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Curățare profundă și pregătire

Bona Decking System
Bona Decking System înseamnă
inovatoarea mașină Bona
PowerScrubber și soluția specială
Bona Deep Clean Solution. Acest
sistem deosebit curăță în profunzime
podeaua deck în lungimea ﬁbrei,
asigurând o curățare deplină de praf și
alge, revitalizează și pregătește deck-ul
pentru un nou strat de ulei.
O curățare eficientă înainte de uleiere
Pentru a avea o suprafață uniformă și netedă, întregul deck
trebuie curățat și pregătit adecvat înainte de uleiere. Bona
PowerScrubber este o mașină compactă de curățare; cele două
perii cilindrice cu sens opus de rotație îndepărtează cu ușurință
cel mai sedimentat praf sau urme de grăsime de pe suprafața
deck-ului, atunci când se folosește împreună cu detergentul
Bona Deep Clean Solution.

Tehnica de periere cu rotație în sens opus
Periile mașinii Bona PowerScrubber sunt special concepute
pentru maximă eﬁciență. Ele se rotesc în sens opus și curăță
lemnul în lungimea și în profunzimea ﬁbrei. Bona PowerScrubber
nu lasă urme de frecare, precum sistemele de curățare cu apă sub
presiune, asigurând o suprafață perfectă, gata pentru uleiere.

Bona Decking Oil
Protecție îndelungată și estetică
Bona Decking Oil menține podeaua deck ca nouă, pătrunzând adânc în ﬁbra lemnului și conferind o protecție robustă
pe întreaga durată a anului. Este pe bază de uleiuri vegetale și
conține aditivi care reduc efectele radiațiilor UV asupra lemnului.
Noua formulă a îmbunătățit proprietățile de protecție ale uleiului.
Podeaua deck va avea astfel mult mai puține crăpături, nu mai
este afectată sever de radiațiile UV, iar inﬁltrarea apei este
diminuată considerabil.

Putere mare de acoperire, uscare rapidă,
ușor de lucrat
Formula sa deosebită asigură o acoperire de circa 20 mp/litru,
în funcție de tipul de lemn și de porozitatea acestuia.

Podeaua se poate reutiliza în ziua următoare aplicării, datorită
timpului redus de uscare a uleiului. Bona Decking Oil, având o
formulă obținută dintr-un amestec concentrat de uleiuri vegetale,
este ușor de turnat într-un recipient separat și de aplicat cu
pensula. Capacitatea excelentă de pătrundere în porii lemnului
reduce cantitatea de ulei ce trebuie ștearsă după saturare. Produsul este disponibil în recipiente de 2,5 litri pentru toate culorile,
iar varianta neutră poate ﬁ obținută și în recipient de 10 litri.
Sistemul Bona Decking System este dezvoltat pe principiul
durabilității și protejării mediului, cu accent pe grija pentru sănătatea aplicatorilor și utilizatorilor pardoselii. Bona PowerScrubber
are o formă ergonomică, asigurând o poziție confortabilă în
timpul utilizării, iar Bona Decking Oil, obținut din uleiuri vegetale,
are emisii COV extrem de scăzute, fără conținut de cobalt.

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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om organiza în toamnă o nouă ediție a Concursului Național
al Montatorilor de Pardoseli, despre care nu exagerez
spunând că este pentru noi o adevărată sărbătoare - și cred
că îmi împărtășesc sentimentul majoritatea celor care activează în
acest domeniu (acea majoritate care contează, prin calitatea
produselor sau serviciilor, dar și prin implicarea în viața branșei). Ca
membru al echipei de organizare, nu am cum să nu mă bucur de
succesul pe care în are acest eveniment devenit tradițional –
surprinzător pentru România, nu-i așa? Un concurs de meserii care
se desfășoară aproape an de an din 2008, ca să nu mai vorbim de
Campionatul European organizat în 2012 la București, înseamnă mai
mult decât o succesiune (fericită) de întâmplări. Înseamnă că avem
o tradiție, un eveniment numai și numai al nostru, al specialiștilor în
pardoseli, la care ne strângem pentru a scoate în față ceea ce ne
unește: plăcerea de a lucra și de a performa, dorința de a ne arăta
priceperea, noile produse pe care le aducem pe piața românească,
preocuparea pentru ca meseriile acestea să aibă o continuitate cu
ajutorul generațiilor tinere. Pentru că, să nu uităm, este un concurs
al tinerilor montatori, cei care vor asigura atât perpetuarea bunelor
practici actuale, cât și deschiderea către noi produse și tehnologii.
Ne face plăcere să credem că sprijinul de care ne-am bucurat până
acum în organizarea acestui eveniment, din partea producătorilor și
furnizorilor de materiale, s-a datorat tocmai acestor lucruri, căpătând
încrederea lor. Le mulțumim de pe acum celor care, aﬂând de
organizarea unei noi ediții în 2015, și-au anunțat imediat suportul,
făcând din aceasta o datorie de onoare pentru sprijinirea branșei. Nu
sunt puțini, prin urmare avem toate premizele unui eveniment de
succes.
Mulțumim anticipat domnului Heinz Brehm, Președintele EUFA
P+F, care va veni la concurs, conﬁrmând încă o dată sprijinul acordat
nouă de-a lungul anilor și garantând nivelul ridicat de profesionalism
al manifestării.
Vă invităm așadar la concurs, chiar dacă între timp avem de
petrecut o vară - cu muncă multă, dar și cu vacanță, ca de obicei.
Vom reveni cu invitația și pe alte căi, pentru că veți avea ce vedea,
atât în cadrul concursului, cât și la expoziția Art Floors care se
organizează în paralel. Intenția noastră este să creăm un eveniment
complet, care să spună cât mai multe despre industria aceasta, din
perspectiva profesionistă. Ne-am propus să venim inclusiv cu
demonstrații practice, sesiuni de conferințe, cât mai multe produse
și tehnologii expuse. Indiferent că sunteți potențial beneﬁciar sau
specialist, sunteți important pentru noi și suntem convinși că puteți
găsi o cale să ajungeți la eveniment. Merită!

V

ART FLOORS 2015

Centrul Expoziţional Romexpo
Organizat în paralel cu BIFE-SIM 2015

19 -23 septembrie 2015
București

www.ampr.org.ro

Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional
Training in Parquet Laying and Flooring Technology Europe e.V. – Asociaţia Europeană pentru
Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și a Montatorilor de Pardoseli),
vă invită să participaţi la expoziţia specializată ART FLOORS 2015 și la
Concursul Naţional al Montatorilor de Pardoseli din România.

eveniment

Seminarii

Loba-Wakol
la Arad
Seria de evenimente organizate de Executiv
Trading, destinate parchetarilor profesioniști din
România, a continuat în luna aprilie cu un nou
seminar desfășurat la Arad, la sediul ﬁrmei
Oswald Parchet. Astfel, reprezentanți ai 16 ﬁrme
de montaj din județele Arad și Timiș au asistat la
prezentările teoretice și demonstrațiile practice
susținute pe 22 aprilie 2015 de consultantul
tehnic Loba – Wakol, domnul Ioan Bodor.

eminarul a decurs după un sistem deja consacrat de
Executiv Trading în abordarea principalelor teme de
interes pentru parchetari, urmărind toate etapele de
execuție ale unui montaj profesional: pregătirea stratului suport,
aplicarea propriu-zisă a parchetului, ﬁnisare/colorare etc. Au fost
prezentate principalele sisteme Loba-Wakol, dar, ﬁind o manifestare interactivă, ca de obicei, subiectele au fost abordate și în
funcție de întrebările și problemele puse de parchetari, de situațiile concrete întâlnite pe șantier de aceștia. Pentru pregătirea stratului suport, s-a accentuat consolidarea cu Wakol PS 275,

S
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un produs care poate salva o șapă de ciment friabilă, pătrunzând
în ea până la o adâncime de 2 cm, în funcție de capacitatea ei de
absorbție. Astfel, stratul suport devine mult mai stabil, ﬁind
potrivit aplicării ulterioare a oricărui tip de pardoseală, iar bugetul
lucrării poate ﬁ redus fără a face compromisuri de la calitate. A
fost recomandată de asemenea efectuarea barierei de vapori
folosind Wakol PU 280, singura rășină poliuretanică monocomponentă care blochează umiditatea reziduală în șapele pe
bază de ciment (cu o umiditate de până la 6% CM). După
consolidare, parchetul se poate monta direct, cu adezivi de reacție

Wakol 2 K PU sau adezivi silanici, tot mai folosiți în ultima perioadă.
S-a pus accentul și de această dată pe pregătirea și aplicarea corectă
a adezivilor pentru parchet, folosind cantitățile necesare la combinare în cazul celor bicomponenți și urmărind cât mai strict recomandările producătorului, pentru a obține cele mai bune rezultate.
La următoarele etape, pregătirea și aplicarea chitului de rosturi,
respectiv aplicarea produselor de ﬁnisaj și șlefuirea parchetului,
s-a acordat importanță inclusiv operațiunilor intermediare, precum
utilizarea prafului de lemn cu granulație cât mai ﬁnă, grunduirea
înainte de lăcuire, aplicarea în cantitatea corectă a straturilor de lac,
utilizarea unor scule, echipamente și consumabile profesionale.
Au fost urmărite de asemenea cu interes demonstrațiile de
colorare a parchetului folosind Loba Activ Color, aplicabil pe
esențele de lemn care conțin taninuri, precum stejarul; utilizarea
acestei soluții este urmată de uleiere cu Loba HS 2K ImpactOil sau
ImpactOil Color, obținându-se efecte deosebite datorită faptului că
produsul de colorare este absorbit diferit, în funcție de structura
internă a lemnului (zonele de alburn absorb mai puțină culoare,
rezultând și o punere în evidență a ﬁbrei). Tot pentru colorare au
fost prezentate baițurile Loba ProColor, utile la schimbarea
aspectului esențelor europene de foioase sau rășinoase, atât pentru
montaje noi, cât și pentru reﬁnisări, urmate de lăcuire. Gama de
nuanțe este foarte largă, de la transparent sau alb, până la variante
roșiatice sau închise, unele întâlnite doar la esențele exotice: jatoba,
mahon, wenge, stejar afumat etc., care pot ﬁ mai deschise prin
diluarea cu ProColor transparent.
Răspunzând cu promptitudine întrebărilor și solicitărilor venite
de la parchetarii din Banat, zonă cu tradiție în domeniul pardoselilor
din lemn, Executiv Trading conﬁrmă dorința de a transforma
seminariile Loba – Wakol în evenimente de referință pentru piața
de pardoseli, contribuind la profesionalizarea montatorilor, la
răspândirea bunelor practici și a noutăților. Astfel, aplicatorii pot
beneﬁcia de training gratuit, având la dispoziție cele mai moderne
și sigure tehnologii, utile pentru dezvoltarea ﬁrmelor specializate,
pentru abordarea unor lucrări tot mai complexe, pentru a veni în
fața clienților sau designerilor cu soluții variate și adaptate
tendințelor momentului.

Executiv Trading conﬁrmă dorința de
a transforma seminariile
Loba – Wakol în evenimente de referință
pentru piața de pardoseli.

Pentru mai multe detalii despre
produsele Loba/Wakol:
Ioan Bodor - Consultant tehnic
Tel. 0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de
Pardoseli magazin
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tehnologii

moderne

FORBO ETERNAL

FLOORING SYSTEMS

Pardoseala ta personalizată
printată digital
O NOUă diMENSiUNE îN dESigNUL
dE PARdOSELi
Noua colecţie Eternal de la Forbo Flooring Systems include
o serie de pardoseli cu modele printate digital ce conferă o nouă
dimensiune în colorit şi design, păstrând totodată performanţa
completă a colecţiei. Aceasta include un strat de uzură de 0,7
mm ce asigură o rezistenţă maximă şi un aspect excelent.
Tehnologia noastră avansată de print digital a permis echipei
de designeri să dezvolte efecte vizuale extraordinare, imposibil

8
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de redat prin tehnicile convenţionale: gradiente subtile de culoare
ce se desfăşoară pe toată lungimea rolei, o cascadă de culori în
curcubeu fără nicio repetiţie a modelului pe o lungime de peste
10 metri ori spectaculoasele geode.
În plus, colecţia Eternal cuprinde şi modele de pardoseală
pentru spaţii mici, chiar şi de numai 12 mp. Astfel, indiferent că
amenajaţi o cameră de consiliu, un dormitor al propriei locuinţe
sau vizaţi un atrium spectaculos într-o clădire publică, colecţiile
printate digital marca Forbo vă oferă nenumărate oportunităţi.
Modelul Eternal Rainbow revelează un spectru de gradiente
cromatice pe lungimi de peste 10 metri, permiţând redarea unui
efect de curcubeu dat ﬁind că prima culoare o urmează pe
următoarea fără nicio întrerupere a modelului.
Această repetiţie a modelului nu este posibilă decât prin
tehnologia de print digital. Eternal Rainbow este disponibil în role
cu lăţimea de 1.95 metri, dar aceasta se poate mări cu uşurinţă
pentru a se potrivi cu spaţiile mai late.

MAgNiFiEd NATURE
De la geodele care ﬁgurează gigantice pietre preţioase la
efectul de centrare într-un punct a oricărui spaţiu interior,
această colecţie aduce natura pe pardoseală într-o scală
nemaivăzută înainte. Dat ﬁind că ﬁecare model poate ﬁ adaptat
dimensional, colecţia Magniﬁed Nature este ideală pentru cei
care doresc să creeze un punct de atracţie indiscutabil pe
pardoseală. Toate modelele sunt livrate cu o piesă care se poate
integra în toate variantele cromatice ale colecţiei. Pentru proiecte
cu dimensiuni ﬁxe, modelele se pot redimensiona pentru a se
potrivi perfect cu spaţiul în cauză.

drept pardoseală principală sau insera în alte modele de
Pardoseli Forbo. Rezultatul este o pardoseală cu adevărat unică,
ideală pentru oricine doreşte o amenajare spectaculoasă în
muzee, hoteluri, magazine, birouri, şcoli ori spaţii recreaţionale.

CUM FUNCţiONEAză?
Crearea pardoselii dumneavoastră de design începe de la o
idee, de la imaginaţie, dar trebuie totodată să vă asiguraţi că
imaginea va ﬁ corect reprezentată pe pardoseală. Dacă nu sunteţi
siguri de designul ales, vă ajutăm cu plăcere de-a lungul
întregului proces. De asemenea, pentru orice întrebări puteţi să
ne contactaţi şi să intraţi pe www.forbo-ﬂooring.com pentru
detalii tehnice, idei inspiratoare sau mostre.

