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Küberit îşi
va prezenta
şi prima aplicaţie
smartphone.
Cu ajutorul
noii „Proﬁl-Buch
APP“ profesioniştii
din domeniu vor
putea consulta comod, în orice
moment, numeroasele soluţii
de proﬁle Küberit.

Domotex Hanovra
16-19 ianuarie 2016
Vizitaţi-ne în Pavilionul 7,
Stand Nr. A14

Küberit Proﬁle Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9; D-58513 Lüdenscheid
Internet: www.kueberit.com

la domotex hanovra, între 16 şi 19 ianuarie 2016

Küberit îşi prezintă inovaţiile
pentru profesionişti
Cu o remarCabilă paletă de produse pentru pardoseli şi amenajări interioare,
Küberit oferă de multă vreme pieţei profesionale soluţii inovative pentru
aproape oriCe luCrare de montaj parChet, laminat ori pardoseli textile şi
elastiCe. la domotex 2016 produCătorul şi inventatorul sistemelor pro fe sionale de profile va lansa, într-un stand de ConCepţie, noi profile şi aCCesorii.
O atracţie pentru vizitatori vor ﬁ desigur
noile colţuri rotunjite pentru proﬁlele
dedicate montării pardoselilor elastice de
grosime 2,5, 3, 4 şi 5 mm. Cu ajutorul elementelor de colţ prefabricate din aluminiu,
montatorul va economisi timpul necesar
executării numeroaselor şi laborioaselor
tăieturi în unghi de 45 grade, necesare
montajului proﬁlelor de protecție muchie
treaptă tip 870, 871, 872 şi 873. Scările
deschise, deseori prezente în piscine, Spauri, Welness-uri sau zone cu saune, prevăzute cu trepte cu colţuri rotunjite nu mai
constituie un pericol de accidentare pentru
cei care urcă sau coboară.
Sistemul de proﬁle „PPS-Champion
Star“ pentru pardoseli ﬂotante LVT-Design
(4 - 9,5 mm) şi mochetă (5 – 12 mm) va
cuprinde și un proﬁl de bază mai lat. Noul
proﬁl, având 47 mm lăţime, permite ﬁxarea
în şuruburi depărtate de eventualele rosturi
constructive, beneﬁciind și de o suprafaţă
mai mare de aplicare a adezivului pentru o
ﬁxare cât mai mai stabilă.
Alte noutăţi: colțarele din inox pentru protecţie colțuri/muchii, un proﬁl protecție
muchie treaptă, tot din inox cu inserție antiderapantă (de clasă R12), respectiv proﬁlele
pentru rosturi de mişcare care nu necesită
întreţinere, utilizabile pentru pardoseli de
grosime 4,5 şi 6,0 mm. La Hanovra, Küberit îşi
va prezenta şi prima aplicaţie smartphone. Cu
ajutorul noii „Proﬁl-Buch APP“ profesioniştii
din domeniu vor putea consulta comod, în
orice moment, numeroasele soluţii Küberit.
Aplicaţia este disponibilă gratuit în GooglePlaystore sau iTunes.

O noutate sigură şi
economică la Domotex
2016: noile colţuri
rotunjite pentru pardoseli
elastice de 2,5 - 5,0 mm
grosime. Astfel, tăieturile
la 45 de grade executate
pe şantier sunt deja
istorie.

De mare interes sunt şi
proﬁlele pentru rosturi de
mişcare care se pretează
în cazul pardoselilor de
4,5 şi 6,0 mm grosime.
Pardoseli magazin
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m participat cu bucurie, ca de ﬁecare dată, la concursul național de montaj din România, ﬁind arbitru și propunând în
același timp modelele de execuție. Am considerat că, pentru
alegerea acestora, trebuie să răspundem la întrebarea următoare: “Ce
montaj corespunde mai bine punctelor pe care dorim să le evaluăm
și în ce măsură aceasta se încadrează în timpul necesar?”.
Mai înainte de toate, însă, doresc să spun un mare “mulțumesc”
pentru toate formele de sprijin pe care le-am primit și le primim în
continuare pentru acest gen de evenimente. Fără sponsorizarea venită
din partea furnizorilor și producătorilor noștri tradiționali, concursurile
de meserii nu ar ﬁ posibile. Din punctul meu de vedere, acest lucru
trebuie menționat totdeauna, ﬁind în același timp conștienți de faptul
că, prin profesionalismul nostru, prin lucrările fără reclamații pe care
le realizăm, contribuim la bunul nume și la creșterea vânzărilor acestor
furnizori și producători. Meseria noastră presupune și consultanța pe
care o acordăm clientului pe șantier și nu numai.
În mod clar, suntem indisolubil legați unii de ceilalți. Competițiile
de pardoseli se desfășoară în general la târguri, unde găsim un public
interesat. Aici industria noastră se poate promova, poate oferi consultanță, o consecință ﬁind dezvoltarea unor colaborări ulterioare.
Am fost întrebat deseori de montatorii de pardoseli din România
cum funcționează în Germania tot acest sistem: concursuri, școlarizare
duală, perfecționare continuă; voi da câteva detalii care sper să ﬁe de
folos. În primul rând, câștigătorii concursurilor de montaj din
Germania capătă o mai mare siguranță de sine, dar au și alte satisfacții
– premiile, care pot valora între 2.000 și 4.000 de euro, constau în
vouchere care pot ﬁ folosite exclusiv pentru educație sau pentru
susținerea unor examene.
Trebuie spus că în Germania se face o distincție între parchetari
și ceilalți montatori de pardoseli, elastice, textile sau reci. Realitatea
este că s-a înregistrat un interes mai mare în rândul tinerilor pentru
cursurile de pardoseli din lemn, elevii venind la școală la vârste tot
mai fragede, în timp ce la alte tipuri de pardoseli numărul elevilor a
scăzut. Totuși, și unii, și ceilalți, reprezintă un front comun, atât ca mod
de educație, cât și ca nivel de creativitate necesară pe șantier.
Dacă Germania și Austria nu ar avea această educație în sistem
dual, adică atât la școala de meserii, cât și la locul de muncă, atunci
diferența de restul Europei ar ﬁ mai mică. Experiența mea de arbitru
în concursuri îmi arată că la execuția lucrărilor de parchet în unele
țări lipsesc anumite elemente de educație speciﬁcă a montatorului, de
pildă lucrurul cu ferăstăul circular sau alte echipamente. Probabil
câștigurile parchetarilor nu sunt totdeauna suﬁciente pentru a investi
într-un utilaj profesional, dar totodată e posibil ca și atunci când există,
parchetarul să nu ﬁ urmat un curs de folosire corectă. Deci, revenim
la pasiunea pentru meserie, care este vitală în domeniul nostru.

A

Programul Bona pentru
tehnologii

moderne

Cum restaurez frumusețea parchetului meu?
Parchetul meu tratat cu hardwax oil este
murdar și pătat. Parchetul meu uleiat este
foarte uzat. Parchetul meu lăcuit a început
să arate mătuit și lipsit de viață. Peste tot în
lume, proprietarii de pardoseli private sau
comerciale întreabă mereu care este cea
mai bună cale de a restaura frumusețea
parchetului. Fie că vorbim de un mare
aeroport sau de o locuință, răspunsul corect
depinde de starea suprafeței și a tipului de
pardoseală. Programul Bona pentru tratarea
parchetului cuprinde soluţii corecte şi clare
pentru remedierea pardoselilor din lemn, în
functie de starea acestora, se adresează cu
precădere clientului comercial, pentru care
timpul înseamnă bani şi aduce beneficii clare
deopotrivă pentru proprietar și parchetar.
Având decenii de experiență și lucru împreună cu
meșterii parchetari, Bona vă oferă un răspuns simplu
și clar: Programul Bona de Tratare a Parchetului, cu 3
tipuri diferite de tratament în funcție de nevoia
parchetului.

