasin termotratat, amplasați pe
diagonală. Perimetral, s-a intervenit cu frizuri din
parchet de stejar de aceeași nuanță, montat în linie,
dar și un chenar dintr-o esență exotică mai închisă,
roșiatică, pentru a crea contrast și a da pardoselii un

efect mai puternic de perspectivă și culoare. Este un
model de mare efect, dar care trebuie realizat cu mare
acuratețe, pentru că orice neregularitate devine
vizibilă, mai ales de la distanță – butonii trebuie să
fie perfect aliniați, frizele trebuie să respecte
geometria camerei, limitele și diferențele de nivel ale
unui “open space”.

Echipa Clevio House Design, condusă de domnul
Viorel Curea, a montat parchetul pe o șapă din beton,
folosind un adeziv Stauf, iar pentru finisare a fost
folosit produsul Bona Mega, o soluție dedicată pro -
tecției superioare la toți factorii agresivi care pot
interveni în acea locuință. 

Prin formula ino va  toare pe bază de apă și uleiuri
vegetale, mono  componentă, care aduce tehnologia
cros slink (crearea legăturilor polomerice încrucișate)
și avan tajele reacției foarte puternice în contact cu

STEjAR MASIV CU BUTONI 
DIN FRASIN TRATAT TERMIC

izolare termică, lemnul capătă un miros specific,
natural. Contractarea și dilatarea, ondularea, umflarea,
apariția fisurilor sunt mult întârziate și mai puțin
grave/vizibile. Cea mai importantă transformare din
perspectivă estetică este schimbarea culorii, care
devine mai închisă în toată masa lemnului, cu trimitere
către rustic, învechit, în ton cu tendințele în design

din perioada pe care o parcurgem. Se consideră că
astfel se ajunge la proprietăți specifice lemnului exotic,
avantajos din anumite puncte de vedere, motiv
pentru care îl întâlnim deseori pentru execuția
pardoselilor exterioare, tip deck, rezistente la căldură,
umiditate, aer sărat. Totuși, se re co man dă acoperirea
cu uleiuri și alte soluții care să reducă efectul razelor
UV. A nu se confunda cu afumarea obținută prin
diverse procedee chimice, respectiv colorarea prin
baițuri, uleiuri sau lacuri cu pigment, la care apelează
unii producători de par chet masiv sau stratificat
(inclusiv pentru încălzirea în pardoseală), indiferent că
anterior lemnul a fost tratat termic sau nu. 
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de referin]`lucr`ri

oxigenul, Bona Mega a devenit un produs foarte
căutat pentru tratarea pardoselilor supuse uzurii co -
mer ciale medii și uzurii domestice intense (in clusiv
pentru camere de hotel birouri, rezerve de spital și
chiar scene de teatru). 

Parchetul astfel protejat este mult mai ușor de
curățat când este zgâriat, agresat de urme de mobilier
sau în căl ță minte, substanțe chimice sau cu capacitate
mare de pătare (cafea, vin, cerneală intervenite
accidental). 

Din punct de vedere ecologic, trebuie spus că
Bona Mega, clasificat EC1, nu conține N-meti l pi ro -
li donă, un compus folosit ca solvent deseori pentru
com puși organici greu solubili, substanță con siderată
toxică și etichetată ca atare în Europa și nu numai.
Prin urmare, s-a realizat un interior nu doar
estetic, ci și deosebit de “curat” din pers pectiva
sănătății locatarilor. 