PARdOSELi 100% PERSONALizATE
Cei care caută ceva de impact pot opta pentru serviciul
nostru de croire pe măsură a pardoselilor, începând chiar cu
dimensiuni de numai 12 mp. Se pot folosi graﬁce, imagini, fotograﬁi, într-un cuvânt orice model tipărit doriţi, cu condiţia să
deţineţi drepturile de autor sau de folosire. Colecţia este
disponibilă în role de 2 respectiv 4 metri lăţime, care se pot folosi

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

Pardoseli magazin
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lucrarea

de top
edi]iei

Aeroportul
Henri Coandă
noul salon business

În luna februarie a acestui an, în incinta Aeroportului
Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost deschis un nou
salon de protocol, pentru pasagerii care caută un plus de
confort în așteptarea decolării. Amenajarea cu o suprafață
de peste 250 mp și capacitate de 57 de locuri este
remarcabilă prin compoziție și culori, pardoselile acoperite
cu mochetă premium având un rol special.
10
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mplasat în Terminalului Plecări al aeroportului, la etajul al II-lea, este cel de-al patrulea salon de protocol amenajat de
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (sau al
cincilea, dacă îl luăm în calcul și pe cel oﬁcial), ﬁind
destinat segmentului business. Realizarea lui a fost
considerată o necesitate, în condițiile în care saloanele de protocol ale Aeroportului Henri Coandă au
înregistrat o creștere continuă a solicitărilor (peste
175.000 de utilizatori în 2014, cu 20% mai mult ca
în anul precedent, la un traﬁc de peste 8 milioane
de pasageri).
Investiția s-a ridicat la circa 200.000 de euro
și a constat în amenajări și dotări pentru alimentație publică, pentru relaxare și socializare, dar și

A

pentru a ﬁ utilizate în voie laptopurile, tabletele
sau alte electronice din această gamă. Designul a
fost conceput de biroul de arhitectură Nuca
Studio, a cărui intenție a fost de a valoriﬁca o serie
de elemente proprii acestei locații: deschiderea
largă spre exterior prin fațada vitrată, către sud
(deci multă lumină), atmosfera de “poartă către
lume” a unui aeroport, ambianța “industrială” dată
de structurile metalice masive. S-a optat deci
pentru o cromatică bogată, ludică, aparent aleatorie, care să înveselească spațiul și să-i dea o
identitate. O replică la amploarea incintei și la zgomotul de fond (o problemă reală) a fost crearea
unor spații semi-închise, care să ofere posibilitatea
obținerii intimității sau a izolării unui grup restrâns.

Realizarea celui
de-al patrulea salon
de protocol a fost
considerată o
necesitate, în
condițiile în care
saloanele de protocol
ale Aeroportului
Henri Coandă au
înregistrat o creștere
continuă a
solicitărilor.

Pardoseli magazin
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lucrarea

de top
edi]iei
Aceste ”cochilii”
personalizate,
acoperite cu
materiale
fonoabsorbante și,
de asemenea, viu
colorate, dau
senzația de relativă
protecție și mențin
tonusul pozitiv.

Lipirea mochetei
s-a realizat cu adezivi
Forbo Erfurt adecvați
pentru acest tip de
acoperire, în două
variante, în funcție de
necesitate: Forbo 546
(un produs fără
solvenți care permite
o ﬁxare rezistentă,
dar și înlocuirea fără
efort a mochetei
uzate, când va ﬁ
cazul), respectiv
Forbo 233 (adeziv de
contact, cu priză
rapidă, util inclusiv la
ﬁxarea plintelor).

Ajungând la pardoseli, acestea au fost acoperite
cu mochetă furnizată de Burmatex, producător
britanic ce mizează pe calitatea materialului, dar
mai ales pe o cromatică individualizatoare.
Au fost selectate game de mochetă atât sub
formă de dale (gama Academy), cât și sub formă
de role (gama Classic), într-o mare varietate de
culori:

Texturile moi, calde, contribuie și ele la
schimbarea percepției asupra unui spațiu fără
prea multe repere estetice. Au rămas, desigur, și
zone mobilate simplu, funcțional, cu perspectivă
spre pistele avioanelor, un element care merita
valoriﬁcat. Nuanțele prezente pe pardoseală se
regăsesc și pe pereții separeului pentru fumători.

12
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COMPANIE
l Cele sub formă de dale: bej închis (model Hereford
Stone), roșu spre roz (Rougemont Red), turcoaz
(Dover Tea), albastru marin (Strathallan), auriu
(Kingsmead Gold);
l Cele sub formă de role: maro (Angus Tan), albastru
închis (Devon Blue), albastru spre mov (Surrey
Blue), albastru spre turcoaz (Sussex Sea).
Dalele de mochetă au fost montate alternând
direcția de orientare a modelului (perpendicular),
astfel încât spațiul a căpătat un ”ritm” suplimentar.
Trebuie menționat și faptul că stratul suport a fost o
pardoseală tehnică supraînălțată, cu doze încastrate
ale căror capace a fost acoperite de asemenea cu
mochetă.
Montajul a fost încredințat unei echipe de la
ﬁrma Glamour Floors, care a reușit să ﬁnalizeze
lucrarea în 10 zile. S-au folosit adezivi Forbo Erfurt
adecvați pentru acest tip de acoperire, în două
variante, în funcție de necesitate: Forbo 546 (un
produs fără solvenți care permite o ﬁxare rezistentă,
dar și înlocuirea fără efort a mochetei uzate, când va
ﬁ cazul), respectiv Forbo 233 (adeziv de contact, cu
priză rapidă, util inclusiv la ﬁxarea plintelor).
Dată ﬁind destinația spațiului, care nu este un
simplu lounge, aici servindu-se de asemenea
alimente și băuturi, întreținerea va ﬁ frecventă și
intensă, ceea ce înseamnă o solicitare în plus pentru
materialele folosite. Montatorii, conștienți de faptul
că este o lucrare de referință, dar și de mare
responsabilitate (dată ﬁind clientela salonului),
ne-au asigurat că vor rezista cu brio, iar mocheta
va arăta perfect multă vreme de acum încolo. n

n Prezenţi pe piața pardoselilor profesionale din
România de peste 15 ani;
n Specializați în comercializarea şi dezvoltarea
sistemelor complete de produse şi servicii;
n Exigenți în orice tip de lucrare, standard sau de
înaltă ținută estetică și calitativă;
n Atrași de inovaţie, design şi culoare;
n Membri fondatori ai Asociaţiei Montatorilor
de Pardoseli din România.
PRODUSE
n Gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălţate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;
n Soluții specializate pentru hoteluri, birouri, spaţii
publice, instituţii medicale, săli de sport;
n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din
Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Belgia, Franţa.
MONTAJ / SERVICII
n Evaluarea spaţiului de montaj (încadrări,
măsurători);
n Pregătirea stratului suport;
n Montaj profesional, cu echipe pregătite prin
cursuri şi traininguri de specializare în ţară şi
străinătate;
n Soluţii profesionale de curăţenie.
REFERINŢE

Lucrare: Salonul Business AIHCB
Suprafață: 250 mp
Design: Nuca Studio
Execuție: Glamour Floors
Materiale:
l Adezivi Forbo Erfurt
l Mochetă Burmatex – dale și role
Timp de execuție: 10 zile
Inaugurare: februarie 2015

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

Glamour Floors

Tel.: 021.52.80.246, Mobil: 0744.888.000
E-mail: oﬃce@mocheta.com
Website: www.mocheta.com

UZIN - în ofensivă pe
www.uzin.com

piața românească
Uzin Utz AG, deținător al
brandurilor Pallmann, Uzin,
Wolff, Unipox, Codex și RZ, își
intensiﬁcă activitatea punând
la dispoziția pieței românești
produse profesionale pentru
pardoseli cu cele mai bune
performanțe și educând
această piață în spiritul calității
și al atenției acordate sănătății
utilizatorilor. Stând de vorbă cu
domnul Viorel Dimitrescu,
reprezentantul Uzin Utz AG în
România, aﬂăm mai multe
despre intențiile și preocupările
companiei germane.
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ParkettProfi:
www.parkettproﬁ.de
Pardoseala este singurul element de construcție care, în
caz de deteriorare, compromite funcționalitatea întregului
spațiu. Un perete, acoperișul, tavanul sau orice altă componentă a clădirii se poate repara în timp ce spațiul rămâne funcțional, dar o reparație a pardoselii implică oprirea traﬁcului și
golirea incintei. Este doar unul dintre motivele pentru care
alegerea corectă a pardoselii, și mai ales a ﬁnisajului de pardoseală, devine o miză importantă în realizarea sau renovarea
unei construcții. De foarte multe ori această alegere se face
strict pe considerente estetice, dar profesioniștii știu că trebuie
să se țină cont de foarte mulți alți factori. Iată de ce brandul
Pallmann, lider de piață în Germania, care în cadrul concernului Uzin Utz AG este cel care se ocupă de montarea, ﬁnisarea și întreținerea pardoselilor din lemn, a inițiat un program
de informare și consiliere a utilizatorilor, arhitecților și montatorilor de parchet, numit Parkettproﬁ (www.parkettproﬁ.de).
În cadrul acestui program sunt prezentate în mod profesional
criteriile de alegere corectă a tipului și ﬁnisajului corect al
pardoselilor din lemn.
l Lemnul este un material permanent viu, care lucrează
chiar și după ce este montat, ﬁind cel mai vulnerabil ﬁnisaj
de pardoseală. Ceea ce numim în mod curent “lăcuire”, la
Uzin a devenit mult mai mult, aplicându-se un întreg sistem
de ﬁnisaj. Sistemul constă într-un material de chituire, care
închide eventuale rosturi și imperfecțiuni, un grund care
intensiﬁcă culoarea lemnului și abia după acesta un lac (o
sigilare) sau un ulei „magic”. Grundul pentru lemn, un produs aparent banal, dar care dădea multă bătaie de cap parchetarilor, pătând de multe ori suprafața, la Uzin este un
produs premium, special formulat pentru a nu păta suprafața.
l Alegerea ﬁnisajului pentru pardoseala din lemn, a
sistemului de ﬁnisaj, se face (de obicei incomplet), în
funcție de traﬁc (rezidențial, de traﬁc intens - magazine,
birouri etc. și pentru traﬁc industrial). Traﬁcul însă este
numai unul dintre factorii de inﬂuență. Foarte puțini sunt
cei care știu că dacă vrem să montăm parchet în bucătărie,
va trebui să alegem un sistem cu rezistență la agresiunile
chimice (de tip industrial, sau cel puțin speciﬁc pentru
magazine). Altfel, dacă vom vărsa pe pardoseală oțet, vin
sau alte lichide și nu le vom șterge imediat, ne vom alege
cu pete foarte diﬁcil de îndepărtat, poate imposibil.
l Și mai puțini știu că emisiile de VOC (compuși organici
volatili), sunt responsabile de dureri de cap, alergii și chiar
cancer, iar faptul că unele materiale pot emana VOC pe
toată durata lor de existență este un fapt și mai puțin
cunoscut. V-ați întrebat vreodată de ce din ce în ce mai
mulți copii suferă de diverse alergii?

Viorel Dimitrescu Area Manager

”Uzin este un brand Premium în Germania și suntem
deciși să nu ne abatem de la ﬁlozoﬁa concernului.”
”Suntem conștienți că activăm pe o piață cu putere de
cumpărare mult mai mică decât cea germană, dar, în ciuda
acestui fapt, suntem hotărâți să ne respectăm standardele de
calitate și deontologie, să ne respectăm semenii și beneﬁciarii,
recomandând transparent cele mai adecvate sisteme și cele
mai noi și mai sigure inovații. Nu avem de gând să pătrundem
pe piață cu produse de generație veche numai pentru a ﬁ
ieftine, vrem să aducem cele mai noi materiale, economice, dar
cu emisii VOC foarte mici, chiar ZERO, fără repercusiuni asupra sănătății.
Nu vrem să cădem în capcana «produselor similare», a
ofertării superﬁciale, în care câștigă cel ce ofertează cel mai
mic preț. Lupta prețurilor generează numai pierzători. Deși,
aparent, beneﬁciarul ﬁnal are de câștigat, compromisurile care
se fac pentru asigurarea celui mai mic preț generează de foarte
multe ori lucrări a căror calitate și durată de viață sunt
îndoielnice. Filosoﬁa noastră este în a oferta cel mai bun și
economic sistem care să corespundă din punct de vedere
tehnic și estetic, realizând proiecte durabile, astfel încât să
avem numai beneﬁciari mulțumiți pe termen lung. Sperăm ca
și concurenți noștri să îmbrățișeze această ﬁlozoﬁe. Ne-am
dori să activăm într-o piață concurențială corectă, să avem
beneﬁciari informați corect și complet de avantajele, dar și de
dezavantajele pe care le implică ﬁecare sistem de ﬁnisaj al
pardoselilor. Prin aceasta mă refer la întregul sistem format
din: suport, adeziv, stratul de uzură (mochetă, PVC, lemn etc.)
precum și sistemul de ﬁnisaj, cum este cazul particular al
pardoselilor din lemn.”

Brașov, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 22
Tel.: +40 (0) 368 560 694
Mobil: +40 (0) 735 330 553
E-mail: viorel.dimitrescu@uzin-uz.com
Website: www.uzin.com
Pardoseli magazin
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accesorii

Proﬁlele
anului 2015
optimizări, noutăți
și invenții
Küberit a început producția de proﬁle
metalice cu peste 150 de ani în urmă, în
acest interval compania germană având
performanțe de marcă într-un domeniu
care necesită cunoștințe, creativitate,
cercetare și inovație continuă pentru a
pune la dispoziția designerilor și
beneﬁciarilor materiale utile și decorative.
Din 1970 a început fabricarea proﬁlelor
metalice pentru pardoseli care, în timp,
a devenit principalul obiect de activitate.
Preocuparea pentru rigurozitate, pentru
calitatea materialului și design,
colaborarea strânsă cu arhitecții,
montatorii și producătorii de pardoseli,
tendința permanentă de a transforma un
simplu proﬁl din aluminiu într-o
”bijuterie”, toate acestea au adus pentru
Küberit notorietate mondială și statutul
de lider de piață, consolidat în ultimele
3 decenii. În timp, s-a demonstrat că nu
este suﬁcient să ai câteva cunoștințe
despre prelucrarea metalului pentru a
produce un proﬁl ﬁabil, adaptabil la
multitudinea de materiale pentru
pardoseli și de situații particulare de pe
șantier. Proﬁlele Küberit au rămas în top
pentru că și-au demonstrat constant
rezistența și, mai ales, pentru că au venit
permanent cu ceva nou, inteligent,
sugestiv. De la sistemul de ﬁxare pe
pardoseală la designul personalizat cu
ajutorul printului digital, totul poate ﬁ
privit ca tehnologie de ultimă oră.
16
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Iată în continuare câteva dintre proﬁlele anului
2015, absolut toate de concepție nouă, pentru
utilizări diverse – pardoseli de diferite grosimi,
scări, rosturi de dilatare, chiar pereți.
Bineînțeles, sunt doar câteva dintre cele 12.500
de produse pe care Küberit le oferă pentru
ameliorarea rezistenței, siguranței și esteticii
unei amenajări interioare.
EURO-STEP® STAR
Proﬁle din aluminiu pentru protecția muchiei treptei, utilizabile în
cazul pardoselilor Luxury Vinyl Tiles (LVT) și a pardoselilor textile
l Compuse din 2 părți, proﬁlul superior ﬁind ﬁxat cu șuruburi de bază

(proﬁl inferior);

l Utilizabile în cazul pardoselilor cu grosimi de 4 - 9 mm;

l Certiﬁcate TÜV din perspectiva siguranței, în cazul unui montaj

profesionist;

l Livrate cu șuruburi TORX; au și alezaje ranforsate care facilitează

o ﬁxare strânsă;

l Proﬁlul superior poate ﬁ demontat / remontat sau reutilizat;

l Pot ﬁ montate inclusiv pe treptele unei scări în spirală și pe podeste.