Bronze: Curățare profundă & Protecție
Silver: Șlefuire intermediară & Reﬁnisare
Gold: Șlefuire completă & Finisaj nou

Ofertele Gold, Silver și Bronze deschid calea unei relații
mai apropiate între posesorul pardoselii din lemn și
meșter. Este un model clar despre cum trebuie îngrijit
parchetul pe întregul său ciclu de viață. De aceea, Bona
vă sprijină cu un model de Contract de Servicii și ghiduri
de întreținere, ca să ﬁe mai simplu pentru ambele părți.
Rezultatul va ﬁ o pardoseală frumoasă și durabilă.

• Păstrează frumusețea podelei în permanență
• Extinde durata de viață a parchetului
• Reduce costurile și timpul de întrerupere a activității

INFO
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Tratament
Bronze

Curățare Profundă
& Protecție

Revitalizare eﬁcientă în timp scurt
cu Tratamentul Bronze
Tratamentul Bronze este o nouă metodă eﬁcientă de a
păstra frumusețea parchetului, readucând instant la viață
parchetul mohorât. Revitalizarea rapidă furnizează rezultate
remarcabile între renovări, iar podeaua este gata în mai
puțin de o jumătate de zi lucrătoare. Folosind mașina Bona
Power Scrubber și detergentul special Bona Deep Clean
Solution, suprafața parchetului este eﬁcient curățată în
profunzime astfel încât cele mai persistente urme de
grăsime, murdărie sau încălțăminte sunt îndepărtate. Apoi,
podeaua este pregătită să primească un strat proaspăt de
polish, ulei sau Bona Wax Oil Refresher, în funcție de tipul
ﬁnisajului. Parchetul va arăta ca nou în doar cîteva ore!

Un exemplu de procedură:

Pregătire
1

2

Asigurați-vă că folosiți
periile potrivite

Umpleți Bona Power
Scrubber cu Deep Clean
Solution și apă

3

Curățați podeaua
acoperind întreaga
suprafață liniar

Protecție
4

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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Dacă este necesar aplicați Pentru parchet tratat cu
produsul de întreținere
ulei / hardwax oil băfuiți
cu Bona FlexiSand

Parchetul este readus la
viață și are un aspect
proaspăt.

Tratarea Parchetului
Tratament
Silver

Șlefuire Intermediară
& Reaplicare ﬁnisaj

Tratament
Gold

Șlefuire completă &
Finisaj Nou

Restaurare pentru o viață mai lungă
cu Tratamentul Silver

Renovare pentru frumusețe totală
cu Tratamentul Gold

Atunci cînd ﬁnisajul protector al parchetului este ușor pătat
sau prezintă urme de ușoară zgâriere, Tratamentul Silver îi
poate restaura eﬁcient frumusețea originală. Este o
alternativă excelentă la renovarea completă, timpul de
întrerupere a activității ﬁind foarte scurt. Abrazivele ultraperformante Bona Diamond se folosesc la pregătirea
suprafeței pentru îndepărtarea semnelor de uzură și
zgâriere. Suprafața șlefuită perfect și neted se poate
reacoperi cu Bona Trafﬁc HD, conferind parchetului un nou
strat de protecție durabilă și perfect lipit de stratul anterior.
Restaurarea frumuseții parchetului și prelungirea duratei
sale de viață este acum gata peste noapte!

Când parchetul este deteriorat serios sau îngălbenit, cu
zgârieturi adânci și arată lipsit de viață, este recomandat
Tratamentul Gold. Alegând Tratamentul Gold, parchetul
beneﬁciază nu doar de o reînnoire a frumuseții și protecției,
dar aveţi posibilitatea de a schimba întregul aspect al
podelei. Renovarea completă include șlefuire totală până
la lemnul crud folosind gama noastră completă de mașini
de șlefuit si abrazive de înaltă performanță. Cu Bona Dust
Care System (DCS), o unealtă excelentă pentru șlefuire fără
praf, se asigură un mediu sănătos și sigur pentru meșter și
beneﬁciar. Parchetul șlefuit complet este retratat cu oricare
dintre ﬁnisajele Bona care se potrivesc cel mai bine necesităților podelei. Este ca ș icum aveți o nouă podea cu
posibilități inﬁnite. Un exemplu de procedură:

Un exemplu de procedură:

Pregătire
1

Pregătire
2

Asigurați-vă că folosiți
periile potrivite

Umpleți Bona Power
Scrubber cu Deep Clean
Solution și apă

3

Curățați podeaua
acoperind întreaga
suprafață liniar

1

Șlefuiți complet
parchetul folosind
minim 3 granulații

Protecție
4

Șlefuire superficială cu
Abrazive Diamond

2

Aplicați grund pe bază
de apă

3

Șlefuire fină și
intermediară
pentru a tăia fibra

Protecție
4

5

Aplicare Bona Traffic HD
cu șpaclu și rolă

Re-protejat, superb
pregătit pentru noi
evenimente

Aplicați 2 straturi
consecutive de finisaj

Complet nou cu aspectul dorit mat, lucios sau colorat

Pardoseli magazin

7

protec]ie

la de
foctop

Lobadur® WS Sealer FR
finisarea pardoselilor din lemn
cu protecţie ridicată la incendiu
siguranţa la inCendiu este una dintre Cerinţele importante prevăzute
în normative, Care se pot respeCta Cu greu în Cazul pardoselilor din
lemn. întârzierea aprinderii și a propagării foCului, dar și evitarea
emanării de fum toxiC, permit evaCuarea persoanelor în timp util și
intervenţia Cu suCCes a pompierilor.

Cu Lobadur® WS Sealer FR puteți ﬁnisa
acum pardoselile din lemn sau parchet, precum și scările din lemn, respectând restricțiile referitoare la securitatea la incendiu,
fără a face compromisuri privind designul și
arhitectura interioară. Acest produs, aplicat în
sistem Loba, schimbă comportamentul la foc
al ﬁnisajului și chiar al lemnului în profunzime, venind în sprijinul beneﬁciarilor, dar
și al specialiștilor (arhitecți, antreprenori,
constructori, montatori) care trebuie să predea
o lucrare conformă unor standarde superioare. Astfel, ei nu mai sunt restricționați
de norme în legătură cu grosimea pardoselii
sau a stratului de uzură, ceea ce devine
extrem de avantajos în cadrul lucrărilor de
renovare, unde șlefuirea se poate realiza fără
grija că se ajunge la grosimi critice. Suprafața

8
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obținută respectă astfel standardul EN 13501-1,
clasa de comportament la foc Cﬂ-s1 (B1 după
standardul german).
Lobadur® WS Sealer FR este un lac
bicomponent care poate ﬁ utilizat la obținerea
unor suprafeţe greu inﬂamabile, utilizabil la
parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn
masiv, cu densitate brută mai mare de
0,47g/cm³. Acesta permite de asemenea respectarea standardului EN 14342 (pentru
renovări), atunci când grosimea minimă a
stratului de uzură se poate reduce, sau în alte
situații în care normativele nu pot ﬁ respectate
dacă sunt aplicate ﬁnisaje obișnuite. Obținut
în laboratoarele de cercetare Loba, acest
produs a fost testat cu succes și certiﬁcat la
Universitatea din Stuttgart, Institutul Otto Graf.

l LOBADUR® WS 2K Duo
®

l 2xLOBADUR WS Sealer FR
®

l LOBADUR WS EasyPrime
l Parchet

Calităţi
l Soluţie optimă pentru spaţii publice cu

l LOBADUR® WS 2K Duo

l 1xLOBADUR® WS Sealer FR
l LOBADUR® HS GlobaSeal
l Parchet

Mod de aplicare în sistem
Loba, cu respectarea culorii
naturale a lemnului

cerinţe de protecţie la incendiu

l Produce schimbarea activă a

comportamentului la foc al lemnului
l Permite o aplicare facilă în sistemul LOBA
l Nu generează efecte vizuale negative
l Standardul EN 13501-1 stabilește

clasiﬁcarea și metodele de clasiﬁcare ale
materialelor de construcție;
l Clasa Cﬂ (ﬂ de la ”ﬂooring”) este
comparabilă cu B1 din clasiﬁcarea
germană: asigură întârzierea la
propagare a ﬂăcării, la o intensitate a
radiației de 4,5 kW/m2;
l Cﬂ reﬂectă superioritatea unui material
de construcție față de altul cu o
inﬂamabilitate normală, din clasa Dﬂ
(clasele sunt de la Aﬂ la Ffﬂ);
l s1 (s de la ”smoke”)– arată că produsul
emană foarte puțin fum la incendiu
(spre deosebire de s2)
l În consecință, clasa Cﬂ-s1 permite ieșirea
în siguranță a persoanelor și chiar
intervenția rapidă a pompierilor, înainte
ca incendiul să se extindă.