Responsabilitățile execuției
Ferestrele, ușile și ferestrele franceze ample asi -

gură o cantitate mare de lumină, ceea ce pune în
va loare pardoseala, dar poate evidenția și eventualele
neregularități, mai ales rosturile, cu atât mai clare cu
cât parchetul este mai deschis la cu  loare (este cu -
noscut faptul că parchetul de nuanțe închise
“mas chează” rosturile). De ase me nea, mai sunt trep -
tele, diferențele de nivel echi  valente unei trepte,
măștile de protecție pentru instalațiile de încălzire,
unele elemente de struc tură care ies în relief din
planul zidului și, mai ales, coloanele cu secțiune

Termotratarea
parchetului 

De aici ne vin o multitudine de nuanțe, dar
trebuie văzut care este culoarea lemnului sub stratul
de uzură. lemnul termotratat pur și simplu este un
produs integral ecologic. Tehnologia de fabricație
poate fi diferită de la un producător la altul, dar în
principu este vorba despre procese similare,
utilizând temperaturile înalte (170 - 220°C) și pre -

zența aburului în diferite etape, plăcile de parchet
fiind introduse în incinte numite “termocamere”, cu
reducerea oxigenului. 

În cazul rășinoaselor, se elimina complet pun gile
de rășină, prin urmare lemnul obținut poate fi folosit
inclusiv în saune sau băi, rășina nemaifiind un
impediment (se știe că pătează). 

Este cazul să vorbim un pic și despre
complexitatea lucrării, care nu a fost
mică. Suprafața livingului, deschisă
către alte încăperi, formează practic
un impresionant spațiu liber, comun
cu zona de intrare, cea de dining și
casa scării către nivelul superior. 
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rotundă care se sprijină pe pardoseală chiar în
suprafața acoperită cu parchet. Toate acestea au
însemnat multe ore de lucru, cu calcule și încercări –
reușit, după cum se vede. Interioarele au fost proaspăt
renovate și finisate, ceea ce este recomandat de fiecare
dată (pardoselile, teoretic, se montează la final), dar
execuția a trebuit realizată cu maximă atenție pentru
a nu deteriora aceste finisaje, montatorul de pardoseli
fiind cel care vine cu “tușa finală”, inclusiv în zona de
plintă, ceea ce este o mare responsabilitate. 

Desigur, cele mai solicitate zone sunt cele din pro -
ximitatea ușilor care dau în exteriorul casei, intrarea
realizându-se direct pe parchet. S-a obținut astfel o
suprafață acoperită cu lemn absolut continuă, ceea ce
este un lucru deosebit, fără rosturi și praguri de
trecere, finisată cu luciu, care ne dă nenumărate
motive să o prezentăm ca model.  

Termotratarea ca metodă de ameliorare a lem nului
este de fapt cunoscută de mii de ani, din China, unde
s-a observat că lemnul veselei de bucătărie devenea
mai rezistent prin încălzire. Metoda a fost adoptată cu
succes de vikingi și de corăbierii vest-europeni, prin
urmare este firesc să o întâlnim și în industria par -
chetului, mai ales că designul iese în câștig, fibra

lem  nului, textura și nodurile rămânând vizibile, chiar dacă
mult ate nuate. lemnul termotratat este folosit și pentru
realizarea par che tului stratificat, ca strat de uzură, dând
noblețe și valoare suplimentară par do selilor din
amenajări exclusiviste. Este întâlnit pentru fri zuri, butoni,
plinte și alte elemente de efect pentru parchet, dar și în
industria mobilei sau alte domenii înrudite.

INFO
Lucrare:montaj parchet masiv
Suprafa]`: 320 mp
Execu]ie: Clevio House Design
Materiale finisaj: Bona Mega
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C onform datelor organizatorului, circa jumătate
dintre participanți au fost arhitecți, 13% con trac -

tori, 24% companii și 13% speakeri. Evenimentul a
avut loc în principal la Radisson Blu Hotel din
București, dar și în alte locații din Capitală (Uni versi -
ta tea de Arhitectură “Ioan Micu”, Hanul Gabroveni,
trasee de vizitare pe Calea Victoriei). 