PROFiLE PENTRU PEREţi
Proﬁle din aluminiu de înaltă calitate pentru acoperiri de pereți
și structuri verticale interioare
l Cu ajutorul lor, se poate crea un design decorativ, deosebit de atractiv;
l Protecție de lungă durată pentru zonele de colț și marginile
acoperirilor cu tapet sau alte materiale subțiri;
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l Disponibile în două variante pentru colț exterior (unul cu margi-

ne rotunjită și celălalt cu margine unghiulară), o variantă pentru
colț interior și una pentru câmpul peretelui acoperit cu tapet;
l Pot ﬁ folosite pentru acoperiri cu grosime de până la 2 mm;
l Montaj simplu, reducerea costurilor de montaj și întreținere a
acoperirilor;
l Facilitează tăierea perfectă a acoperirilor, proﬁlul ﬁind un ghidaj
rigid pentru tăiere;
l Proﬁlul poate ﬁ ușor adaptat în cazul colțurilor care nu au chiar
90°, datorită ﬂexibilității zonelor de îndoire a proﬁlelor;
l Marginea vizibilă a proﬁlului are aplicată o folie pentru protecție
în timpul instalării;
l Disponibile cu sau fără perforații, montajul putând ﬁ realizat și
cu adezivi corespunzători;
l Pentru nivelarea marginilor, vă sugerăm un material de umplutură.

376
8,3 mm

377

378
8,3 mm

2x 8,3 mm

PROFiLE PENTRU ROSTURi dE diLATARE
Special concepute pentru a ﬁ montate atunci când pardoselile
ﬁnite necesită rost de dilatare-contracție; proﬁlul tip 317 - soluție
brevetată, complet nouă
l Discrete, compuse din 2 părți, pot ﬁ folosite pentru pardoseli
lipite cu grosimi de până la 3 mm;
l Permit dilatații-contracții de ± 2,5 mm a ambelor pardoseli delimitate;
l Utile pentru rosturile care nu necesită curățare și întreținere;
l Având și o parte din aluminiu vizibilă, sunt realizate din
aluminiu galvanizat;
l Pot ﬁ livrate în varianta perforată sau ștanțată;
l Nu există niciun pericol de împiedicare, deoarece suprafața
rămâne perfect continuă.

l Utilizabile

în cazul pardoselilor cu grosime de: 4 – 9,5 mm
(pentru covoare 5 - 12 mm);
l Suprafața vizibilă a proﬁlului de închidere are lățimea de numai
25mm;
l Se bazează pe tehnologia cu caneluri glisante, premiată la
concursuri de inventică;
l Se livrează cu șuruburi TORX; au alezaje ranforsate care
facilitează o ﬁxare solidă;
l Grosimea pardoselilor delimitate se poate mări până la 19,5 mm,
prin folosirea unor înălțătoare (maxim două suprapuse de câte
5 mm ﬁecare).

PPS®-CHAMPiON STAR
Cele mai scunde (de înălțime mică) sisteme de proﬁle dublu corp
cu șurub, folosite în principiu pentru pardoseli elastice și textile
montate ﬂotant;
l Chiar dacă sunt scunde, permit dilatarea-contracția optimă a
pardoselilor sub proﬁlul de închidere (superior);

Küberit
www.kueberit.com
E-Mail: madalina.muntean@kueberit.com
Pardoseli magazin
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Scările interioare
tot mai mult lemn
Foto: Scalemni – Satu Mare

Scara rămâne o lucrare de mare
responsabilitate, din perspectiva
rezistenței și a esteticii, ﬁind realizată
tot mai frecvent de montatori
specializați. Vorbind strict de spațiile
care nu implică un traﬁc intens, cu
sarcini mari (în principiu rezidențial și
birouri), lemnul este întâlnit din ce în ce
mai des ca o soluție pentru treaptă,
contratreaptă, balustradă și mână
curentă, ba chiar pentru structura
integrală a scării, fapt ce conferă o notă
de eleganță, căldură, falimiaritate și
confort la călcare. Iată de ce am cerut
opinia unor specialiști pentru a
identiﬁca preferințele beneﬁciarilor și
arhitecților, deopotrivă cu motivele
pentru care se iau decizii în legătură
cu acest subiect.
18
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n prezent, în ceea ce privește execuția scărilor interioare, se
constată trei direcții principale, care nu sunt noi, dar
reprezintă o bază pentru creativitate, inovație și noi tendințe
în privința structurii și designului:

Î

1. Scări turnate din beton, ﬁnisate ulterior cu gresie, mochetă
sau placate cu lemn.
Placarea cu lemn conferă o eleganță aparte, scara putând ﬁ
integrată mai ușor în ambientul arhitectural al casei. Produsele
de azi pentru ﬁnisarea lemnului permit obținerea diverselor
tonalități de culoare, atât pentru lemnul lăcuit, cât și pentru cel
uleiat. Astfel, scara poate ﬁ “asortată” cu pardoseala, tâmplăria
sau alte elemente de amenajare interioară a casei. Principalul atu
al acestui tip de scară este stabilitatea și rezistența mare în timp.
2. Scări executate integral din lemn
Este o variantă promovată și agreată de beneﬁciarii autohtoni
sub potențialul real, din păcate, probabil și din necunoaștere,
existând prea puțini ofertanți care să furnizeze și calitate.
Reținerea beneﬁciarilor față de această soluție constructivă există
și din cauza temerii că scările din lemn nu ar oferi suﬁcientă
stabilitate și rezistență. Nimic mai fals! Tehnologiile moderne,
metodele actuale de calcul și variantele constructive rezultate
contrazic toate aceste prejudecăți. Marile avantaje al acestor scări
sunt eliminarea costurilor cu cofratul și turnatul betoanelor,
respectiv posibilitatea mare de personalizare, de adaptare

constructivă la spațiul disponibil care uneori poate ﬁ restrictiv,
incomod. De asemenea, din perspectivă stilistică și cromatică, o
scară din lemn sau o combinație metal - lemn poate ﬁ integrată
in ambientul casei mult mai ușor. Și podestul (odihna) poate ﬁ
realizat din lemn, ceea ce este iarăși un aspect de care ușurează
considerabil execuția de ansamblu. Montatorii de scări din lemn
au însă destul de des o provocare: ”meșterii” de pe șantier uită
să calculeze șapele de nivelare care se toarnă ulterior pentru
pardoselile celor două nivele între care se construiește scara,
astfel încât prima treaptă are un pas mai mic, iar ultima treaptă
un pas mai mare...
3. Scări pe structură metalică
În cazul acesta, de cele mai multe ori metalul are rol doar în
realizarea structurii, lemnului revenindu-i sarcina de a forma
treptele și, deseori, parapetul și mâna curentă. Prin urmare,
execuția componentelor din lemn este de maximă importanță,
acest material ﬁind responsabil de latura estetică a lucrării.
Scările pe structură metalică sunt dorite în prezent mai ales
pentru simplitatea montajului, pentru ”silueta” elegantă pe care
o capătă și posibilitatea de a nu ﬁ necesare contratreptele.
Lemnul are câteva avantaje greu de replicat cu ajutorul altor
materiale. Să nu uităm că, la punerea în operă a scării de lemn,
majoritatea lucrărilor se execută în fabrică sau atelier, inclusiv
anumite etape de ﬁnisaj, iar montajul la fața locului este destul
de rapid, cu efecte beneﬁce pentru logistica de șantier.

SCALEMNI – Satu Mare
Specialistul scărilor din lemn
• Proiectare, execuție și montaj
• Soluții personalizate
• Calitate ireproșabilă

Parchet din
lemn masiv și
triplustratificat
- servicii
complete de
distribuție,
montaj și
întreținere
Contact: Sorin Dumitrașcu: 0744.563.120
E-mail: officescalemni@yahoo.com

Pardoseli magazin
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Materiale

de top

Izolarea termică și fonică
a pardoselilor cu

Ursa Glasswool TSP
Execuția pardoselilor este un
foarte bun moment
pentru a evalua starea de izolare
termică și fonică a unei încăperi.
Realitatea este că puține construcții
din România beneﬁciază de
optimizarea confortului pentru cei
care utilizează spațiul respectiv, prin
intervenția la acest nivel cu un
material de bună calitate. Vata de
sticlă de mare densitate Ursa
Glasswool TSP este o excelentă
soluție pentru a izola termic și fonic
o încăpere față de spațiul aﬂat
dedesubt, care poate ﬁ adoptată și
promovată de toți cei
implicați în realizarea
pardoselii: arhitecți,
designeri, constructori și,
desigur, montatori.
Confort și rezistență
O pardoseală termoizolată este mult mai confortabilă ca
temperatură, fără senzația de rece la picioare; niciun strat de
uzură nu poate suplini un material termoizolant special conceput
în acest scop. Aici trebuie adăugat faptul că prin pardoseală se
pierde până la 20% din căldura unei locuințe, cu atât mai mult
cu cât aceasta se aﬂă peste sol sau peste un spațiu neîncălzit.
Este vorba așadar de o optimizare ﬁrească, o lucrare standard
care înseamnă responsabilitate și înțelegere a ideii de locuire în
cele mai bune condiții.
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Aplicaţii generale:

•

izolarea termică şi fonică la nivelul
pardoselilor

•

izolarea termică şi fonică (la zgomotul
de impact) a pardoselilor cu dală ﬂotantă

Aplicaţii recomandate:

Izolare termică şi fonică
De necesitatea izolării termice și fonice trebuie
să ﬁe convins, în primul rând, chiar beneficiarul;
este în interesul lui ca pierderile de căldură prin
pardoseală să ﬁe cât mai mici și să nu își deranjeze vecinii de câte ori scapă un obiect pe jos
sau când aleargă copiii prin casă. Izolația pardoselii din apartament protejează vecinii de la
nivelul inferior, de aceea aplicația este ideală
atunci când se realizează pe ﬁecare palier al
imobilului – astfel, ﬁecare este protejat de
cel de deasupra și îl protejează pe cel de
dedesubt.

Este cunoscut faptul că umiditatea constituie unul dintre
factorii principali de degradare a majorității straturilor ﬁnale
pentru pardoseli (lemn, mochetă, linoleum și așa mai departe),
mai ales când la nivelul pardoselii există punți termice care
favorizează crearea punctului de rouă, apariția condensului și a
tuturor problemelor care derivă de aici, deci prin realizarea unei
termoizolații corespunzătoare, durata de viață a pardoselii
crește considerabil. Montajul se face direct pe placa de beton,
iar separația dintre izolație și șapa turnată ulterior este realizată
printr-o folie de polietilenă, care protejează vata de sticlă de
umiditatea din șapă.

URSA GLASSWOOL® - TSP cu dală
flotant` simpl` peste plan[eu

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

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

de ordinul câtorva unități; cu cât rigiditatea dinamică este mai mare,
cu atât materialul se comportă mai rigid, favorizând transmiterea
vibrațiilor către spațiile de dedesubt (de aceea alte materiale folosite
la pardoseli, de tipul vatei bazaltice sau polistirenului expandat și
extrudat nu sunt potrivite ca izolații fonice, ci doar termice). La Ursa
Glasswool TSP cu grosime mai mare de 25 mm, aceasta are valoarea
de maxim 7 MN/m3 (față de materialele menționate mai sus, cu
valori de 18 - 25 MN/m3). În consecință, pentru izolarea fonică a
blocurilor de apartamente se recomandă ca vata minerală să ﬁe
montată pe ﬁecare etaj, iar pentru case se poate adopta următoarea
soluție: strat de 25 mm între etaje, iar la parter un strat de XPS ca
izolație termică, peste care se poate interveni cu Ursa Glasswool TSP
de 25 mm grosime, ca izolație fonică și suport pentru încălzirea în
pardoseală, dacă este cazul.
Rolul arhitectului și al montatorului este să atragă atenția
asupra acestor aspecte la ﬁecare pardoseală realizată, propunând
o lucrare suplimentară care aduce un plus de valoare considerabil
pentru acel spațiu, indiferent că este vorba despre clădiri rezidențiale
sau de birouri, hoteluri sau magazine etc. În plus, este o bună ocazie
pentru executant să își diversiﬁce oferta de servicii și să poată
garanta suplimentar lucrarea. n

Conductivitate termică (λD)

Nu în ultimul rând, datorită unei foarte bune stabilități, indiferent de condițiile de temperatură și
umiditate, Ursa Glasswool TSP constituie un suport solid
pentru straturile superioare ale pardoselii, de la șapa
ﬂotantă la stratul ﬁnal.

izolarea foniCă
Sunetul se poate propaga prin aer sau la impact, iar
un material fonoizolant trebuie să aibă valori optime
pentru două caracteristici: rigiditatea dinamică (capacitatea materialului de a conduce undele acustice și are
legătură cu elasticitatea materialului), respectiv rezistivitatea la ﬂuxul de aer (evaluează cantitatea de aer care
poate trece prin material la o anumită rată de volum a
ﬂuxului și are legătură cu porozitatea şi densitatea
materialului). În cazul pardoselilor, este foarte importantă
rigiditatea dinamică, aceasta trebuind să ﬁe cât mai mică,

0,033 W/mK (EN 13162)

Reacţia la foc, conform
normelor Euroclass

A1 (EN 13501-1)

Temperatura maximă
de utilizare

200 °C

Rigiditatea dinamică pentru
grosimi mai mari de 25 mm

INFO

maxim 7 MN/m3

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
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Pavajele
exterioare
din Antichitate
până astăzi
Pavarea străzilor, a căilor de acces de
orice fel, a piețelor sau curților a fost
dintotdeauna un etalon al civilizației
unei societăți, indiferent de materialul
folosit. Este una dintre cele mai vechi
forme de amenajare a pardoselilor, care
a reﬂectat atât tendința spre urbanism,
cât și dorința de a comunica, a face
comerț, a explora lumea, nu în ultimul
rând de a o stăpâni - trebuie să ținem
cont de faptul că marile imperii au
construit drumuri în primul rând cu
scop militar.
22
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Câteva milenii de istorie

Dar în toate epocile, civilizațiile și
zonele locuite de oameni, ”rețeta” a fost
aceeași: o îmbrăcăminte compusă din
blocuri de diverse materiale (piatră,
ceramică, lemn, beton etc.) așezate pe
un pat de nisip sau mortar, ori direct pe
pământ, eventual peste o fundație care
să îi confere mai multă stabilitate și
rezistență. Nici azi, când oferta de
tehnologii este mult mai variată,
lucrurile nu stau fundamental diferit,
pavajul rămânând una dintre soluțiile
preferate, ca funcționalitate și estetică.