Instrucţiuni de aplicare

l Se toarnă în găleată componenta A

şi apoi componenta B, în proporţie
de 10:1, amestecând încet.
l Amestecul este aplicabil timp de 2 ore.
l Respectaţi normele de protecţie a
muncii şi condiţiile de climat,
ventilaţi spaţiile de lucru!

1. Pregătiţi suportul şi grunduiţi cu WS
EasyPrime.
2. Permiteți uscarea amorsei conform
ﬁşei tehnice.
3. Aplicaţi cu rola Lobadur® WS Sealer FR.
4. Așteptați uscarea peste noapte
(maxim 24 de ore).
5. Aplicaţi cu rola un nou strat de
Lobadur® WS Sealer.
6. Așteptați uscarea noului strat peste noapte.
7. Șlefuiți intermediar cu padul perforat
Lobatool Lochpad K120 sau mai ﬁn.
8. Aplicați prin șpăcluire Lobadur WS
TopGel.
9. Permiteți uscarea peste noapte.
10. Aplicaţi cu rola Lobadur WS 2K Duo
(toate variantele sunt posibile,
exceptând ﬁnisajele lucioase).

Varianta cu potenţarea nuanţei
1. Pregătiți suprafața şi grunduiți cu HS
GlobaSeal.
2. Așteptați uscarea amorsei conform
ﬁşei tehnice.
3. Aplicaţi cu rola Lobadur® WS Sealer FR
4. Așteptați uscarea peste noapte.
5. Șlefuiți intermediar exclusiv cu Loba
Schleifvlies.
6. Aplicați prin șpăcluire Lobadur WS
TopGel.
7. Aplicaţi cu rola Lobadur WS 2K Duo
(toate variantele sunt posibile,
exceptând ﬁnisajele lucioase).

Câteva din locațiile
unde a mai fost
aplicat Lobadur® WS
Sealer FR, pentru
respectarea
standardelor privind
protecția la foc
l Auditorium-ul

Commerzbank din
Frankfurt/Main
l Universitatea din
Maastricht (Olanda)
l Institutul de Geriatrie
din Saarbrücken Germania
l Liceul din Bad Homburg
l Grand Hotel din Viena
l Colegiul media
Neckargemünd RTV
l Studiou TV din
Ljubljana, Slovenia
l Plant's Restauraunt Philip Morris în
Cracovia

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

Pardoseli magazin
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eveniment

ConCuRSuL națIonaL aL
MonTaToRILoR DE PaRDoSELI

2015
Pavilonul E2 din
Romexpo a fost
amenajat special
pentru acest eveniment: perimetral
au fost amplasate
standurile expoziționale ale unor
producători importanți, susținători
tradiționali sau mai
noi ai concursului,
iar în centru au fost
poziționate standurile (panourile)
de lucru, respectiv
echipamentele
electrice pentru
debitarea parchetului (circulare cu
masă și aspiratoare) – la secțiunea de montaj
parchet. Montatorii
nu au venit decât
cu sculele de mână,
celelalte unelte
necesare ﬁind puse
la dispoziție de
organizatori și
calibrate pentru o
funcționare fără
erori, creându-se
condiții egale
pentru toți
concurenții.
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Cel mai important eveniment al anului 2015 pentru branșă a fost,
fără îndoială, Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli, care
s-a desfășurat efectiv în zilele de 21 și 22 septembrie. În perioada
19 - 23 septembrie, în aceeași locație (Pavilionul E2 din Complexul
Expozițional Romexpo), a fost organizată expoziția de produse și
sisteme speciﬁce acestei industrii, Art Floors 2015, devenită de
asemenea tradițională în rândul profesioniștilor în domeniu.

Un EVEnIMEnt SUSŢInUt
Manifestarea a fost organizată sub egida Asociației Montatorilor de Pardoseli din România
(AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional
training in Parquet Laying and Flooring technology Europe e.V.) și a beneficiat anul acesta
de sprijinul organizației europene menționate
atât prin modelele de montaj propuse pentru
concurs, cât și prin echipa de arbitri, compusă
din domnii Heinz Brehm (Președinte EUFA P+F),
Josef Heller (fost Vicepreședinte EUFA P+F și șef
al catedrei de pardoseli din cadrul Şcolii de
Meserii de la neustadt an der Aisch din Germania, respectiv unul dintre autorii cunoscutului
„Manual al montatorului de parchet şi al montatorului de pardoseli”) și Andreas Holzer
(montator din tirolul de Sud – Italia, cu o experiență bogată în competiții la care a participat
drept concurent, și apoi ca arbitru acreditat de
EUFA P+F). Au mai făcut parte din echipa de
arbitri domnii Constantin Cadar și Paul Oprișan

Organizatori

Sponsori
Principali

(România), de asemenea absolvenți ai cursurilor
de arbitraj organizate de EUFA P + F. Competiția
a beneﬁciat și de susținerea unor organizații și
instituții autohtone de prestigiu, precum Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
Modul de desfășurare al concursului este inspirat de manifestări similare din Europa, ca
tematică, participare și modalitate de evaluare
a lucrărilor executate. Câștigătorii concursului
național participă la Campionatul European al
Montatorilor de Parchet, care se defășoară periodic în diverse țări membre ale EUFA P+F;
următoarea ediție va avea loc la Bolzano –
Italia, în martie 2016. La evenimentele derulate
timp de cinci zile au participat un public 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.

Demonstrațiile
au avut mai
multe scopuri:
popularizarea în
rândul
arhitecților,
constructorilor
și
publicului larg
Concurenţi
a materialelor
parchet
de calitate, a
Cadar Parchet
execuției
de
Brebenel Ştefan
către
montatori
Trio Pardoseli
experimentați,
Premium
utilizarea
Ghiuţă Răzvan
sculelor și
echipamentelor
Stefy Impex
Ștefan Iosif
specializate,
încurajarea
Clevio design
tinerilor
să se
Marius Raportaru
indrepte
PFA Cincacătre
meseriile
Cristi Batin
respective,
Ierasmond
promovarea
Chişinău
Stihari Ion
organizațiilor
profesionale și a
concursurilor
de
Concurenţi
meserii care se
Pardoseli
bucură de tot
elastice
mai mulți
susținători
în
Glamour Floors
Dorel Orza
România.
Bauﬂooring
Voinea Valentin
PFA Cinca
Ionuţ Cinca Manole
Clevio design
Manolache Cristian

Pardoseli magazin
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eveniment
Participare internaţională
Concurenții (6 la parchet și 4 la pardoseli elastice) au fost, conform regulamentului de
concurs, tineri cu vârste până în 26 de ani, angajați ai unor ﬁrme specializate sau PFA.
În mod special, la competiție a participat și un parchetar din Chișinău, Ion Stihari, fapt
care, alături de juriul provenit din Germania și Italia, respectiv delegații EUFA, a conferit
manifestării o notă internațională.