Zona expo ziți o nală a fost ocupată de 37 de ex po -
zanți, iar la conferințe s-au înscris 75 de speakeri. În
cadrul sesiunilor de conferințe, a dezbaterilor des -
chise și a prezentărilor din cadrul secțiunilor (Fațade,
Acoperișuri, Construcții) au vorbit arhitecți, con -
struc tori și reprezentanții unor producători. Dez ba -
terea “Architects and Contractors for Sustainable
Built Environment”, organizată în prima zi a ex po -
con  fe rinței, a avut în prim-plan im pli carea oa me ni -
lor în pro cesul de co-creare de valoare în arhitectură,
sus te na  bilitatea clădirilor și eficiența ener getică,
provocări ce țin de creșterea calității lo cuirii. 

Printre proiectele evidențiate în cadrul eve ni men -
tului menționăm Sala de Concerte și Centrul de
Conferințe din Harpa – Reykjavik, Islanda, pentru
care biroul de arhitectură Henning Larsen Architects
a câștigat premiul Uniunii Europene pentru arhi -
tectură contemporană “Mies van der Rohe” 2013,
noua clinică Sulaibikhat din Kuweit (premiul World
Architecture Festival  2013 la categoria ”Future
Projects – Health”, interesantă pentru importanța
acordată securității și respectării vieții private -
curțile interioare sunt anexate la fațadă!). A fost
prezentat și proiectul C.A.P România, al Biroului de
arhitectură Re-Act Now, premiat și la Anuala de
Arhitectură 2014.

eveniment

RIFF 2014 Revista Pardoseli Magazin a fost
prezentă și distribuită, ca în fiecare
dintre ultimii ani, și la ediția 2014 a
Expoconferinței de Arhitectură RIFF, 
la care au participat circa 500 de
arhitecți, contractori și companii din
industria construcțiilor din România,
dar și invitați speciali din țări precum
Franța, Polonia, Olanda, Danemarca,
Marea Britanie, UK, Israel, Italia, Islanda,
Irak, Kuweit, Turcia, Spania sau Ungaria.



Dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

l Produse în Marea Britanie, sunt gândite pentru a se adapta
cât mai bine spațiilor deschise, celor cu forme deosebite
sau supuse frecvent schimbărilor.

l Forma modulară încurajează flexibilitatea și inovația în
proiectare.

l Obținute în urma unor preocupări reale pentru ecologie și
sustenabilitate, sunt realizate în proporție de peste 50% din
materiale reciclate.

l Existentă în două game, tessera® și westbond®, mocheta
de la Forbo Flooring Systems este rapid și ușor de curățat
folosind sistemul Dry Fusion.

l Această pardoseală hibrid aduce laolaltă căldura, confortul, textura unei
mochete și rezistența unei pardoseli solide, având o durată de viață de
peste 20 de ani.

l Arată ca nouă după orice spălare sau curățare, folosind doar apă și
detergenți standard, ori aburi, dacă există cerințe speciale.

l Având peste 70 de milioane de fibre pe metrul pătrat, îndeplinește cele
mai înalte standarde privind calitatea aerului din încăperi, eliberând la
curățare de două ori mai mulți alergeni decât mochetele standard.

l Este tratată anti-microbian, fiind și singura pardoseală textilă aprobată
ca antialergenă în Marea Britanie.

l Conține 59% material reciclat.

Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems



Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor  | 0727.886.006  | ioan.bodor@wakol.de

Ai nevoie de consolidarea stratului suport? 
Ai nevoie de rapiditate [i costuri reduse?

P280 Wakol  
Singura amors` poliuretanic` monocomponent` 
care asigur` barier` de vapori de pân` la 6% CM

Loba HS 2K Impact Oil

Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți. 
Substanța solidă 100%. 
Disponibil în 10 culori plus transparent.

Loba i Wakol în România prin importatorul unic Executiv Trading srl

Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papirus       Stejar Afumat         Negru            Sucupira Transparent Alb Wenge

Colorarea parchetului nu 
a fost niciodată mai simplă