Este greu de stabilit cine au fost autorii primelor pavaje
exterioare. Au fost descoperite variante rudimentare de acum
6000 de ani, datorate civilizației Indusului, unde au apărut
primele străzi pietruite – un exemplu frecvent este cel al orașului
antic Harappa, din actualul Pakistan, unde au ajuns să trăiască
la un moment dat circa 40.000 de oameni, o cifră enormă la
acea dată, ceea ce impunea o soluție pentru stabilizarea și
funcționalitatea căilor de acces. În aceeași zonă au apărut 1500
de ani mai târziu cărămizile de lut ars folosite pentru pavarea
străzilor. De asemenea, locuitorii de acum 5300 de ani ai Marii
Britanii construiau în zonele mlăștinoase căi de acces din bușteni
de lemn peste care presărau nisip, ceea ce poate ﬁ considerată
o etapă importantă. Totuși, de un pavaj adevărat se poate vorbi
abia în cazul egiptenilor, ei ﬁind cei care, pe la anul 3000 î. Hr.,
își transportau materialele pentru construirea piramidelor pe
drumuri pavate cu piatră tăiată; tot ei au fost cei care au folosit
pentru prima dată roca ﬁnisată pentru a-și acoperi pardoselile
palatelor, templelor și monumentelor funerare. Mai târziu, în
mileniul al II-lea î. Hr, și chinezii au început să își amenajeze
drumurile prin această metodă, punând bazele unei organizări
statale elaborate și birocratice. De altfel, problema care s-a pus
a fost în principal mijlocul de transport folosit pentru a parcurge
aceste drumuri. Atâta vreme cât oamenii transportau mărfurile
prin propriile forțe sau cu ajutorul animalelor, fără vehicule ori
folosind vehicule rudimentare (de pildă săniile, așa cum
procedau până recent amerindienii, utilizând deseori potecile
făcute de animalele sălbatice), drumul pavat nu reprezenta un
mare câștig, ba dimpotrivă, singurul avantaj ﬁind faptul că se
evita noroiul.
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Când însă au fost construite primele vehicule cu roți, adică
în mileniul al IV-lea î. Hr. în zona dintre Tigru și Eufrat (după alții
chiar în zona noastră central – europeană, conform unor
descoperiri arheologice recente), drumurile au fost abordate cu
totul diferit. Planeitatea, lipsa obstacolelor sau noroiului,
stabilitatea indiferent de anotimp și de sarcina transportată au
fost căutate și obținute cu ajutorul pavajelor, ducând la creșterea
traﬁcului și a vitezei lui. Lucrurile au luat amploare în Orientul
Apropiat și în bazinul Mării Mediterane, unde au apărut cele mai
avansate forme de civilizație. Orașele state din Mesopotamia
deveneau imperii cu ajutorul drumurilor pavate, unele străbătând
deșerturi, și al carelor cu două roți, pe atunci o componentă
importantă a științei războiului. Acum 4000 de ani, civilizația
minoică din Creta se dezvolta utilizând un drum pavat de 50 km
care avea deja o structură complexă: un strat de gresie de 20 cm,
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Tehnica de pavare se datorează
în bună măsură romanilor, care
au excelat inclusiv în pardoseli
supraînălțate, peste sisteme de
încălzire (foto stânga). Tot ei au
perfecționat substructura pentru
pavaje exterioare, cu tehnici care
se folosesc și azi (foto dreapta)
peste care se aplica un strat de uzură din bazalt, iar aderența era
asigurată de mortar de pământ cu gips. Drumul Tămâii, folosit
încă din 2800 î. Hr. până în perioada romană, și care lega Egiptul,
Arabia și India, mai târziu extinzându-se până în Spania, a avut
porțiuni pietruite importante. Drumul lui Darius, regele perșilor
în secolul al VI-lea î. Hr., permitea ca între Golful Persic și vestul
Asiei Mici (aproape 2700 km) să se ajungă în numai 7 zile!
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Romanii ajunseseră
la raﬁnamente deosebite, aducându-și
marmura pentru
pavaje din Turcia,
pentru care
traversau practic
Marea Mediterană.

Lucrările în Imperiul Roman avansau destul de rapid cu
ajutorul unei bune părți din cei circa 3 milioane de sclavi din
imperiu (circa 30% din populație); totuși, costurile ﬁnanciare și
sociale nu erau mici, o estimare făcută în zilele noastre arătând
că faimoasa Via Apia se construia cu echivalentul a circa 2
milioane de dolari pe kilometru... oricum, ceva mai ieftin decât
acum în România. Inedit era și faptul că aceste drumuri erau
semnalizate, pe pietrele de pe margine ﬁind indicate direcțiile și
distanțele până la principalele orașe. Faptul că unele dintre ele
au mai fost folosite încă o mie de ani de la căderea imperiului,
câteva rezistând până în zilele noastre, se datorează tehnicilor
de construcție: într-un șanț de 110 – 150 cm adâncime (de lățime
variabilă, până la 4 metri sau mai mult), se așezau în ordine
pământ tasat, piatră grosieră (30 – 60 cm), un strat de pietriș de
20 cm, iar apoi nisip și ciment, la o grosime de 30 – 50 cm. La
ﬁnal veneau lespezile de piatră sau din ”Caementicium opus”,
cunoscutul beton roman obținut din pietriș sau deșeuri ceramice
și mortar de var amestecat cu rocă puzzolanică.
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Trotuare din piatră cubică
Străzile Lisabonei impresionează şi astăzi prin trotuarele
realizate din piatră cubică de mici dimensiuni, în general
în nuanţe contrastante de alb şi negru, cu modele
geometrice repetitive pe suprafeţe foarte întinse.

Componența putea ﬁ diferită: uneori substructura ajungea la
2,4 metri, pe soluri instabile, iar în zone mai umede se folosea
mortar și în straturile inferioare. Planul drumului era înclinat,
pentru scurgerea rapidă a apei, iar în orașe deseori erau incluse
în substructură canale de drenare. Nu trebuie omisă de asemenea acoperirea curților interioare și a locuințelor, ﬁind preferate
pavajele cu piatră (marmură eventual) și ceramică. Renumite
sunt și pavajele peste încălzirea în pardoseală, o invenție pe care
romanii au folosit-o cu deosebită eﬁciență, de regulă în instituții
și în casele celor bogați. Un capitol deosebit este mozaicul, asupra
căruia ne-am oprit în edițiile anterioare ale revistei, și în care
romanii au excelat, preluând o practică grecească.

drumul sPre ePoCa modernă
Metodele romane de pavare au fost păstrate și după căderea
imperiului, în zona estică bizantină, iar apoi au fost reluate în
Occident după Renaștere, ceea ce a făcut ca tehnica pavajului să

aibă o dezvoltare continuă și să ﬁe îmbunătățită. Totuși, între
Antichitate și epoca industrială lucrurile au evoluat oarecum mai
greu în Europa, pavajele ﬁind folosite mai degrabă pentru străzile
înguste ale orașelor și cetăților medievale, pentru castele, piețe
și curțile mănăstirilor sau catedralelor, fără a putea vorbi de mari
lucrări edilitare ori de un raﬁnament deosebit (cu excepția
traseelor destinate marilor pelerinaje). În schimb, lumea islamică
și Orientul, cu faimosul ”Drum al mătăsii” au progresat, folosind
pentru pavaje piatra și ceramica, în variante tot mai raﬁnate
pentru palate, grădini, fântâni și lăcașuri de cult.
În Orientul Apropiat, cu resursele cunoscute de petrol, au
apărut în secolul al VIII-lea și primele acoperiri cu derivate
asemănătoare asfaltului, depuse peste pavajele de piatră, ceea
ce făcea călătoria mult mai confortabilă.

ePoCa modernă a drumurilor
Începe cu câțiva ingineri care reiau și reevaluează metodele
de construcție ale romanilor: francezul Pierre Trésaguet,
britanicii Thomas Telford și John McAdam (de la care a derivat
cunoscutul termen ”macadam”).
Aceștia au înțeles importanța straturilor inferioare și a
drenării pavajelor, care au început să ﬁe realizate tot mai frecvent
din piatră cubică, grosimea căii rutiere devenind tot mai mică. A
fost ultima etapă înainte de marea schimbare care avea să vină
odată cu apariția asfaltului modern – pe la 1850, în Franța. De
fapt, se pare că primele variante de drum asfaltat în Europa au
apărut la 1800 în Anglia industrializată prin depunerea deșeurilor
de gudron de cărbune peste drumurile de piatră, respectiv
folosirea acestui material ca liant.
Pavajele
exterioare sunt
reconsiderate în
întreaga Europă,
unde sunt
recondiționate sau
refăcute pentru
păstrarea unei
ambianțe
urbanistice
speciﬁce acestui
continent,
indiferent care
este originea lor
culturală:
medievală,
modernistă,
islamică etc.
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În România, pavajul are o istorie
veche dar nu foarte bogată.

Primele variante de
drum asfaltat în
Europa au apărut la
1800 în Anglia
industrializată.

Marea schimbare avea să vină
odată cu apariția asfaltului
modern – pe la 1850, în Franța.
Pavajele cu piatră cubică au fost înlocuite treptat cu asfalt în
ultimul secol, păstrându-se doar acelea care nu acopereau
drumuri de traﬁc intens; apariția automobilului a schimbat
radical modul de execuție a căilor rutiere, felul în care erau
prevăzute substraturile și stratul de uzură.
O componentă importantă a drumului a fost trotuarul, apărut în Grecia (Corint) și dezvoltat tot de romani, care îl numeau
”semitas” și îl pavau de asemenea cu piatră. Bunul obicei s-a
pierdut în Evul Mediu, când vehiculele, oamenii și animalele
foloseau același drum. Abia în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea
au început să ﬁe construite căi separate pentru pietoni, care să îi
ferească de pericolele traﬁcului cu cai, trăsuri și care; din fericire,
marile lucrări de urbanizare din perioada următoare au permis
crearea de drumuri largi, cu trotuare limitate de borduri.
În România, pavajul are o istorie veche dar nu foarte bogată.
Trecând peste lucrările din perioada romană (drumuri și castre,
nu foarte multe), piatra a fost folosită pentru pavarea interioarelor
de biserici și case boierești, dar fără mari pretenții estetice. Un
episod inedit a fost acoperirea străzilor cu scânduri groase de
lemn, așezate transversal, metodă practicată în special în secolul
al XVIII-lea; cea mai cunoscută lucrare de acest gen a fost Podul
Mogoșoaiei, drum trasat de Constantin Brâncoveanu. Se pare
însă că, după un timp, sub efectele intemperiilor, aceste acoperiri
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se degradau destul de rapid, transformându-se în adevărate
capcane pentru pietoni, drept pentru care s-a renunțat la ele.
Podul Mogoșoaiei, devenit Calea Victoriei, a fost pavat în 1824 cu
piatră de râu și abia în preajma Primului Război Mondial cu piatră
cubică. În Transilvania, mult mai bine conectată la practicile
urbanistice occidentale, se poate vorbi de un plus de atenție acordat pavajelor, dar aceasta numai în mediul urban; construcțiile
rurale, inclusiv bisericile fortiﬁcate, au rămas la un nivel rudimentar de ﬁnisare a pardoselilor.
În prezent, mai putem găsi acoperiri cu piatră și piatră cubică
în piețe și zone pietonale sau turistice. După ofensiva agresivă a
asfaltului, asistăm la o revenire a tehnicilor de placare exterioară,
care ține totuși de păstrarea aspectului tradițional – vintage al
unor spații urbane. Placarea cu piatră, elemente de beton și
diverse compozite, pe strat de nisip sau mortar, rămâne un tip
de lucrare urbanistică importantă, cu rol estetic deosebit, constituind uneori adevărate opere de artă. Sunt apreciate inclusiv
pavajele permeabile, care permit drenajul direct în sol și apariția
ierbii printre dale, fapt care aduce cu sine o altă serie de avantaje
practice și estetice. n
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Dukley Gardens din
Budva - Muntenegru este
unul dintre cele mai mari
proiecte imobiliare de lux
ce se realizează în acest
moment în Europa: 36 de
imobile cu 202
apartamente, la malul
Mării Adriatice, însumând
circa 40.000 mp, la care
se adaugă aproximativ
20.000 mp de terase, alei
și balcoane cu vedere la
mare, ce ridică sensibil
valoarea investiției.
Pentru pardoselile acestor
amenajări exterioare, se
folosește decking Relazzo
de la Rehau, conﬁrmând
calitatea sistemelor WPC
realizate de acest
producător.

deck Relazzo
pentru un mare complex
rezidențial de lux
30
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entru a înțelege amploarea proiectului, sunt necesare câteva informații
generale.
Complexul
rezidențial Dukley Gardens, amplasat în
pitoreasca peninsulă Zavala a orașul
muntenegrean Budva, cuprinde atât
imobile cu apartamente de 100 – 250
mp, cât și o infrastructură elaborată, cu
multe alte clădiri având diverse funcționalități: magazine, restaurante, săli Spa
și ﬁtness, piscină, un hotel de 5 stele, o
zonă de recreere, spații de joacă pentru
copii, o grădiniță, chiar un centru cultural
cu sală de spectacole. Zona rezidențială
este prevăzută cu acces limitat, având
sisteme suplimentare de securitate.
Fiecare apartament are vederi panoramice superbe asupra mării, asupra orașului vechi Budva, asupra munților din
proximitatea litoralului și numeroaselor

P

spații verzi, iar în proiect sunt prevăzute
și un port de iahturi, respectiv câteva
plaje amenajate. Lucrările au început în
2012 și se vor încheia în 2017.
Arhitectura locuințelor a fost
concepută în spiritul utilizării cât mai
eﬁciente a spațiului și funcționalității, cu
vitraje ample, balcoane și terase generoase, gândite ca extensii ale apartamentelor, cu o panoramă largă asupra
împrejurimilor. Cunoscuta ﬁrmă germană de arhitectură NPS Tchoban Voss
Architekten - BDA, care a a asigurat
proiectarea generală, a îmbinat principii
minimaliste și high-tech, adăugând
câteva elemente stilistice locale. Modernul se integrează armonios în mediul
natural mediteranean, spectaculos prin
bogăția peisajului: mare, munți, vegetație
abundentă.

Complexul rezidențial Dukley Gardens
este amplasat în pitoreasca peninsulă
Zavala a orașului muntenegrean Budva.

Proiectanții au luat în calcul poziția
privilegiată a peninsulei și spectaculozitatea reliefului, care pun în valoare
arhitectura, dar care reprezintă și un test
de creativitate pentru ”scenograﬁa” care
să includă toate elementele valoroase.
Amenajările exterioare, foarte importante în acest caz, au fost realizate după
un proiect pus la punct de studioul de
arhitectură Synthesis din Podgorića, care
s-a inspirat din practici franceze și
englezești în design peisagistic: arbori,
palmieri și plante mediteraneene cu ﬂori,
plante agățătoare ce acoperă mari
suprafețe verticale, o iluminare de
noapte atent gestionată. Deck-ul pentru
terase și alei a fost ales în funcție de
amplasament, iar în cazul balcoanelor și
teraselor aferente apartamentelor s-a
ținut cont de preferințele proprietarilor,
aceștia putând alege din gama variată de
nuanțe pusă la dispoziție de Rehau. Toate
variantele având aspectul lemnului,
clienții au putut opta între două tipuri de
structură a suprafeței, trei tipuri de
lamele și două lățimi ale acestora, ceea
ce a permis creativitate și personalizare
pentru ﬁecare spațiu.
Lucrarea de la Budva reprezintă cel
mai important proiect de decking de la
Rehau în acest moment. Aici a fost folosit
inovatorul sistem de terase Relazzo,
având la bază RAU-WOOD, un compozit
din lemn și polimeri dezvoltat de Rehau
în Austria. Materialul combină avantajele
lemnului obținut din resurse forestiere
exploatate prin metode durabile cu
rezistența polimerilor de înaltă calitate.
Deck-ul rezultat este caracterizat de
stabilitatea formei, rezistența la intemperii și la rupere, întreținere ușoară și
simplitatea montajului. În cazul de față,
solicitările pot ﬁ numeroase: traﬁc, apă,
soare intens și, nu în ultimul rând, aerul
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Aleksander Birg

Aleksandar Milošević

Sistemul de terase

RELAZZO STYLE
n Aspect natural de lemn, fără

a necesita mentenanță

n Montaj de 6 ori mai rapid,

cu 75% mai puține șuruburi

n Structură de aluminiu, rezistență

mecanică superioară
Indiferent că este folosit la balcon, pe terasa intens circulată sau pentru
amenajarea zonelor mari de exterior, Relazzo Style poate ﬁ montat în orice
sezon, în timp record. Este ideal inclusiv pentru renovări, având o înălțime
redusă și un sistem de prindere inovativ.
l proﬁle cu lățime de 169 mm;
l lungimi mari, de 4.000 mm și 6.000 mm;
l 3 tipuri de suprafețe, care dau o plăcută stare de confort la călcare;
l 3 culori atractive, care nu se atenuează în timp și scot în evidență
structura cu aspect natural de lemn;
l clipsuri pentru instalare rapidă și cleme de capăt;
l structură din aluminiu foarte ușoară și rezistentă.

umed și sărat al mării; date ﬁind aceste
provocări, dar și ritmul susținut de lucru,
ce necesită o execuție rapidă, Relazzo s-a
dovedit o alegere deosebit de avantajoasă.
Amploarea lucrărilor, tehnologia modernă de construcție, proiectul de infrastructură dezvoltat, gradul de personalizare
și materialele de înaltă calitate folosite la
Dukley Gardens au trezit interes pe mai
multe paliere: turistic, imobiliar și, nu în
ultimul rând, printre specialiștii în construcții, inclusiv arhitecți.
Ivan Obradović, Project Manager:
”Este unul dintre cele mai mari proiecte din
Muntenegru și unul dintre cele mai
exclusiviste la Marea Adriatică, dorindu-se
ca materialele folosite să ﬁe cele mai bune
calitativ, atât pentru interior, cât și pentru
exterior. Din acest motiv, pentru exterior
am ales decking WPC de la Rehau”.
Aleksandar Milošević, arhitect –
ﬁrma Var Mont, dealer Rehau:
”Este o provocare în primul rând pentru
că este un proiect mare; numai terasele
au o suprafață de 20.000 mp, deci se
poate spune că a devenit o referință
importantă pentru Rehau”.
Aleksander Birg, Regional Manager
Rehau pentru Serbia, Muntenegru,
Bosnia și Croația:
”Rehau este un producător exigent, pentru
că trebuie să ofere soluții speciale, pentru
a răspunde cerințelor tuturor clienților. De
asemenea, în acest proiect a fost foarte importantă livrarea continuă, la timp, dată
ﬁind suprafața mare. Datorită operativității,
șantierul nu s-a oprit din lucru nicio clipă”.