Probele de
ConCurs

Proba: LINOLEUM

timp de două zile,
concurenții au avut de
executat lucrări de
montaj pentru cele
două secțiuni ale
concursului, Pardoseli
din lemn (executarea
unui montaj de
parchet cu finisarea
aferentă) și Pardoseli
elastice (executarea a
3 acoperiri, cu
linoleum, mochetă și
LVt – Luxury Vinyl
tiles), materialele
folosite fiind din gama
premium.

Criteriile
de notare a
luCrărilor

l exactitatea
montajului și
viteza de lucru;
l încadrarea în
termenul de
execuție;
l calitatea
îmbinărilor;
l creativitatea;
l modul/succesiunea
abordării etapelor;
l modul în care au
fost folosite sculele
și echipamentele;
l modul de croire și
manipulare a
materialelor;
l acuratețea și
complexitatea
lucrărilor în realizarea modelelor;
l estetica;
l capacitatea de
organizare și
curățenia la locul
de muncă.
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• Acoperire în culoare de bază: 1,35 x 1,00 m
• Ştraifuri decorative: 1,35 + 1,20 m x 70 mm lățime
• Cerc decorativ: ∅ 300 mm
• Plintă soclu
• Adeziv

Proba: LVT

• 2 Elemente nuanța închisă: pentru trepte, lipire verticală
și orizontală
• 12 Elemente nuanța deschisă: pentru câmp, aplicare
diagonală ﬂotantă
• Plintă de soclu
• Adeziv

Proba: MOCHET~

Proba: PARCHET

• Lemn închis la culoare pentru friz și cuburi16 lamele 490 x 70
• Lemn deschis la culoare pentru câmp - 40 lamele 490 x 70
• Federuri independente și adeziv cu spatulă adecvată
• Produse de tratare a suprafeței și accesorii
• Adeziv

• Acoperire în culoare de bază: 1,40 x 1,10 m
• Friz exterior: 1,40+1,10 x 2 x 60 mm
• Acoperire în culoare decorativă: 0,70 x 0,70 m
• Acoperire în culoare decorativă: 0,60 x 0,40 m
• Acoperire în culoare decorativă: 0,30 x 0,30 m
• Adeziv
• Plintă de soclu

La eveniment a fost distribuită gratuit
Revista Pardoseli Magazin, singurul proiect
media autohton adresat parchetarilor şi
specialiştilor în pardoseli. Consecvenţi misiunii
noastre, vă vom prezenta şi în continuare
exemple de urmat - toţi câştigătorii concursului
de montaj beneficiază de promovare cu o lucrare
de referinţă începând chiar din ediţia de faţă.

Instructajul și consultările asupra modului de
desfășurare a concursului, precum și asupra
unor detalii privind execuția, echipamentele și
materialele, s-au făcut începând cu ziua de 20
septembrie, când a avut loc prima întâlnire a participanților (concurenți, arbitri, organizatori) și au
fost puse în discuție modelele. De-a lungul
competiției, s-au putut pune întrebări, iar la
nevoie au fost oferite explicații suplimentare
tuturor, conform unui principiu de bază: tinerii
montatori trebuie să și învețe ceva nou, să plece
mai experimentați în urma participării.

Materiale
oﬁciale
concurs
Parchet
Parchet
Dublustratiﬁcat
HARO

”În evaluarea concurenților se ține cont de
foarte multe detalii, inclusiv montajul «la rece»,
debitarea și sortarea elementelor, lucrarea pe
rânduri, cum sunt așezate elementele lângă
panou, ca să fie ușor de reașezat... pur și simplu
ordine în lucru. Se observă și cum se lucrează
cu mașinile, siguranța în folosirea lor (circularele sunt mașini periculoase, trebuie să fim
atenți să nu apară accidente). Observăm dacă
dimensiunile din proiect se regăsesc și pe placă,
iar la final urmărim partea estetică. Privind
lucrurile în ansamblu, cel care câștigă este și cel
care montează corect. Concurenții pot pune
întrebări, căci noi, arbitrii, nu suntem doar cei
exigenți care dau note, suntem și cei buni care
ajută”, a declarat domnul Josef Heller.

Adeziv Wakol
MS 260
Ulei Loba HS
Impact Oil

Pardoseli
elastice
Linoleum Forbo
Flooring
LVt Forbo
Flooring
Adeziv Wakol D
3365 Versa tack
Proﬁl Kuberit
Suﬂantă Steinel

Pardoseli magazin
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eveniment
LOba-WakOL
Tandemul loba – Wakol, branduri distribuite în România prin Executiv Trading, a
reprezentat sponsorul principal al concursului,
acesta oferind și produsele de montaj (adezivi
și lacuri). Prezența la eveniment a fost marcată
în plus de episoade frecvente dedicate demonstrațiilor realizate de domnul Ioan Bodor, care
au atras numeroși vizitatori. În cadrul demonstrațiilor au fost puse în evidență în special
produsele și uneltele pentru șlefuire și finisare,
inclusiv soluțiile de colorare (Loba ProColor)
sau padurile dedicate acestor operațiuni.

uziN, paLLmaN Şi WOLF
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Brandurile Uzin, Pallmann și Wolf au fost
promovate prin numeroase demonstrații: montaj
de parchet, șlefuire cu diverse aparate, inclusiv cu
mașina de câmp Cobra, chituire și ﬁnisare, toate în
aceeași zi, cu sisteme MK 92 S, Pall-X pe bază de
apă, alternativ Magic Oil 2 K, și altele. Cu echipamentul Wolf Turbo Stripper s-a arătat cât de simplu,
rapid și economic se pot îndepărta straturile vechi
de ﬁnisaje pentru pardoseală, pentru instalarea altora noi.

bOtaFLOOR
botafloor (companie din
grupul MC Bauchemie, care are o
unitate de fabricație și în România,
la Dărmănești – Dâmbovița), a prezentat și utilizat în demonstrații o
serie largă de adezivi din gama
Botaﬂoor, pentru montajul pardoselilor din lemn, linoleum, PVC,
textile etc., inclusiv soluții pentru
încălzirea în pardoseală și cu emisii
reduse de VOC. La eveniment a participat și directorul de vânzări
pentru Europa al Botaﬂoor, domnul
Lüdger Nienaber.

uRSa
Ursa a promovat soluțiile speciﬁce pentru
izolarea termică și fonică (la zgomotele de impact) a
pardoselilor executate în sistem cu dală ﬂotantă,
inclusiv pentru încălzirea în pardoseală – Ursa
Glasswool TSP. Acest material a fost aplicat la una
dintre demonstrații, care a presupus acoperirea unei
plăci de OSB cu diferite tipuri de pardoseli folosind
adezivi dedicați.

life art, distribuitor al mai multor soluții de dezumidiﬁcare și ventilare a spațiilor din cadrul unui
șantier, a participat cu o gamă largă de aparate și echipamente deosebit de utile montatorilor de pardoseli și
nu numai. Am remarcat dezumidiﬁcatoarele Aerial, cu capacități și facilități diferite, umidiﬁcatoarele Venta
deosebit de utile la exploatarea în bune condiții a pardoselilor și la menținerea unei atmosfere interioare sănătoase, instrumentele de măsură care fac parte din dotarea standar a unui montator și, nu în ultimul rând,
sistemele de ventilație Heylo, cu o mare capacitate de eliminare a umidității din construcție și eﬁciență energetică ridicată.

LiFE aRt

Pardoseli magazin
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eveniment
HaRO

StEiNEL

kNauF iNSuLatiON

bENCOmp

unul dintre cei mai importanți susținători
ai evenimentului, care a furnizat și parchetul
montat în cadrul concursului, a fost producătorul german premium Haro.

Domnul Constantin Cionca, reprezentantul
HaRO în România, a participat la ședințele de
instructaj ale concurenților, oferind informații
despre parchetul utilizat, atât înainte de
concurs, cât și în timpul acestuia. În standul
expozițional, au fost etalate mostre și cataloage
cu ultimele colecții de parchet și laminat Haro,
cu accent pe aspectul natural și scoaterea în
evidență a fibrei lemnului, dar și pe varietatea
compoziției obținută din plăci de dimensiuni
diferite, inclusiv cu aspect de dușumea.
steinel, producător de generatoare de aer
cald, utile inclusiv montatorilor de pardoseli, a
oferit uneltele necesare sudării acoperirilor de
linoleum executate în cadrul concursului. “Participăm pentru prima dată la acest eveniment și
ne bucurăm că am făcut acest pas, pentru că am
găsit aici o adevărată comunitate, formată din
profesioniști care colaborează foarte bine”, arată
domnul Radu Tănase, Sales Manager la Steinel
Distribution.
knaUf insUlation a expus participanților la manifestare mai multe soluții pentru
izolarea termică și ﬁnisarea tuturor elementelor
de construcție ale unei clădiri, inclusiv vata
minerală bazaltică și panourile Vidiﬂoor, care
constituie un sistem optim pentru execuția rapidă
și eﬁcientă energetic a pardoselilor.
Producătorul autohton bencomP a fost o
prezență notabilă în cadrul expoziției Art Floors,
care a atras o mulțime de vizitatori grație sistemelor de pardoseală exterioară (deck), mobilier
de grădină și chiar construcții precum balustrade, garduri sau chioșcuri, toate realizate din
compozit WPC. Într-una din zilele manifestării,
în mai puțin de o oră, o echipă de trei montatori
a executat demonstrativ o acoperire de circa 4
mp, pe șine din același material și cu prindere în
șuruburi, realizându-se un model rectangular cu
ajutorul proﬁlelor de nuanțe diferite.
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aRtimEx SpORt
Adezivul pentru
ambele probe a fost
oferit de sponsorul
principal Wakol Loba, prin Executiv
trading srl din Satu
Mare. La parchet: Wakol MS 260, un
adeziv pe baza de silan, rigid-elastic,
recomandat pentru lipirea tuturor
tipurilor şi dimensiunilor de parchet
masiv şi stratiﬁcat. La pardoseli elastice:
Wakol D 3365 Versa Tack, adeziv
universal.
Parchetul dublustratiﬁcat HARO a fost
ﬁnisat cu Loba HS
Impact Oil, un ulei
bicomponent din plante,
cu substanţă solidă de
100 %, recomandat la
traﬁc intens.

alma ParcHet natUral a promovat
diversele tipuri de parchet deținute în portofoliu
(masiv – ﬁnisat sau neﬁnisat), stratiﬁcat (inclusiv
dublu-stratiﬁcat, pentru încălzire prin pardoseală), trepte și contratrepte pentru scări, deck
din lemn masiv sau compozit și lambriuri de
lemn, cu accent pe ﬁnisajele originale ca textură,
culoare și model, aliniate la ultimele tendințe
europene în design.

pRimE FLOORS

aLma paRCHEt NatuRaL

Specializată în realizarea de suprafețe pentru
diferite tipuri de sport, dar și în dotarea spațiilor
respective, ﬁrma artimex sPort a adus o
notă inedită manifestării prin expunerea unor
echipamente pentru ﬁtness, accentuând importanța folosirii unor produse profesionale
printr-o ofertă integrată.
Prime floors, furnizor și aplicator de
parchet triplu stratiﬁcat, scări, deck, mozaic din
lemn și alte produse de gen, a amenajat un stand
în care pardoseala din lemn a fost montată la fața
locului. Varietatea de modele (în general cu
nuanțe deschise, cu evidențierea naturaleții lemnului) a reprezentat o oglindă ﬁdelă a cererii de
pe piața actuală de pardoseli.

SCaLEmNi

scalemni, ﬁrmă specializată în proiectarea, execuția și montajul scărilor de lemn, a
realizat în zona expozițională un asemenea element constructiv, exempliﬁcând, cu imagini ale
unor lucrări efectuate în ultimul timp, care sunt
oportunitățile oferite de acest material nobil,
utilizabil în orice situație - lemnul.

Pardoseli magazin
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eveniment
Câştigatorii Premiilor
Concursului național al
Montatorilor de Pardoseli –
Ediția 2015
Pardoseli din lemn
1. Răzvan Ghiuță
2. Iosif Ștefan
3. Stihari Ion și Brebenel Ștefan

Pardoseli elastice
1. Ioan Cinca Manole
2. Voinea Valentin
3. Orza Dorel

Preşedintele EUFA, Heinz Brehm alături de
câştigătorii Concursului naţional de Montaj Parchet
2015, Bucureşti.
tânărul parchetar, Iosif Ştefan (în stânga imaginii de
mai sus) va reprezenta România la Concursul
European de Montaj Parchet organizat în primăvara
lui 2016 la Bolzano, Italia (Răzvan Ghiuță,
câștigătorul locului 1, a depășit vârsta de 26 de ani).
Vizibil emoționat, tânărul parchetar ne-a declarat:
“A fost o provocare pentru mine - deși eram cel mai
mic ca vârstă, iar în concurs s-au înscris montatori cu
experiență, am putut demonstra că pot realiza ceva
important. Oricum, cred că nivelul lucrărilor tuturor
concurenților a fost foarte bun, s-a depus muncă și
suﬂet. Profesional, mi se pare o experiență foarte
interesantă, am beneﬁciat de contactul cu oameni,
idei și metode de lucru noi, pe care dacă le punem în
aplicare, vom avea o calitate mai bună a lucrărilor.
Montatorii au nevoie în continuare de aceste
competiții, pentru a-i stimula și a le arăta că prin
muncă și ambiție pot realiza lucruri de care să ﬁe
mândri.“
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Preşedintele AMPR, Răzvan Dobre, înmânează premiul I
câştigătorului probei de Pardoseli Elastice

FEStIVItAtEA DE
PREMIERE
După jurizare, în seara zilei de marți, 22
septembrie, a avut loc festivitatea de premiere, în
Sala Iorga a Complexului Expozițional Romexpo,
în prezența a numeroși montatori de pardoseli,
sponsori, arbitri, specialiști din această industrie
și invitați care și-au adus aportul la desfășurarea
în bune condiții a evenimentului. nivelul concursului a fost apreciat ca unul ridicat, competiția
pentru obținerea unui premiu fiind foarte strânsă.
Câștigătorii au primit ca premii diferite produse
oferite de sponsori (materiale de montaj, scule,
echipamente de lucru etc), dar și facilități de promovare în revista Pardoseli Magazin. De
asemenea, domnul Heinz Brehm le-a oferit drept
recompensă și sprijin în dezvoltarea profesională
”Manualul montatorului de parchet şi al montatorului de pardoseli”.