INFO

REHAU Polymer SRL
+4 021 266 51 80
+4 021 266 51 81
relazzo.ro@rehau.com
www.rehau.ro/relazzo
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Training despre pardoseli
epoxidice la București
În perioada 24 – 26 martie,
s-a desfășurat în București un
training pe tema pardoselilor
epoxidice, la care au fost invitaţi
colaboratorii noştri, aplicatori de
pardoseli industriale.

PreluCrare meCaniCă
suPort ( sablare )

copul acestei întruniri a fost atât prezentarea noilor
produse introduse anul acesta, cât și realizarea unor
diferite soluții constructive cu produsele prezente în
portofoliul nostru. Pentru derularea acestei acțiuni am avut la
dispoziție o hala de dimensiuni considerabile.
În principal s-a dorit ca pe parcursul evenimentului sa aibă
loc un schimb permanent de păreri și care să aibă ca rezultat
optimizarea tehnicilor de prelucrare, ceea ce spre satisfacția
noastră s-a și reușit. Ne-am propus realizarea pardoselii „de la
A la Z”, acesta însemnând prelucrarea mecanică a suportului, iar
aici desfășurarea de forțe putem spune ca a fost impresionantă,
deoarece colaboratorii noștri au venit echipați cu toate utilajele
necesare, după care s-au făcut reparațiile, s-au aplicat impregnările si grundurile epoxidice, în cea de-a doua zi s-au aplicat
ﬁnisajele, iar în ce-a de-a treia zi s-au realizat sigilările.

S

aPliCare finisaj + sigilare

Produse utilizate:
Impregnări/Grunduri

Finisaje

n Grund epoxidic GH 50 NOU

n Finisaj poliuretanic PU 400

n Impregnare epoxidică IH 16 NOU
n Rășină epoxidică EP 70

n Rășină epoxidică Express EP 90

Sigilări

n Lac epoxidic EP 100 TC

n Finisaj epoxidic EP 2

n Acoperire epoxid. transp. CC 200 NOU

n Finisaj epoxidic EP 3

n Finisaj poliuretanic PU 300

NOU

n Covor decorativ din granule marmură

n Vopsea epoxidică EP 20

n Vopsea poliuretanică PU 40
n Vopsea epoxidică AS 1500
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Parchet nou pentru centrul
social din Roadeș - Brașov
Din 2008, de când Fundația Peter Maffay a apărut în satul Roadeș din judeșul Brașov,
aici s-au petrecut o mulțime de lucruri extraordinare: restaurarea bisericii, extinderea
casei parohiale, construcția sau refacerea mai multor obiective - o casă de vacanță
terapeutică pentru copiii traumatizați, un atelier de tâmplarie, o casă de oaspeți, un
sistem de ﬁtoepurare, o fermă și un dispensar. La acest proiect și-au adus contribuția
benevol și parchetari din Germania și România, care, cu ajutorul unor furnizori de
materiale autohtoni, au acoperit cu parchet de stejar, în luna mai 2015, cei 145 mp ai
sălii de spectacole din acest complex.
atul Roadeș, locuit cândva de sași
transilvăneni, este cunoscut datorită fortiﬁcațiilor cu cinci turnuri
de apărare construite în jurul bisericii
evanghelice în stil gotic, datând din secolele al XV-lea și al XVI-lea. Majoritatea
sașilor au părăsit regiunea, după cum se
știe, în ultimele decenii ale secolului
trecut; totuși, localitatea a fost readusă la
viață datorită cântărețului rock Peter
Maffay, născut la Brașov în 1949 (acum
locuiește în Germania), care a creat aici
un nou punct de lucru pentru fundațiile
înﬁințate de el cu scopul de a ajuta copiii
defavorizați: una care îi poartă numele și

S

Peter Maffay
Localitatea a fost readusă la viață datorită cântărețului rock Peter Maffay, născut la Brașov în
1949 (acum locuiește în Germania), care a creat aici un nou punct de lucru pentru fundațiile
înﬁințate de el cu scopul de a ajuta copiii defavorizați.
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Pentru pardoseli au fost
folosite doar produse și
echipamente din gama
Premium, fără a face
rabat de la nicio
exigență calitativă.

Implicare
Acest proiect a trezit
interesul branșei
parchetarilor, dar și a
furnizorilor de materiale
din România, care s-au
alăturat cu entuziasm
echipei sosite din
Germania.

Lucrarea de la
Roadeș a fost o
ocazie pentru
ucenicii germani de
a vedea țara noastră,
a căpăta experiență,
de a schimba opinii
în legătură cu
diversele metode de
montaj practicate în
Germania și
România. În general,
“limbajul” a fost
comun, cel al
adevăraților
profesioniști,
rezultatul ﬁind o
lucrare de cel mai
înalt nivel.

cealaltă denumită Tabaluga. Renovarea vechilor
clădiri ajunse în paragină a fost doar un mijloc
pentru adevăratul scop al fundațiilor: terapia
copiilor traumatizați sau cu probleme sociale, care
vin aici din toată Europa pentru a se bucura timp
de câteva săptămâni de peisaj, de viața în mijlocul
naturii și al tradițiilor rurale, de activități recreative
speciﬁce vârstei. Proiecte similare sau alte activități ale fundațiilor respective au fost desfășurate
în Spania (Mallorca), Germania și Austria.
În 2009, Peter Maffay a achiziţionat fosta casă
parohială a comunităţii evanghelice din Roadeş și
a început să o transforme într-un centru social pus
la punct cu cele mai moderne funcționalități, dar

în spiritul tradiției săsești și al ecologiei: bucătărie,
camere (aici trebuie să ﬁe găzduiți simultan 14
copii, împreună cu însoțitorii lor), locuri de socializare, joacă și relaxare, un cămin cultural și
multe altele, pe viitor urmând a ﬁ realizate o
grădiniță, un atelier auto și un centru de instruire
a copiilor din sat după programul de școală.
Sumele investite, care se ridică la peste 2 milioane
de euro, provin în principiu din donații, Peter
Maffay ﬁind un adevărat star în Germania – la
inaugurarea centrului în 2011 a participat chiar ministrul culturii din această țară, Bernd Neumann.
Primind sprijin din nenumărate direcții (autoritățile
române și germane, voluntari cele două țări,
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diverse canale media), proiectul are șanse să
evolueze, astfel încât sunt preconizate alte investiții care pot ajunge la 4 milioane de euro.
Pe proprietatea de circa 6.500 mp a Fundației
Tabalunga, au fost renovate majoritatea clădirilor
și au fost create diverse facilități pentru copii, dar
și o casă de oaspeți pentru turiștii care vor să își
petreacă aici câteva zile de vacanță. Unul dintre
obiective este sala de spectacole a complexului, la
amenajarea căreia și-au adus contribuția parchetari din Germania și România. În a doua parte
a lunii mai, au venit la Roadeș 8 voluntari din
Germania și (unul dintre ei) din Cehia, în frunte cu
domnul Ernest Müller, profesor la școala de
meserii din Ehingen, restul ﬁind ucenici parchetari.
Astfel au fost demarate lucrările, montându-se
parchet nou Bembe, de lemn masiv, pe cei 110 mp
ai sălii (stejar în varianta natur) și cei 35 mp ai
scenei (stejar afumat). Toate produsele pentru
montaj folosite, și prezentate în continuare, au reprezentat contribuția benevolă a ﬁrmelor
respective pentru această lucrare socială.
Stratul suport a constat într-o șapă ﬂotantă
turnată la grosimea de 80 mm, folosind produsul
Topcem de la Mapei; șapa a fost aplicată peste o
folie de polietilenă, care să creeze o separație față
de stratul suport, conform indicațiilor producătorului. Ulterior, s-a intervenit cu bariera de vapori
Eco Prim PU 1K, o rășină poliuretanică monocom-
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Șapa a fost șlefuită folosind o mașină monodisc Roll,
cu aspirarea prafului rezultat.

ponentă fără solvenți, care se întărește în prezența
umidității. Aceasta are și rolul de a consolida șapa
existentă, pe lângă cel de a proteja montajul
parchetului de umiditatea reziduală. Astfel s-a
putut realiza fără probleme lipirea parchetului
masiv cu adezivul bicomponent epoxi-poliuretanic Ultrabond P902 2K, la care cele două
componente au o consistență mai ﬂuidă (ceea ce
permite exactitatea măsurării cantităților), însă la
amestecare rezultă o pastă ușor de aplicat cu
spatula dințată, păstrând bine forma dinților
spatulei. Această etapă a fost realizată și cu ajutorul
ﬁrmelor Cadar Parchet din București și Secular
din Cluj Napoca, care au pus la dispoziția montatorilor sculele de tăiat/debitat parchetul. Lucrările
desfășurându-se în sezonul cald, iar ferestrele
neﬁind încă montate, ventilarea s-a produs natural,
fără probleme legate de faptul că imobilul era în
plin proces de renovare (umiditatea din pereții
proaspăt tencuiți nu risca să afecteze montajul
parchetului și evoluția lui în primele zile).
De la producătorul Loba, prezent în România
prin Executive Trading, a fost utilizat chitul Lobadur WS EasyFill Plus, care în amestec cu praf
rezultat de la șlefuire a fost aplicat cu ajutorul
spatulei. Finisarea a fost executată cu ajutorul
produsului Loba Impact Oil 2K, bazat integral pe
uleiuri vegetale, fără solvenți, apă sau ceară. Este
un ulei conceput pentru traﬁc intens și rezistent la

Inserțiile în parchet,
inclusiv danga
(simbol al comunității
săsești tradiționale
din Roadeș) sunt un
semn al complexității
lucrării, care vor
rămâne o dovadă a
solidarității de
branșă și, mai mult,
a implicării
parchetarilor în
proiectele cu
caracter social.

umiditate, satinat, care conferă lemnului tratat o
aderență de clasă R 10. Șlefuirea s-a realizat cu o
mașină monodisc Roll, specială pentru parchet.
Frizul perimetral al suprafeței individualizează
această pardoseală, dar merită menționat aici un
aspect cu adevărat inedit: montatorii au încastrat

din loc în loc, în parchetul natur din sală, un semn
speciﬁc localității Roadeș: danga – simbolul cu care
erau marcate vitele din sat pentru a le identiﬁca.
Danga a fost realizată din parchet de culoare închisă,
în contrast cu restul pardoselii, personalizând-o
pentru a aminti de istoria acestui loc. n
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Demonstrații de montaj
profesionist la

Construct Expo 2015

În perioada 26 - 29 martie s-a
desfășurat la Romexpo cea de-a 22-a
ediție a târgului internațional Construct
Expo. Unul dintre cele mai importante
evenimente din cadrul târgului a
constat în demonstrațiile făcute de
membri ai branșei montatorilor de
acoperișuri clasice și terase, pe care le
putem considera o avanpremieră la
manifestările similare ce se vor
desfășura în toamna acestui an.
Astfel, menționăm o nouă ediție a
Campionatului Național Demonstrativ
al Montatorilor de Acoperişuri
organizat împreună cu Campionatul
Național al Montatorilor de Pardoseli,
în paralel cu Târgul Internațional
BIFE-SIM, între 19-23 septembrie
2015, în pavilionul E2 al Complexului
Expozițional Romexpo.
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Demonstraţii
Producători importanți și montatori profesioniști din
domeniul acoperișurilor și teraselor peste spații
funcționale s-au reunit în perioada 26 – 29 martie
pentru o serie de demonstrații destinate vizitatorilor
târgului, dar și invitaților speciali sosiți pentru a
urmări manifestarea.

anifestarea a fost organizată în cadrul
târgului internațional de tehnologii,
echipamente, utilaje și materiale pentru
construcții Construct Expo, pe platforma P15 din
cadrul complexului expozițional Romexpo, pe
standuri de lucru aprobate în manifestările și
competițiile de montaj specifice branșei. Pe o
suprafață de circa 150 mp, au fost construite
standurile de lucru, respectiv au fost amplasate
echipamentele specializate necesare în cadrul
montajelor, care au atras în mod deosebit profesioniștii sosiți la eveniment – unii dintre ei au
putut chiar să le testeze, sub supravegherea
organizatorilor.

M

Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă în cea
mai mare parte a timpului alocat, montatorii de
acoperișuri au lucrat în reprize pe întreaga durată
a târgului, ﬁind abordate practic toate sistemele
importante de acoperiș: învelitori clasice, metalice
și pe bază de șindrilă bituminoasă, hidroizolații
pentru acoperișuri terasă, ferestre de mansardă,
sisteme pluviale și ornamentică. Important a fost
faptul că s-a lucrat doar cu materiale din gama
premium, puse în operă de montatori cu experiență. De asemenea, reprezentanții asociației
profesionale a montatorilor de acoperișuri au oferit
informații despre ﬁecare produs utilizat, venind cu
soluții pentru diversele probleme ridicate de
participanți.

LUCRăRiLE dEMONSTRATivE
ExECUTATE

l Montaj de țiglă ceramică Siceram din gama
Terra Rosa (tip solzi, modelul Bavaria)
Vizitatorii au apreciat învelitorile tradiționale
fabricate la Sighișoara de acest producător care a
dezvoltat și o serie de game pentru pardoseli
interioare și exterioare.

Demonstrațiile
au avut mai
multe scopuri:
popularizarea în
rândul
arhitecților,
constructorilor
și publicului larg
a materialelor
de calitate, a
execuției de
către montatori
experimentați,
utilizarea
sculelor și
echipamentelor
specializate,
încurajarea
tinerilor să se
indrepte către
meseriile
respective,
promovarea
organizațiilor
profesionale și a
concursurilor de
meserii care se
bucură de tot
mai mulți
susținători în
România.