“De fiecare dată vin în România cu
plăcere, pentru că simt o atmosferă pozitivă. Vreau să le mulțumesc în mod
deosebit sponsorilor, pentru că fără ei un
asemenea concurs nu ar avea loc. Unele
firme pot oferi mai mult, altele mai puțin,
dar în final contează faptul că reușim să ne
întâlnim astfel încât să facem asemenea
concursuri care să ajute la educarea meseriașilor și la crearea sau consolidarea
imaginii pe care o avem ca branșă. Viitorul
Campionat European de la Bolzano va

avea 9 țări participante și suntem mândri
că am reușit să creăm această comunitate,
să aducem împreună montatori din atâtea
țări. În final, va câștiga profesionalismul;
când vedem că specialiștii noștri reușesc
să lucreze fără reclamații, înseamnă că
aceștia își iubesc munca, materialele, meseria, atât de tare încât se identifică cu ele.
Ei înțeleg fizica construcțiilor, când și de ce
lucrează lemnul, ce importanță are pregătirea corespunzătoare a suportului.
Vorbind cu colegii noștri din diferite țări,
constatăm că tinerii montatori care au fost
la concursurile naționale și europene au și
avut de învățat. Cu cât se învață mai mult,
cu atât se poate face o muncă mai bună,
șeful montatorului și clientul sunt mai mulțumiți, iar rezultatele financiare nu întârzie
să apară.
Ei au de lucru în țara lor de origine, dar
uneori și în străinătate; ﬁind tineri, pot să-și
întemeieze o familie care să ducă o viață
mai bună. Scopul EUFA P + F, de a ridica
nivelul calității în domeniul pardoselilor, îl
văd împlinit. Le doresc tuturor concurenților să folosească această energie și dorința de a învăța, de a fi mai buni, de a
rămâne dedicați pardoselilor; le mulțumesc
că au participat, și sper că le-a folosit în
dezvoltarea personală.”
Heinz Brehm,
Președinte EUFA P + F

Premiile au fost
oferite de
organizatori
şi sponsori
Parchet

l Loba Wakol
adeziv Wakol MS 260 3 găleţi;
grund Loba Easy Prime 3 bidoane;
lac Loba Easy Finish 3 bidoane;
Fier trăgător parchet Roll.
Bătător parchet Roll.
Echipament complet de
lucru pentru toți
concurenții, aceștia
concurând în echipamentul pus la dispoziție
de sponsorul principal.

l Uzin
Câte un echipament de
lucru pentru ﬁecare
ocupant al podiumului;
Suplimentar, locul I sistemul complet
Pall-X de traﬁc intens
pentru ﬁnisarea a
50 m² de parchet, iar
locul II - un bătător
pentru parchet;
Cuttere profesionale
Wolff, trafaleți profesionali
Pallmann și mici cadouri
pentru toți concurenții.

Pardoseli elastice

l Steinel
Suﬂante Steinel şi
un voucher achiziţie
termosuﬂante
profesionale în valoare
de 50%

l Loba Wakol
Lino Cutter 2 bucăţi
Rola presoare Roll
Cutter universal
Roll - 10 buc.
Echipament complet de
lucru pentru toți
concurenții, aceștia
concurând în echipamentul pus la dispoziție
de sponsorul principal.
l Uzin
Cuttere profesionale
Wolff, drepte și cu cioc,
precum și mici cadouri
pentru toți concurenții.

Pardoseli magazin
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accesorii

profesionale

Cum alegem
underlay-ul
potrivit
pardoselilor
laminate?
O pardoseală laminată îşi îndeplineşte calităţile doar
dacă underlay-ul funcţionează optim ca parte a
întregului sistem. Underlay-ul reprezintă conexiunea între pardoseala laminată şi substrat, şi trebuie
în esenţă să funcţioneze astfel:

• Să asigure o instalare satisfăcătoare
• Aceasta include egalizarea neuniformităţilor
DuPă ANI De PReGătIRe îN
NumeROASe GRuPuRI De LuCRu
LA NIveL euROPeAN, A fOSt
PubLICAtă PRImA StANDARDIzARe
OfICIALă ePLf Cu PRIvIRe LA
mAteRIALeLe uNDeRLAy APLICAte
Sub PARDOSeLILe LAmINAte,
CARe ImPLICă şI CeRINţeLe
mINIme ALe ACeStORA.

•

şi crearea unei suprafeţe adecvate pentru
montajul ﬂotant al pardoselii.
Să protejeze pardoseala permanent

Cerinţele pentru underlay vizează protejarea
pardoselii în utilizarea zilnică, precum păşire şi
căderea diferitor obiecte, dar şi împotriva umidităţii
reziduale.
Să îmbunătăţească proprietăţile pardoselii

•

Pe lăngă reducerea sunetelor de impact şi păşire,
underlay-ul inﬂuenţează de asemenea izolarea
termică şi confortul la păşire.

Cerinţe bazate pe substrat / structură
Pardoseli încălzite /
ventilate (Rʎ,b)
În general, pardoselile laminate
sunt adecvate pentru utilizare
pe suporturi încălzite sau
ventilate.
Pentru o funcţionare eﬁcientă a
sistemului de încălzire în pardoseală, underlay-ul trebuie să
aibă o termoizolaţie redusă, adică întregul sistem de
underlay şi pardoseală laminată să se situeze sub o
valoare maximă:
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• Pardoseală încălzită: R≤ 0,15 m²K/W
• Pardoseală ventilată: R≤ 0,10 m²K/W

termoizolaţia (Rʎ)
Pardoselile laminate au o termoizolaţie
relativ scăzută. Pe suporturi neîncălzite,
un underlay cu rezistenţă termică ridicată (Rʎ) poate spori semniﬁcativ rezistenţa termică a întregii pardoseli,
crescând astfel temperatura de la suprafaţa acesteia.
Cerinţă minimă (termoizolare): R≥ 0,075 m²K/W

Protecţie la umiditate (SD)

egalizarea substructurii (PC)

Substructurile minerale necesită o barieră de vapori pentru a proteja pardoseala
de umiditate. Puteţi instala o barieră separată de vapori ori o folie AQUASTOP
integrată în underlay. Cu cât valoarea SD
este mai mare, cu atât protecţia la umiditate este mai eﬁcientă.
Cerinţă minimă: SD≥75 m

Spre a ne asigura că pardoseala noastră este în parametrii tehnici şi acustici
adecvaţi, substructura trebuie să ﬁe
ONE LEVEL
netedă, iar acest deziderat poate ﬁ
realizat de underlay. Cu cât valoarea
PC este mai ridicată, cu atât efectele
de egalizare ale underlayului cresc.
Cerinţă minimă [doar pentru underlay]: PC≥ 0,5 mm

Cerinţe de durabilitate
Rezistenţa la încărcare şi
utilizarea zilnică (DL, CC, CS)
Utilizarea zilnică a unei pardoseli
are impact nu doar asupra suprafeţei acesteia, ci şi asupra underlay-ului. Iată de ce este foarte
important să folosim un underlay
durabil, care să reziste la diferite
tipuri de încărcări:

• încărcare dinamică, de exemplu păşire
Cerinţă minimă: DL≥100 000 cycles
Recomandare: DL≥10 000 cycles
• încărcare statică de lungă durată, de exemplu mobilier
Cerinţă minimă: CC≥2 kPa Recomandare: CC≥20 kPa
• încărcare de scurtă durată
Cerinţă minimă: CS≥10 kPa Recomandare: CS≥60 kPa

Protecţie împotriva obiectelor
căzute [RLb]

Cu cât este mai mare valoarea
RLB, cu atât mai ridicată este
protecţia pardoselii. Cerinţa minimă descrie înălţimea de la care
cade un obiect în cm.
Cerinţă minimă:
Recomandare:
RLb≥120
RLb≥120

Pentru a reduce riscul de deteriorare
a pardoselii în urma obiectelor grele
căzute, underlay-ul trebuie să absoarbă impacturi foarte ridicate.

Cerinţe acustice
ACOUSTIC

COMFORT

Brand

Reducerea zgomotului în încăpere (RWS)

fonoizolare (IS)
Sunetul de păşire generat într-o încăpere deasupra pardoselii e descris
drept sunet de impact. Underlay-ul
cu o valoare IS ridicată poate reduce
acest sunet în mod semniﬁcativ.

Sunetul paşilor din încăpere e descries drept RWS (Reﬂected
Walking Sound). Un underlay de calitate poate reduce acest
sunet. Neexistând parametri care să ne permită normarea
acestuia, putem doar aﬁrma că reducerea sunetului e direct
proporţională cu valoarea RWS a underlayului.

Cerinţă minimă: Recomandare:
IS≥14 db
IS≥18 db
(Atenţie: o reducere cu 10 dB e
percepută ca o reducere cu 50%)

www.arbiton.com

nume produs

Date tehnice
RWS [%]

arbiton Professional

arbiton

arbiton Professional
arbiton Professional
arbiton

IS [dB]

CS [kPa]

Rezistență
de Încălzire
în parPC [mm] termică R Barieră
(mpK/W) vapori SD doseală

underlay sub pardoseli laminate, din lemn şi LVT cu montaj ﬂotant
MULTIPROTEC 1000
22
16
310
0,65
MULTIPROTEC ACOUSTIC
28
20
250
1,0
OPTIMA MAX
16
20
70
1,0
SECURA 6mm
10
22
90
5,0
SECURA Aquastop Smart 5mm
10
22
90
4,0
SECURA ECOMAX
10
22
90
4,0
SECURA 3mm
12
21
90
2,0
SECURA Aquastop Smart 2,2mm
14
20
90
1,0
SECURA Aquastop 2mm
14
20
90
1,0
SECURA 2mm
14
20
90
1,0
SECURA THERMO
14
18
90
1,0
underlay pentru parchet lipit
MULTIPROTEC SONIC
20
60
1,0
underlay pentru LVT
MULTIPROTEC CLICK
16
400
0,5
SECURA CLICK LVT
19
200
1,0
SECURA STICK LVT
19
200
1,0

0,006
0,01
0,033
0,19
0,18
0,18
0,11
0,08
0,08
0,08
0,05

>75
>75
0
0
>75
0
0
>75
>75
0
0

+++++
++++
+++
++

0,02

0

++++

0,008
0,04
0,04

-

+++++
+++
+++
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daCă vremea ţine
Cu tine, timpul - nu.
fieCare ConstruCţie
are un termen Clar de
exeCuţie, iar tu trebuie
să te înCadrezi în grafiC.

Ce echipamente sunt necesare
pentru a usca rapid stratul
suport la montarea pardoselii
estea rea este că 1 cm grosime de șapă
se usucă în 8 - 10 zile, dacă avem
temperatură peste 18°C și ventilație
constantă. Dacă grosimea șapei depășeste 4
cm, timpul de uscare per/cm grosime se
poate dubla. Iar dintr-un metru cub trebuie
extras aproximativ 80% (între 80 - 180 l) din
cantitatea de apă folosită pentru fabricarea
stratului suport.
Vestea bună este că poți usca stratul
suport mai repede și mai bine decât în mod
natural, cu pachetul de aparate profesionale
de dezumidiﬁcare.

V

Care sunt condițiile pentru ca stratul
suport să se usuce rapid?
1. Temperatura să ﬁe peste 15°C,
recomandat 18 - 22°C.
2. Materialul construit să ﬁe
ventilat puternic.
3. Să colectezi apa reziduală cu un
dezumidiﬁcator profesional pentru
construcții.
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Să le explicăm ca ﬁecare în parte.

1. Temperatura
Aerul rece reține o cantitate mai mică de
vapori de apă decât aerul cald. Cu cât aerul este
mai rece, cu atât stratul suport se usucă mai
greu, adică într-o perioadă mai lungă. Variațiile
mari de temperatură zi/ noapte (2 - 14°C), cum
avem primăvara și toamna, nu ajută deloc în
procesul de uscare. Mai mult, apa din stratul
suport poate îngheța și pot apărea crăpături. E
deci nevoie de o temperatură constantă de
minim 15°C pentru ca stratul suport să se usuce.
Imaginea de mai jos arată cum inﬂuențează temperatura cantitatea de vapori de apă
(în grame) reținută într-un (1) kg de aer. Cu cât
temperatura este mai mare, cu atât uscarea
are loc mai rapid.

ai nevoie de o soluție
de încălzire?
Îți punem la dispoziție
cea mai nouă și
eﬁcientă tehnologie
germană de încălzire,
marca Heylo.
Intră pe www.lifeart.ro
și închiriază un tun de
căldură!

Conținut de
umiditate în g/kg

2. Ventilația
Materialul construit cedează umiditate, se
usucă rapid dacă este ventilat cu putere. Iar
pentru aceasta, ai nevoie de un ventilator de
construcții, care aduce un dublu avantaj:
uscarea are loc în profunzime, nu doar la
suprafață (vezi imaginea de mai jos) și, în plus,
crește eﬁciența în dezumidiﬁcare cu 50%.

atenție! Praful de pe stratul suport împiedică o uscare eﬁcientă - este cel mai ignorat
aspect, dar probabil unul dintre cele mai
importante. Pentru o uscare rapidă, stratul
suport trebuie curățat de praf și eliberat de
materialele depozitate pe el.

3.Dezumidiﬁcarea profesională
Dacă o șapă de 10 cm se usucă în mod
natural în 90 - 110 zile, în condițiile pe care
le-am prezentat la început, prin folosirea pachetului de dezumidiﬁcare timpul de uscare
scade de 7-8 ori! Ca să elimini apa reziduală
din stratul suport, care produce igrasie și
mucegai și afectează pardoseala, trebuie să
folosești un dezumidiﬁcator profesional de
construcții. Alege un dezumidiﬁcator profesional care recirculă un volum mare de aer
pe oră și colectează zeci de litri de apă pe zi.

Dezumidiﬁcatoarele germane aERiaL,
dotate cu tehnologie Blue Dry, sunt mai eﬁciente și economice decât majoritatea celorlalte aparate. În plus, și-au dovedit calitatea în
condițiile nu tocmai favorabile de pe şantierele
din România.

O greșeală majoră des întâlnită pe şantiere
este aceasta: se folosesc încălzitoare fără
dezumidiﬁcatoare. Când temperatura crește,
materialul construit cedează umiditate, iar
când vaporii de apă condensează, se deschid
geamurile. Această practică nu este eﬁcientă,
deoarece se elimină o cantitate mică de
umiditate reziduală, prin vaporii reţinuţi de
aerul încălzit din încăpere.
În plus, nu este o soluţie economică: se
consumă energie foarte multă pentru încălzire, care se pierde imediat după deschiderea
geamurilor, iar uscarea nu are loc în profunzime.
În schimb, un dezumidiﬁcator usucă în
profunzime materialul construit, având o
eﬁcienţă de până la 60 - 70 l/ 24h.

Dacă vrei
să grăbești uscarea
stratului suport,
intră pe www.lifeart.ro
și închiriază un
ventilator!

Cu acest sistem de
dezumidiﬁcare: tun de
căldură – ventilator dezumidiﬁcator
profesional, usuci rapid
și eﬁcient stratul suport
(șapă de ciment, șapă
autonivelantă, beton
etc.) chiar și în sezonul
rece.

Închiriază pachetul de
dezumiﬁcare și timpul
va ține cu tine în
ﬁnalizarea lucrării,
chiar dacă vremea nu.
www.lifeart.ro
Pardoseli magazin
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Și încă un lucru: dacă ai montat o
pardoseală de lemn și umiditatea relativă în
încăpere este mai mică de 40% (r.h.) , atunci
lemnul va reacționa și vor apărea ﬁsuri. Ca să
previi aceste probleme, îți recomandăm cele
mai bune aparate: umidiﬁcatoarele Venta –
fără ﬁltre, super-eﬁciente, care nu supra-

umidiﬁcă, protejând atât parchetul, cât și
sănătatea ta.
Dacă umiditatea este mai mare de 60%
r.h., lemnul se poate umﬂa și se bărcuiește –
atunci ai nevoie de un dezumidiﬁcator casnic
care să realizeze și să păstreze umiditatea la
nivelul optim: 45-55% r.h. n

Dezumidiﬁcatoarele
germane aERIaL sau
HEYLo te scapă de griji!
www.lifeart.ro

www.umidiﬁcator-venta.ro

Aparate şi echipamente
prezentate de Lifeart la ediţia 2015
a Concursului Naţional al
montatorilor de Pardoseli

INFO

S.C. Life Art
Distributie S.R.L.