Participare
Pe o suprafață de circa 150 mp, au fost construite
standurile de lucru, respectiv au fost amplasate
echipamentele specializate necesare în cadrul
montajelor, care au atras în mod deosebit profesioniștii sosiți la eveniment – unii dintre ei au putut
chiar să le testeze, sub supravegherea
organizatorilor.
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Țigla a fost montată fără folie hidroizolantă, pe
șipci din lemn, la distanțe de 16 cm (conform
recomandărilor producătorului).
l Montarea ferestrelor de
mansardă Fakro, integrate
în sistemele de acoperiș
Cu această ocazie, a fost
demonstrată simplitatea și
rapiditatea montajului ferestrei Fakro, înglobând toate
componentele sistemului de
acoperiș - în cazul de față
ﬁind utilizată inclusiv folia
hidroizolantă.
l Acoperirea unei suprafețe
de OSB cu Sikalastic 601 BC
Membrana lichidă poliuretanică monocomponentă
cu elasticitate ridicată a fost
aplicată la rece, înglobând o
folie care să disipeze umiditatea din stratul suport (în
cazul de față OSB). Produsul poate ﬁ aplicat pe
toate tipurile de acoperișuri (normale, inversate,
balastate) peste bitum, lemn, PVC, FPO sau tablă.
Demonstrația a fost făcută de o echipă specializată
a companiei Master Build.
l Montaj de tablă din titan-zinc, cu sistem
pluvial și accesorii
Lucrările au fost executate de profesioniștii de
la Valcon Roofs, care au expus de asemenea o
serie de modele de ornamentică ce pot ﬁ realizate
pentru acoperișurile cu învelitoare metalică și nu
numai. Pregătirea materialelor
(tăierea,
îndoirea,
ﬁnisarea) a fost făcută la fața
locului, cu ajutorul echipamentelor instalate chiar pe
platforma P 15.
l Montaj de șindrilă bituminoasă IKO Cambridge, în
sistem complet cu accesorii
Peste o hidroizolație
autoadezivă aparținând aceluiași producător, destinată
protejării asterelii, au fost
ﬁxate în cuie modulele de
șindrilă bituminoasă cu
granule de ardezie, insistându-se asupra lucrărilor de detaliu și ﬁxării
proﬁlelor metalice de margine.
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PROdUCăTORii dE PARdOSELi
îN CAdRUL TâRgULUi
Firme a căror activitate este legată de domeniul pardoselilor au fost prezente în principiu

la târgurile Construct Expo, Ambient Expo,
Romtherm și Expo Flowers & Garden. Am identiﬁcat furnizori pentru majoritatea tipurilor de
pardoseli, de la ceramică și piatră la parchet masiv,
stratiﬁcat și laminat, o ofertă mai variată venind
din partea zonei de pardoseli “reci”, domeniu în
care am remarcat o efuziune a compozitelor pe
bază de granit și cuarț, cu modele din ce în ce mai
soﬁsticate și mai atractive. Constatăm încă o dată
faptul că amenajările de interior sunt abordate în
ansamblu, modelele pardoselilor ﬁind alese în
funcție de cele ale pereților și invers; conceptul
primează, ﬁind oferite soluții integrate, inclusiv la
nivel de mobilier și obiecte decorative, iar designul
se înscrie în curentele importante întâlnite la nivel
european.
O prezență familiară a fost cea a companiei
Rehau, producător, printre altele, de compozite
WPC sub brandul Relazzo. Printre noile game am
remarcat modelul Relazzo Style, un sistem
revoluționar de pavare a terasei care se identiﬁcă
prin instalarea extrem de rapidă (un tip inovativ de
prindere, care necesită mult mai puține șuruburi
pe substructura de aluminiu), rezistența superioară la rupere și aspectul natural, cu o textură în
relief similară unei scânduri din lemn. Ceea ce au
dorit să sublinieze reprezentanții Rehau a fost de
asemenea versatilitatea sistemelor, datorită cărora
se pot realiza o multitudine de tipuri de amenajări
exterioare, de la terase tip deck pentru piscine,
grădină sau locuri de joacă la pergole, placări
verticale și mobilier de grădină.
Montatorilor profesioniști de pardoseli li s-a
adresat și ﬁrma Premium Exclusiv Group, care
printre alte echipamente de climatizare a aerului
din diverse tipuri de clădiri, a prezentat o serie de
dezumidiﬁcatoare Fral, foarte utile celor care au
nevoie de scăderea gradului de umiditate din șapă
și construcție, înainte de montajul propriu-zis, și
din aerul ambiental atunci când umiditatea unui
interior este prea mare, cu efecte negative asupra
pardoselilor din lemn. n

tehnologii

noi

Soldec: tubulaturile FabricAir
A trecut vremea materialelor
rigide și greoaie!

oldec vă propune pentru tubulatura de refulare o țesătură specială care scade greutatea
întregului sistem, dar care crește în același
timp precizia de evacuare și distribuție a aerului.
Indiferent dacă este utilizată pentru piscine, săli de
expoziții, hale, depozite, birouri, în industria farmaceutică sau medicală, controlul aerului se realizează
cu exactitate în funcție de cerințele spațiului, prin
perforarea strategică a materialului.

S

Caracteristici și avantaje ale tubulaturii
textile FabricAir:

l

Material inovativ
l De 10 ori mai ușoară decât materialele
convenționale
l Distribuție perfect controlată a aerului

l Poate ﬁ montată în orice aplicație datorită
greutății reduse;
l Nu generează condens;
l Evacuează aerul într-un mod silențios și uniform
repartizat sau direcționat, după cerința utilizatorului;
l Se instalează extrem de ușor datorită greutății
reduse, precum și a gamei de accesorii care o
însoțește: șine, cleme, coliere etc.;
l Rezistă la foc, este antistatică, poate ﬁ permeabilă sau impermeabilă;
l Poate ﬁ tratată antibacterian, ﬁind ideală pentru
medii cu cerințe ridicate referitoare la igienă;
l Distribuția aerului se poate face pe întreaga
suprafață a tubulaturii, pe lungime sau prin
oriﬁcii care permit direcționarea aerului;
l Are un design personalizabil, iar secțiunea
standard poate ﬁ rotundă, semicirculară, sfert de
cerc sau rectangulară;
l Metoda de instalare permite tubulaturii să-și
păstreze forma și pe timpul lipsei ﬂuxului de aer;
l Nu necesită plenum-uri /spații delimitate și grile,
sau reglaje de debite;
l Costuri cu 30 - 70% mai reduse decât la tubulatura clasică;
l Material textil lavabil, care își păstrează proprietățile după spălare.
Ideale pentru: piscine, Spa-uri, birouri, ex poziții, școli, spitale, hale, depozite și oriunde
sunt pre vă zute instalații de evacuare și
distribuție a aerului.

Cluj-Napoca: Str. Octavian Goga nr. 29
București: Str. Făcliei, nr.1
Tel: 0740.775.696; Email: info@soldec.ro
www.soldec.ro
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De ce să folosim ﬁbre
pentru armarea
dispersă a betoanelor
TEhnoLoGIE
Producătorul nu vinde doar ﬁbre, ci și întreaga tehnologie de utilizare a lor, de la calculul
de dozaj la punerea în operă.
Ec. Florin Florian,
Director Departament Fibre,
Betoane, Romfracht

A

stfel se elimină aspectele neplăcute legate de folosirea
incorectă a ﬁbrelor. Vreau să fac în continuare o descriere
sumară a ﬁbrelor structurale după performanța lor:

FiBRE METALiCE

 Fibrele metalice RFC 40/50 (1 x 50 mm) cu ciocuri, sunt
cele mai uzitate ﬁbre în România și nu mai reprezintă un secret
pentru nimeni. Sunt ﬁbre structurale, cu dispersie foarte bună în
beton.
 Fibre metalice RFC 80/60 ( 0,75 x 60 mm) cu ciocuri, sunt
ﬁbre des folosite, cu avantajul unui dozaj mai mic, dar cu ușoare
probleme în dispersie. Pentru a elimina acest aspect, trebuie avut
grijă la modalitatea de punere a ﬁbrelor în beton. Pentru că aceste
ﬁbre sunt mai lungi și subțiri, au tendința de a face gheme, iar
acest lucru se întâmplă când muncitorul golește brusc tot sacul
de ﬁbre în beton. Cu puțină răbdare, muncitorul trebuie să
presare ﬁbra în beton - astfel dispersia ﬁbrelor este asigurată fără
probleme.
 Fibre RFO 1 x 50 sunt ﬁbre ondulate, structurale, cu o bună
dispersie în beton, care se remarcă prin gradul mare de preluare
a contracțiilor termice în beton.
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Cel mai mare avantaj al acestui
procedeu este economia mare pe
care o generează și creșterea
calității armării. În practică se
observă foarte des folosirea haotică
a ﬁbrelor, lucru ce poate crea
probleme structurale betoanelor.

FiBRE dE POLiPROPiLENă
Forta Ferro 38 sau 54 este singura ﬁbră din polipropilenă
structurală certiﬁcată ce asigură armarea betoanelor,
comparabilă cu ﬁbra metalică în raport de 1:10. Fiind o ﬁbră des
uzitată de constructori, a devenit proritar pentru Romfracht să
vină în întâmpinarea acestora cu sumar de calcul de dozaj,
pentru a facilita folosirea ﬁbrelor și a nu greși în dozarea lor.
Fibrele Forta Ferro sunt adeseori puse în betonieră la șantier.
Pentru a avea o dispersie bună, aruncați pungile fără să le
deschideți în betonieră la viteză mică. Contrar aparențelor, ﬁbrele
Forta Ferro se omogenizează mai bine dacă sacul este aruncat
întreg.
Bineînțeles că gama ﬁbrelor din polipropilenă este mult mai
mare decât tipul menționat aici, dar toate celelalte ﬁbre sunt ori
complementare cu altă armare, ori pentru alte aplicații cum ar ﬁ
șape, betoane amprentate, suprabetonări etc.

Trebuie să ﬁm atenți când alegem ﬁbrele, deoarece sunt
foarte multe criterii care inﬂuențează alegerea tipului acestora.
Astfel, pe lângă proprietățile ﬁzico-mecanice ale ﬁbrelor, sunt
importante aspecte legate de domeniul de folosire a pardoselilor:
dacă sunt exterioare sau interioare, dacă sunt cu temperatură
controlată sau nu, dacă în momentul turnării este vânt sau ploaie,
tipul de beton, tipul de încărcări - toate acestea duc la alegerea unui
tip de ﬁbre sau a unui mix de ﬁbre. Este important acest lucru
pentru a economisi bani, iar calitatea pardoselii să ﬁe impecabilă.

Nu uitați: pe pardoseală călcați zilnic,
deci dați atenție acestui aspect!
Este riscant să folosiți ﬁbre
necertiﬁcate sau cu proveniență
îndoielnică. Pentru ﬁbrele structurale,
cereți furnizorului certiﬁcarea CE și
”Declarația de performanță”, care este
obligatorie în România.

Romfracht SRL
E-mail: florin.florian@romfracht.com
Număr direct: 004031.403.08.92
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PROGRAMUL
ANUALEI DE
ARHITECTURĂ
2015
Programul detaliat al Anualei va ﬁ aﬁșat
pe site-ul www.anuala.ro și anunțat
pentru ﬁecare lună în parte, ﬁind posibile
modiﬁcări ale datelor și apariția altor
evenimente și proiecte.

Anuala de Arhitectură a Filialei București a Ordinului
Arhitecților din România este un eveniment profesional
dedicat culturii mediului construit care se desfăşoară în
ﬁecare an, având drept componentă generativă expoziția de arhitectură la care participă arhitecții membri
ai O.A.R. Bucureşti.
Ediția 2015 are loc în perioada 23 mai şi 3 decembrie.
Pentru această ediție a fost lansată tema Construind
comunitatea, O.A.R. Bucureşti dorind să devină
partener al comunităților care se preocupă activ de
mediul urban și acționează pentru creșterea calității
arhitecturii, locuirii, mediului și peisajului cultural.
Arhitectul este un facilitator al locuirii și arhitecturii, la
care comunitățile vor ﬁ încurajate să apeleze pentru a
modela împreună spațiul urban în care ne desfășurăm
activitatea. Arhitectura – ca loc de întâlnire, în egală măsură a naturii şi a oamenilor – modelează comunitățile
şi dă viață cartierelor.
Pe lângă expoziția de arhitectură au fost selectate 18
proiecte culturale care se înscriu în tema Anualei.
Proiectele selectate în urma unui apel către bucureşteni
încearcă să arate cum pot contribui cetățenii la creşterea calității vieții, cum pot folosi ei oraşul prin învecinare,
implicare, comunicare, respect, colaborare.
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Programul Anualei de Arhitectură
București 2015
MAI
23 mai – 116 ani de la nașterea arhitectului G.M.
Cantacuzino
Mai-iulie – Încotroceni – Oameni, Idei, Povești,
proiect al cartierului Cotroceni

IUNIE
6-21 iunie – Tei în acțiune, proiect derulat de
studioBasar împreună cu asociația Komunitas
10-24 iunie – Locuirea în Bucureștii Noi, proiect
realizat de studenți arhitecți la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, asociat cu
proiectul La pas prin Bucureștii Noi, realizat de
Asociația Română pentru Cultură, Educație și
Normalitate
12-14 iunie – Street Delivery, ediția a 10-a,
organizată în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din
România și Fundația Cărturești. La această ediție,
Ordinul Arhitecților va pune în discuție calitatea
spațiului public al zonei Grădina Icoanei - Bd.
Magheru, transformările lui din ultimii 10 ani și
cerințele cetățenilor.

17-19 iunie – Timpuri Noi în acțiune, proiect
derulat de studioBasar împreună cu Asociația
Komunitas
19 iunie – Curs structuri de lemn pentru
arhitecți, parte din programul de pregătire
profesională continuă
20 iunie – Participare a O.A.R. la Târgul de
Inovație Civică organizat de Centrul de Resurse
pentru participare publică
25-28 iunie – Deschiderea expoziției de
proiecte în Grădina Universitarilor, Str. Dionisie
Lupu 46, jurizarea proiectelor cu vizitarea
proiectelor nominalizate de către juriu
29-30 iunie – Prezentarea proiectelor
nominalizate în fața juriului și a publicului
IULIE
1 iulie – Festivitatea de premiere a premiilor
Anualei 2015
2-7 iulie – Proiecții de ﬁlm Dance film platform
6-12 iulie – Grădina de vară Favorit. Împreună
în Drumul Taberei - proiect propus de Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Arhitectură,
Centrul de Resurse pentru Participare Publică,
Inițiativa Favorit și Odaia Creativă
10 iulie – Curs despre învelitori din șindrilă de
lemn pentru arhitecți, parte din programul de
pregătire profesională continuă
14-15 iulie – Proiecții de ﬁlm Urban Eye
17 iulie – Curs despre tehnici de realizare a
pardoselii de mozaic și a tratamentelor pentru
beton aparent pentru arhitecți, parte din
programul de pregătire profesională continuă
20 iulie – Deschiderea expoziției itinerante
Premiile și Nominalizările Anualei de Arhitectură
2015 pe strada Lipscani
30 iulie-23 noiembrie – Itinerarea expoziției
Premiile și Nominalizările Anualei de
Arhitectură 2015 prin diferite cartiere și spații
publice din București
31 iulie-7 august – Vecini de bloc în grădină.
Discuții despre probleme de vecinătate ale unui
ansamblu de locuit din Şoseaua Giurgiului
Iulie – Ateliere pentru copii realizate de echipa
“De-a arhitectura”

AUGUST
6-8 august – Festivalul solidarității Intercomunitare-Pakivalo, organizat de Asociația Romano

ButiQ și K Consulting Management and
Coordination. Filiala București a OAR va ﬁ partener
la discuțiile despre problemele comunității din
Giulești privind mediul construit şi calitatea vieții

SEPTEMBRIE
1 septembrie-15 octombrie – Fațadele sunt
ale comunității, proiect pentru revitalizarea casei
Costa-Foru din Dealul Mitropoliei
13-15 septembrie – București, al meu, al lui,
al cui - proiecții de ﬁlme pe tematici urbane,
proiect propus de Asociația Komunitas
18 septembrie – Curs despre conformarea
energetică a clădirilor pentru arhitecți, parte din
programul de pregătire profesională continuă
19-5 octombrie – Vrem un parc în Prelungirea
Ghencea. Ce-i de făcut?, proiect derulat de Grupul
de Inițiativă prelungirea Ghencea

OCTOMBRIE
3 octombrie – Construind comunicare.
JOC DE ROL, parte a proiectului URBOTECA
realizat de Asociația pentru Tranziție Urbană
3-25 octombrie – SenseAbility™ despre
integrarea în spațiul public a persoanelor
nevăzătoare, proiect derulat de Asociația
Metodelor Alternative de Integrare Socială
23-24 octombrie – Curs despre tehnici de
marketing pentru arhitecți, parte din programul
de pregătire profesională continuă
14-29 octombrie – Expoziții la Sala Dalles:
anualele de arhitectură ale altor ﬁliale OAR;
expoziția cu proiecte ale studenților de la UAUIM,
cu tema locuințe colective; expoziții ale grupurilor
de lucru ale OAR.

NOIEMBRIE
6 noiembrie – Curs despre arhitectura
interesului public pentru arhitecți, parte din
programul de pregătire profesională continuă

DECEMBRIE
3decembrie – Lansarea Raportului pentru
București, documentul ﬁnal al Anualei de
Arhitectură București 2015. Acesta va ﬁ trimis
autorităților și comunicat public pentru a atrage
atenția asupra necesității unor politici publice
orientate către comunități. În închiderea Anualei va
ﬁ organizată Seara de Jazz pentru Arhitecți.
Pardoseli magazin
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Concursul Naţional al
Montatorilor de Parchet
din Olanda
Ajuns la cea de a VIII-a ediţie,
concursul montatorilor de
pardoseli din Olanda s-a
desfășurat anul acesta în
perioada 30 martie –
1 aprilie în cadrul târgului de pardoseli
organizat de Platform Parketbranche (PPb)
în complexul expozițional din orașul
Gorinchem.

2

concurenții au avut de executat o placă
hexagonală, cu friz și inserție, modelul
principal fiind unul paralel, în cazul juniorilor,
respectiv brăduț îmbinat în unghi
de 60º (Point de Hongrie), pentru seniori,
folosind parchet dublustrat, cu strat de uzură
de 6 mm, stejar (70 x 700 mm).

În a doua zi
(opt ore),

juniorii au confecţionat o
stea cu patru vârfuri pe
care au trebuit să o insereze
în mijlocul plăcii executate
anterior, împreună cu o nouă
inserţie cu lăţimea de 10 mm.
Seniorii au executat o stea
cu opt vârfuri și au inserat-o,
împreună cu o inserţie de 10
mm, în mijlocul plăcii
executate anterior. Stelele și
noua inserţie au fost
executate din blind de 6 mm, stelele din wenge și arţar, iar
inserţia din wenge. Parchetul a fost pus la dispoziţie de
sponsorul Plinten & Profielen Centrale, iar adezivul de
sponsorul Kerakoll. Considerăm foarte interesantă
tehnologia de lucru aleasă de organizatori, înlocuirea
blindului parchetului multistrat fiind o operaţie care trebuie
stăpânită foarte bine de parchetari (și deseori necesară în
cazul reparaţiilor).

46

1

în prima zi (opt ore)
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3

în ultima zi (patru ore),
concurenți au șlefuit plăcile, le-au chituit și
le-au finisat cu un sistem novator, maturabil
UV – ulei (prima acoperire) și lac (a doua
acoperire), pus la dispoziție de sponsorul
Rigostep, brand al Ursa Paint. Maturarea s-a
făcut cu mașini cu lămpi UV, disponibile
grație firmei DecoRad.

Arbitrii
Arbitrii de zi:
președintele Ruud Boom ( expert independent,
proprietarul unui laborator de testare a pardoselilor
din lemn și elastice), respectiv membrii Mari
Habraken (fost profesor la Școala de Meserii din
Utrecht, acum pensionar) și Wilfred Krebbers,
parchetar care lucrează într-o mică firmă.

Demn de luat în considerare a fost sistemul de
jurizare. Arbitrii au fost împărțiți în două categorii:
arbitrii de zi şi arbitrii de seară.

Arbitrii de seară:
expertul André Hasert, care are firma lui de montaj
Theo van Epen Parketvloeren, și Chris de Vries,
directorul unei mari firme care comercializează
pardoseli, Bruynzeel Parket.

Câştigătorii competiţiei
Juniori
locul I juniori:

Marcel Schipper
(firma Schipper Parket)
locul II juniori: Stefan Welp (BRN Parket)
locul III juniori: Leo Weber (LPS Floors)

Arbitrii de zi au evaluat tehnica de lucru (incluzând modul
de organizare a muncii, tehnica în utilizarea uneltelor și
mașinilor, ordinea executării operațiilor, ordinea și curățenia
la locul de muncă) și corectitudinea execuției montajului, în
timpul desfășurării concursului. La finalul fiecărei zile, toate
plăcile au fost numerotate (în fiecare zi, fiecărui concurent
corespunzându-i un alt număr) și expuse. Arbitrii de seară,
numiți și ”arbitri orbi” au evaluat plăcile fără a cunoaște autorii,
punctând precizia tăierilor, corectitudinea dimensiunilor și
calitatea finisajului.

Seniori
lucul I seniori: Peter Nieuwkoop (De Houtbron)
locul II seniori: Pavel Barakazjan (Bloemen Parket)
locul III seniori: Saar Berks, singura femeie
participantă (Berks
Houtbewerking).

Probe
Lucrările pregătite pentru arbitrajul de seară.
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La concurs au participat 3 juniori, elevi la școala de ucenici, și
17 seniori, parchetari de diferite vârste, între care și
domnișoara Saar Berks, una dintre cele două femei care
lucrează ca parchetar profesionist în Olanda.
În premieră, la competiţia din acest an a participat și un
parchetar român, dl. Ionuț Cinca, absolvent al Școlii de
Ucenici Dr. Iuga de Săliște, asistat de dl. Marius Filipașcu,
fondatorul şcolii.
Câștigătorul concursului la categoria
seniori a primit și
Cupa Cupelor, un
foarte frumos trofeu,
inspirat poate de la
fotbal (olandezii fiind
mari fani ai acestui
sport), cupă pe care
sunt înscriși câștigătorii din fiecare an și
care rămâne în vitrina
câștigătorului timp de
un an. Românul Ionuț
Cinca nu a putut intra
în competiția pentru
premii, nefiind olandez, dar fost răsplătit
cu o cupă de merit.
Ne-am bucurat când
Machiel van Westerhoven, director al RIGO Verffabriek BV
(subsidiară Ursa Paint) a acordat premiul special compatriotului nostru, considerat cel mai bun parchetar în opinia
dumnealor.
Am remarcat atmosfera deosebită din timpul concursului,
schimbul de experienţă, prietenia arătată de participanţi unii
altora, unitatea participanţilor, pe scurt o atmosferă de familie
cu membri care se bucură că trăiesc unii alături de ceilalţi.
Această atmosferă a fost completată de prevederea
regulamentului prin care, după fiecare etapă de jurizare, este
permisă repararea erorilor. Astfel, fiecare concurent a avut
dreptul să-și repare erorile, respectiv să ajute alt concurent.
Mai mult decât atât, Jan van de Kroef, maistru cu o bogată
experiență și președinte al clubului parchetarilor Gilde van
Gediplomeerde Parketteurs, a intervenit ori de câte ori a
observat că unul dintre concurenţi nu stăpânește bine tehnica
necesară executării unei operaţii, învăţându-l și executând
împreună cu el. Conceptul central, munca în echipă și scopul
principal, o lucrare executată foarte bine, au încununat cu
succes acest concurs. n

O menţiune specială merită excelenta organizare a standurilor producătorilor
premium de pardoseli, vizitatorii evenimentului având ocazia să se pună la
curent cu noutăţile aduse pe piaţă de multe ﬁrme cunoscute și în România,
precum Wakol, Küberit, Bostik şi altele.
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În această toamnă:
Concursul Național al Montatorilor
de Pardoseli din România și Expoziția
Art Floors 2015
l 19-23 septembrie 2015, București –
Centrul Expoziţional Romexpo
l Manifestare organizată în paralel
cu BiFE-SiM 2015

heinz Brehm, Preşedinte EUFA P+F

Asociația Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), cu sprijinul
EUFA P+F (Professional Training in Parquet Laying and Flooring Technology
Europe e.V. – Asociația Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesionale
a Montatorilor de Parchet și a Montatorilor de Pardoseli), va organiza între
19 și 23 septembrie o nouă ediție a Concursului Național al Montatorilor de
Pardoseli din România, respectiv expoziția specializată Art Floors 2015, cele
două evenimente reprezentând deja o tradiție, o manifestare majoră în viața
branșei pardoselilor profesionale.
Arbirajul competiției este asigurat de EUFA P+F, prin prezența personală
a președintelui acestui for, domnul Heinz Brehm, și a altor doi arbitri germani,
iar concursul va avea două secțiuni: Pardoseli din lemn și Pardoseli Elastice.
Câștigatorii concursului vor reprezenta România la următorul Campionat
European al Montatorilor de Pardoseli de anul viitor. Criteriile care vor sta la
baza evaluării lucrărilor și candidaților la podium vor ﬁ cele devenite
obișnuite în cadrul concursurilor de gen, stabilite de EUFA P+F:
l exactitatea montajului față de planul tematic
l calitatea montajului și acuratețea îmbinărilor
l încadrarea în termenul de execuție
l modul de abordare a etapelor
l modul în care sunt folosite sculele și echipamentele
l estetica
l curățenia la locul de muncă
În același timp și același loc cu concursul propriu-zis, se va desfășura
expoziția Art Floors, dedicată producătorilor și distribuitorilor de pardoseli
și accesorii pentru pardoseli din România. Manifestarea oferă companiilor
specializate posibilitatea ca, pe lângă prezența cu un stand expozițional în
cadrul căruia să interacționeze cu publicul vizitator, să aibă și oportunitatea
de a face prezentări de produse și a susține conferințe, într-un spațiu aﬂat
în apropierea zonei de concurs. La Art Floors se vor acorda de asemenea
premiile Concusului Național de Design pentru Pardoseli, o nouă ediție
destinată studenților arhitecți de la UAUIM, ale cărei etape de predare a
proiectelor și de selecție se vor derula anterior. Pe parcursul a cinci zile de
evenimente, este așteptat publicul vizitator specializat (arhitecți, ingineri
constructori, antreprenori, distribuitori de materiale din domeniu, montatori,
presă de specialitate, dezvoltatori etc.), dar și numeroși potențiali beneﬁciari, interesați de materiale pentru amenajări și de ultimele noutăți din
domeniul pardoselilor.
Puteți contacta organizatorii evenimentului:
Răzvan Dobre, Președinte AMPR: razvan.dobre@ampr.org.ro
Revista Pardoseli Magazin: redactie@pardoselimagazin.ro
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Proiectarea și execuţia corectă

a pardoselilor (III)
În numărul trecut v-am prezentat
introducerea în prevederile "Normativului privind proiectarea, execuţia
şi asigurarea calităţii pardoselilor la
construcţiile civile", indicativ GP
037/98, vorbind despre deﬁnirea
pardoselii și a elementelor
constitutive ale acesteia. Între
straturile suport care pot ﬁ întâlnite
în diferite proiecte, o pondere
semniﬁcativă îl are dala ﬂotantă și
vom vorbi în continuare despre ea.

Unul dintre tipurile de dală flotantă este șapa armată, umedă sau semiumedă, despre care considerăm că aveţi suficiente informaţii, drept care nu
vom insista asupra ei. Amintim doar faptul că șapa
semiumedă folosește ca liant cimetul aditivat - în
funcţie de tipul aditivării (aditivii folosiţi și cantităţile
de aditivi), se vor obţine performaţele ulterioare,
dintre care foarte importante sunt:
n rezistenţa la compresiune;
n timpul de traficare (timpul după turnare până
când se poate umbla pe șapă);
n timpul de uscare până la umiditatea de 2% CM
(măsurată cu umidometrul cu carbid).

URMăTOARELE RECOMANdăRi SUNT FOARTE iMPORTANTE:

n Se va respecta întocmai reţeta de preparare dată de producătorul cimentului aditivat (ciment +
agregate/tip și cantitate de apă);
n Se vor folosi numai agregate uscate;
n Șapa va fi corespunzător compactată, conform indicaţiilor producătorului cimentului aditivat.

vă vOM PREzENTA îN CONTiNUARE PRiNCiPALELE TiPURi dE ȘAPE USCATE,
CONCEPUTE CA dALE FLOTANTE.

1. ȘAPE USCATE CU UMPLUTURă
Aceste șape au alcătuirea de principiu:
n placă de beton sau planșeu de lemn

n strat de separaţie

l folie PVC, în cazul plăcii de beton

l textil, în cazul planșeului din lemn

n umplutură
n plăci de acoperire – strat 1

NOTĂ: în cazul acoperirilor cu un singur strat, acesta
este strat protecţie pentru umplutură – ex.placă MDF

n plăci de acoperire – strat 2
n pardoseală finită
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Un portal cu cele mai noi, complete și veriﬁcate
informații din domeniu: www.pardoselimagazin.ro
■ Arhiva

revistei Pardoseli Magazin în format electronic
■ Producători și montatori profesioniști
■ Lucrări de referință, noi produse și propuneri de design

Abonați-vă la newsletterul lunar care vă semnalează cele mai
importante informații de pe piața pardoselilor scriindu-ne
pe adresa redacție@pardoselimagazin.ro

Abonați-vă la revista Pardoseli Magazin
pentru doar 30 de lei pe an (4 ediții) scriindu-ne
pe adresa redacției sau completând un formular
de contact pe www.pardoselimagazin.ro

1.1. UMPLUTURi
Cel mai des utilizat material pentru umplutură este perlitul expandat, obţinut
din perlit (rocă vulcanică), spart și încălzit la 850 - 1.000 ºC (moment în care expandează de 15 - 20 de ori). Dentitatea mică, 80-100 kg/m3, este marea calitate
a perlitului expandat, la care se adaugă conductivitatea termică mică ( = 0,45 0,70 W/m K).

Tipuri de umpluturi pe bază de perlit:

n perlit fără adaosuri – considerat de noi cel mai des utilizat
n perlit cu bitum, parafină sau gips.

Alte tipuri de umpluturi:

Argilă expandată
epoxidică

Tocătură de lemn cu minerale

Granule de sticlă expandată cu/fără rășină

Pardoseli magazin
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iNdiFERENT dE SOLUţiA ALEASă,
UMPLUTURA TREBUiE Să AiBă
URMăTOARELE PROPRiETăţi:

Fibre (tulpini) de
cânepă sau in,
cu/fără adiţie de
bitum

După împrăștierea umpluturii pe planșeu (suport),
aceasta trebuie să fie egalizată folosindu-se dreptare de
ghidaj și nivelare, orizontalizate cu ajutorul nivelei cu
laser. Nivelarea se face de la peretele opus ușii, spre ușă.

1.2. PLăCiLE dE ACOPERiRE
Sistemul schematic este următorul:
Întotdeauna ultimul strat de plăci este fixat
mecanic și lipit, fie numai la îmbinările tip ”L”, fie de
stratul anterior. Plăcile de acoperire sunt, de fapt,
suportul pardoselii finite.
Deoarece nivelarea s-a făcut de la peretele opus
ușii, spre ușă, este evidentă necesitatea pozării
plăcilor începând de la ușă. În cazul în care se
folosește un sistem de două plăci de același tip,
primul rând de plăci va fi pozat începând de la ușă,
spre peretele opus. În cazul în care se folosește un
sistem cu un singur tip de plăci de acoperire,
umplutura va trebui protejată cu un rând de plăci
de protecţie (MDF – medium density fibre, plăci
fibroase cu densitate medie).
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n să fie uşoară (densitate mică – ușor de
manevrat/pus în operă);
n să asigure o foarte bună egalizare a nivelului
suportului (așa cum se poate vedea în
imaginea în care este prezentată o umplutură
pe bază de lemn care a preluat denivelările
majore ale plăcii de beton);
n să aibă stabilitate dimensională;
n să asigure o bună izolare termică (coeficient
de transfer termic mic – sub 0,1 W/m K);
n să fie un bun izolant fonic.

Plăcile de acoperire pot fi:
Plăci cu liant de ipsos, conform SR EN 15283
n simple
l cu margine dreaptă (se aplică neapărat în două straturi)
l cu margine ”L” – obţinute și prin lipirea, din fabrică, a două
plăci simple, una peste cealaltă (decalat, bineînţeles)
n compozite – placa de gips este lipită pe o placă din aglomerat
de lemn sau pe o placă din polistiren dur sau vată
minerală bazaltică; toate plăcile compozite au
obligatoriu margine ”L”.

Plăci cu liant ciment (fără normă europeană, certificate EOTA(1))
n simple
l cu margine dreaptă (se aplică neapărat în două straturi)
l cu margine ”L” – obţinute și prin lipirea, din fabrică, a două
plăci simple, una peste cealaltă (decalat, bineînţeles)
n compozite – placa de ciment este lipită pe o placă din aglomerat de
lemn (ca în imagine) – marginea fiind ca la plăcile simple

Plăci cu liant ciment și fibre din lemn (fără normă europeană, certificate EOTA(1))
n simple
l simple - cu margine ”L”, sau cu nut - feder
l compozite – placa de ciment este lipită pe o placă din aglomerat lemn
(ca în imagine) – marginea fiind ca la plăcile simple
NOTĂ: (1) European Organisation for Technical Approvals (Organizaţia Europeană pentru Certificări Tehnice)

Plăci din aglomerat de lemn (PAL)

n plăci din așchii de lemn în adeziv, comprimate
n conform SR EN 312:2011
n uzual, numai varianta cu nut-feder
n pentru şape uscate se recomandă fie un singur strat de grosime
minimă 25 mm, fie două straturi de grosime minimă 16 mm, dispuse întreţesut, lipite şi fixate mecanic (șuruburi) între ele
n plăcile trebuie să fie tip P3 sau P5

Tip placă
P3
P5

Marcaj cod
culoare

alb / alb /
verde
galben /
galben /
verde

Tip zonă

Zone umede
Zone umede

domeniu de utilizare

Mobilă de baie, bucătărie, aplicare
flotantă în şape uscate din prefabricate
Construcţii portante de ex. aplicare pe
grinzi de pardoseală, pereţi interiori în
case prefabricate

► Recomandăm folosirea plăcilor fără emisie de formaldehidă sau foarte redusă, adică
clasele: → E0 = conține numai izocianaţi care sunt periculoşi doar în procesul de fabricaţie
→ E1 = emisie de formaldehidă max. 0,1 ppm →1 parte/ 1.000.000 = max. 124 µg/m³
Pardoseli magazin
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Plăci din așchii de lemn orientate (OSB)

n plăci din așchii de lemn în adeziv, comprimate
n conform SR EN 300: 2007
n uzual, numai varianta cu nut-feder
n pentru şape uscate se recomandă fie un singur strat de
grosime minimă 22 mm, fie două straturi de grosime minimă 15 mm,
dispuse întreţesut, lipite şi fixate mecanic (șuruburi) între ele
n se recomandă plăcile de tip OSB3

Tip placă

Marcaj cod
culoare

OSB 3

galben /
galben /
verde

Tip zonă

Zone umede

domeniu de utilizare

Construcţii portante de ex. aplicare pe
grinzi de pardoseală, pereţi în case
prefabricate

►Recomandăm folosirea numai a plăcilor cu emisie de formaldehidă redusă, adică clasa:
→ E1 = emisie de formaldehidă max. ≤ 8 mg/100g.

2. ȘAPE USCATE CU SUBSTRUCTURă diN LEMN
Sistemul, prezentat simplist, este compus din:
n căpriori de lemn (de regulă minim 40 x 60 mm)
pozaţi pe placa din beton
n termo- și fonoizolaţie
n luft de aer
n placă de acoperire - un strat sau două

În cazul construcţiilor vechi cu grinzi de lemn, sistemul va
avea și plăci de susţinere a izolaţiei, placa de acoperire fiind
fixată pe grinzi. În imagine este schiţat și tavanul fals de
dedesupt (variantă cu fixare directă pe grinzi).

Schiţă pentru
sistem complet
Placă aglomerat de lemn ﬁxată
cu șuruburi de căpriori
Căprior de lemn, cca.60/40mm
Ștraif umplutură, de ex.placă ﬁbră
lemn (sau placă minerală) 8 mm cu
rol de termo- și fonoizolație

Strat de ﬁnisaj lipit – mochetă, PVC, linoleum,
parchet lemn masiv, parchet multistrat etc

Strat portan – sistem placă aglomerat de lemn
pe căpriori – grosimi conform solicitări mecanice

Luft aer constructiv
Izolație – de ex. placă minerală, umplutură
Folie – de regulă membrană bituminoasă
cu rol de barieră vapori
Beton
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Plăcile de acoperire sunt plăci din aglomerat de
lemn (PAL) sau așchii de lemn
orientate (OSB) prezentate mai sus. Pe aceste
plăci se va aplica pardoseala finită.

Avantaje ale acestor șape uscate:
n rapiditatea montajului
n ușurinţa în reglarea cotelor
n izolare (termică și fonică) superioară
n încărcarea (kg/m2) redusă.

Tabel cu distanțe dintre căpriori și grosimea plăcii de acoperire, în funcție de încărcări (conform DIN
68771, luat ca reper în lipsa unui normativ românesc explicit)
Placă monocâmp - 2 căpriori de sprijin
(un câmp)
încărcare

13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
38 mm

grosime plăci

2,0 kN
21
28
36
43
51
60
82

3,5 kN

5,0 kN

20
26
33
39
46
53
72

19
25
30
37
42
49
65

Placă multi câmp - min. 3 căpriori de
sprijin (peste 2 câmpuri)

2,0 kN

3,5 kN

5,0 kN

23
31
39
49
57
70
98

22
29
37
46
53
63
88

21
28
35
43
50
60
82

distanţa maxima între grinzi (echidistante), în cm

încărcări pentru elemente constructive (valori orientative):
n 2.0 kN/m² pentru spaţii locuibile și birouri
n 3,5 kN/m² pentru auditorii și aule / săli clasă
n 5,0 kN/m² pentru săli de dans, concert, spectacole etc.

În cazul altor destinaţii decât cele stipulate în normative (mai sus), se va alege un
sistem prin asimilare care este de datoria proiectantului.
Dacă se prevede o rezistenţă la încărcare mai mare decât 5,0 kN/m², va fi necesar
să se aplice o șapă clasică. O variantă a acestor șape este dușumeaua din lemn
masiv, dușumea care se fixează direct pe căpriori (nu necesită plăci de acoperire),
prin fixare cu șuruburi pentru lemn, autoforante și cu autozencuire.
Tema prezentată fiind complexă și spaţiul nostru de prezentare limitat, mai sunt,
desigur, multe amănunte care ar trebui discutate. De aceea vă propunem să le
rezolvăm, în viitor, pe baza întrebărilor dumneavoastră.
Articol realizat în colaborare cu domnul Marius Filipaşcu, consultant și
promoter al primei şcoli de pardoseli din România, în sistem de educaţie dual,
înfiinţată la Brașov.
Pardoseli magazin
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Pardoselile supraînălțate
și pardoselile cu goluri -

siguranța la incendiu
n

Conferință profesională organizată sub egida ASI
n Dezbatere asupra noului normativ privind securitatea la incendiu
În data de 24 aprilie 2015, sub egida Asociației pentru
Securitate la Incendiu (ASI) și cu suportul Școlii Prometeu,
a fost organizată, la sediul societății Sigura din București,
conferința “Pardoseli supraînălțate și pardoseli cu goluriˮ,
din seria de evenimente intitulate “Ghiduri de bune practici
în domeniul securității la incendiuˮ. Manifestarea, la care au
participat arhitecți, ingineri, reprezentanți ai organismelor
de control, specialiști din diverse domenii în care protecția
la incendiu reprezintă o miză importantă, s-a axat pe
analiza modului în care prevederile europene și cele locale
referitoare la pardoselile tehnice ﬂotante inﬂuențează
segmentele de proiectare, arhitectură și construcție.
azda evenimentului, domnul
Horia Mihai Nicolescu - Vicepreședintele ASI, a evidențiat importanța acestor conferințe profesionale ce
se doresc a deveni repere din perspectiva
bunei aplicări a soluțiilor pentru securitatea la incendii a elementelor de construcție, dar și a evitării erorilor care pot
avea consecințe nefaste pentru utilizatorii
acestor spații, pentru investitori și, nu în
ultimul rând, pentru cei care trebuie să
reducă efectele unui incendiu fără a-și
pune viața în pericol – în speță, pompierii.

G

horia Mihai nicolescu Vicepreședintele ASI
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“Ne-am gândit ca Asociația pentru Securitate la Incendiu să se implice în schimbul
de idei, în promovarea noutăților, în studiul
unor cazuri particulare din acest domeniu,
cu ajutorul unor ghiduri de bună practică.
Am început cu această conferință, care
poate deveni, printre altele, și un sondaj
asupra receptării lor de către practicieni,
pe de o parte, dar și de către organismele
de control, pe de cealaltă parte. Ideea principală este că împreună trebuie să avem
același limbaj, aceleași informații de bază,
să ne raportăm la aceleași elemente”, a
arătat Vicepreședintele ASI.
Introducerea în domeniul pardoselilor
supraînălțate și cu goluri a aparținut domnului Marius Filipașcu, consultant în domeniul pardoselilor și membru al
asociației menționate, care a expus o serie
de deﬁniții, tipologii și clariﬁcări ale termenilor, cât și criterii de alegere a acestor
elemente de construcție. Au fost menționate pardoselile supraînălțate (reglementate de SR EN 12825) și pardoselile cu
goluri (reglementate prin SR EN 13213),
alături de avantajele lor, materialele de

Marius Filipașcu, membru ASI
fabricare, tipurile de substructură și o
serie de aspecte privind caracteristicile
ﬁzice: rezistența la sarcina statică, la
impact, clasele de încovoiere maximă, izolarea fonică, conductivitatea electrică,
conductivitatea termică, capacitatea de
ventilare. Toate acestea au o legătură
directă cu tematica întâlnirii, atât din
perspectiva prevenției, cât și a intervenției
în caz de incendiu - avem în vedere că,
dincolo de comportamentul structurilor și
materialelor în condiții normale de
exploatare sau în caz de incendiu, sub
acest tip de pardoseli se aﬂă de regulă

elemente de instalații, că spațiul de
dedesubt este limitat, iar ventilarea
poate ﬁ uneori deﬁcitară (pardoselile cu goluri asigură o etanșeitate
superioară). Marius Filipașcu a
atras în special atenția asupra
faptului că atât pardoselile supraînălțate, cât și cele cu goluri, trebuie
privite ca elemente structurale, nu
ca pardoseli ﬁnite (ﬁnisaje). Mai
multe detalii asupra siguranței la
incendiu au fost oferite de domnul
Laurențiu Istrate, membru ASI,
care a vorbit despre restricțiile
impuse de normativul P118/99, dar
și despre proiectul de revizuire
P118/1, care a fost publicat recent
pentru dezbatere pe site-ul
Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice. Reprezentantul departamentului tehnic al
ASI a atras atenția asupra unor
clariﬁcări (suplimentare) necesare
și asupra unor situații nerezolvate
(sau imcomplet tratate) în normativul existent (P118/99) care, din
păcate, nu au fost rezolvate în
proiectul de revizuire mai sus
menționat. În plus, domnul Istrate
a punctat necesitatea unor schimbări importante în textul proiectului
care va deveni, în fapt, textul noului
normativ în vigoare. Referitor la
pardoselile supraînălțate și la cele
cu goluri, se impune a se prevedea
explicit că sarcina termică a
acestora trebuie considerată în
calculul sarcinii termice a construcției ca sarcină termică ﬁxă. Prevederea din normativul în vigoare
referitoare la clădirile înalte și
foarte înalte, că ”densitatea sarcinii
termice totale rezultate din materiale și elemente de construcție
utilizate nu trebuie să depășească
275 MJ/m2”, se extinde în proiectul
noului normativ la toate clădirile cu

Laurențiu Istrate, membru ASI

Grad de Stabilitate la Foc I. În cazul acestor
clădiri, utilizarea pardoselilor supraînălțate
din panouri de material lemnos este serios
restricționată, ﬁind recomandată înlocuirea
cu pardoseli incombustibile, de exemplu din
sulfat de calciu. Trebuie avut în vedere faptul
că și în alte aplicații contribuția sarcinii
termice a pardoseliilor supraînălțate poate ﬁ
semniﬁcativă. De exemplu, la o serie de
clădiri (cu structura din oțel cu dimensiuni
sub o anumita limită), utilizarea pardoselilor
din sulfat de calciu permite renunțarea la
protecția termică a structurilor metalice, o
economie mai mare decât diferența de preț
dintre plăcile din sulfat de calciu și cele din
material lemnos.

A fost menționată ca o carență majoră,
atât a vechiului normativ, cât și a proiectului
noului normativ, faptul că nu sunt
menționate restricții referitoare la nivelul de
izolare termică a pardoselilor, omisiune care
poate duce la alegerea unor soluții care pot
afecta grav securitatea personalului ce
trebuie evacuat și mai ales a forțelor de
intervenție.
Pardoselile supraînălțate au fost evaluate
inclusiv din perspectiva materialelor folosite
pentru ﬁnisaje, a tipului de clădire în care
sunt executate, a elementelor de compartimentare, etanșeității la fum, izolării termice
și altor criterii care ar trebui speciﬁcate clar
în ﬁecare proiect. n
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Wakol D 3360
Adeziv universal pentru PVC, linoleum, mochetă.
Aplicabil pe suprafeţe absorbante şi neabsorbante.
Pardoselile din mochetă şi PVC din vagoanele de tren din ţara
noastră sunt lipite cu adezivul profesional Wakol Versa Tack, un
produs de calitate germană recunoscută. Suntem mândri că
alături de Astra Vagoane Arad contribuim la confortul
dumneavoastră în călătoriile cu trenul şi vă dorim drum bun,
oriunde va fi să mergeţi.

Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt
distribuite exclusiv în România de SC Executiv Trading SRL
Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor
0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