Tel. : 021.314.21.44
E-mail: florin@lifeart.ro

piscine. spa. wellness.
Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul
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Spitalul Casa Austria Timișoara
În urmă cu aproximativ 14 ani, pentru lucrările de realizare a pardoselilor epoxidice
antistatice din cadrul Spitalului Casa Austria din Timișoara, s-au utilizat produsele Murexin.
Ca urmare a unor lucrări de consolidare a construcției desfășurate în cursul acestui an, care
au implicat și intervenția pe anumite porțiuni de pardoseală, a fost necesară renovarea
întregii pardoseli a unui corp de clădire. În urma inspectării generale a suprafețelor de
pardoseală existente, am constatat că pardoseala s-a comportant foarte bine în decursul
acestor ani, aspectul inițial păstrându-se aproape impecabil.

ucrările de refacere a pardoselii s-au desfășurat pe un
întreg nivel al clădirii, respectiv în camerele de operații
și pe holuri. În continuare vom prezenta etapele lucrării. S-a început cu pregătirea suportului, efectuarea reparațiilor cu mortar epoxidic acolo unde a fost cazul și șlefuirea
cu rol de asperizare a a întregii suprafețe, precum și tratarea
rosturilor prin chituire cu Chit poliuretanic pu 15 și ﬁxarea
proﬁlelor de rost Epoxy.

L

Șlefuire suprafață

Instalare Proﬁl Epoxy
pt. rosturi

lucrare de referinţă
21 - 23 octombrie 2015

În cea de-a doua zi s-a realizat cea mai simplă etapă, adică
aplicarea Finisajului epoxidic antistatic aSD 130.

Aplicare Finisaj epoxidic
antistatic ASD 130

Dezaerare cu rola
cu țepi

Mai apoi s-a trecut la efectuarea reparațiilor locale, respectiv
la șpăcluirea porilor de pe suprafața mortarului epoxidic de
reparații. Pentru această etapă a fost nevoie de o rășină
epoxidică cu consistență ridicată, care s-a obținut prin utilizarea Rășinii epoxidice Express EC 60 în amestec cu
aditivul tixotropic tE 2k. Următoarea etapă a constat în aplicarea grundului epoxidic tot cu produsul Rășină Express EC
60, iar datorită capacității rapide de întărire a fost posibilă
aplicarea benzii autoadezive de cupru kb 20 și a Grundului
epoxidic antistatic aSG 170 după numai 2 ore.

Cea de-a treia zi a fost dedicată efectuării măsurătorilor de
conductivitate electrică cu aparatura speciﬁcă.

Fixarea Benzii de cupru
autoadezive KB 20

Suprafață ﬁnală

Aplicarea Grundului epoxidic
antistatic ASG 170

Măsurători conductivitate
electrică
Pardoseli magazin
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terase durabile,
estetice și
montate rapid,
cu profile WpC
în Cadrul ultimei ediţii a Con Cur sului
naţional al montatorilor de par do seli, produCătorul autohton ben Comp, speCializat în fabriCarea de
pro file tip deCK din Wood-plastiC
Composite (WpC), a făCut o de mon straţie de exeCuţie a unei pardoseli
Care a atras o mulţime de vizitatori
interesaţi de aCest ma terial tot mai
apreCiat pentru realizarea te ra se lor, trotuarelor și altor amenajări
exterioare. Cu ajutorul unei eChipe
de numai 3 montatori, luCrarea a fost
finalizată în mai puţin de o oră, gata
pentru a fi testată de partiCipanţii la
eveniment.

Produsele BencomP sunt exPortate
în olanda, ItalIa, slovenIa, ungarIa,
BelgIa sau Irak, rezIstând foarte
BIne atât la umIdItatea șI frIgul dIn
nordul euroPeI, cât șI la soarele
arzător dIn zonele deșertIce.

Demonstrația a constat în montarea unei terase de circa
4 m2, cu un model rectangular central obținut prin folosirea
unor proﬁle de nuanțe diferite (maro închis și maro roșcat),
respectiv prin aplicarea perimetrală a unor colțare de
închidere, cu rol estetic, dar și de protecție a marginii
acoperirii. Uneltele folosite au fost doar un ferăstrău circular
pentru debitare și o șurubelniță electrică pentru ﬁxare;
sistemul de prindere (cleme din HDPE – polietilenă de înaltă
densitate și șuruburi din inox) a permis montarea fără
șuruburi aparente, ceea ce conferă pardoselii atât siguranță,
cât și un aspect uniform, elegant.

Proﬁlele WPC alese, cu secțiunea de 100 x 20 mm, au o
rezistență superioară, ﬁind recomandate inclusiv pentru traﬁc
comercial (terase de restaurant, chioșcuri de vară, zone
aferente piscinelor etc). De asemenea, conform producătorului, aceste proﬁle sunt utilizate frecvent de beneﬁciari
pentru realizarea de garduri și alte amenajări exterioare. Ca
șine de susținere, utile pentru supraînălțare, planeizare,
rigidizare, drenajul apei și asigurarea ventilației, au fost
folosite proﬁle de 40 x 22 mm, deosebit de rezistente la
sarcinile statice și dinamice, plasate la circa 30 cm între ele.
O abordare un pic mai elaborată a necesitat zona centrală a
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suprafeței, unde poziționarea unor proﬁle de pardoseală pe
direcții perpendiculare a impus suplimentarea substructurii
cu câteva proﬁle. Montajul a fost destinat nu doar publicului
larg, în general foarte interesat de acest material, ci și montatorilor profesioniști prezenți la eveniment. Aceștia din urmă
au putut vedea “pe viu”, de la montatorii specializați, autorizați
de Bencomp, cum se aplică, care sunt oportunitățile estetice
oferite și cum se pot rezolva anumite situații particulare de
pe șantier, putând deveni și ei montatori ai acestor sisteme.

WPc – materIal ”unIversal”
Pentru amenajărIle exterIoare
lemnul plastifiat (sau WpC - Wood polymer Composite)
este un material compozit obţinut în principal din făină
de lemn (peste 50%) şi mase plastice (rezultate deseori
din deșeuri), amestec stabilizat împotriva radiaţiilor uv,
mucegaiurilor şi insectelor. prin procedeul de extrudare
se obţin în mod special profile rectangulare pentru
pardoseli exterioare. o mare calitate a profilelor de WpC
este că nu-şi modifică semnificativ dimensiunile prin
expunere la lumină şi căldură, coeficientul de dilatare
fiind apropiat de cel al aluminiului.
datorită rezistenţei excepţionale la condiţiile atmosferice,
produsele din WpC sunt soluţia ideală și pentru mobilierul urban: bănci şi mese în parcuri, coşuri de gunoi, ghivece pentru plante ornamentale, garduri şi împrejmuiri,
podeţe şi pontoane pentru bărci, pergole și foişoare.
uneltele folosite pentru prelucrarea profilelor WpC sunt
aceleaşi cu cele folosite în tâmplărie, găurirea sau
frezarea fiind ușor de executat, inclusiv cu unelte din
gama ”hobby”.
este un material cu aderenţă ridicată mai ales când este
umed, iar la cerere poate fi ignifugat, crescând rezistenţa
la flacără de câteva ori faţă de lemnul impregnat.
lemnul plastifiat nu trebuie protejat prin vopsire sau
lăcuire; există totuși metode și tratamente speciale
pentru a putea fi lăcuit, vopsit, acoperit cu alte materiale
(gen furnir), dar se anulează astfel unul dintre avantajele
majore: colorarea în masă a profilului, care îi asigură
același aspect și după uzura stratului superficial.
acest material nu emite gaze toxice, nu eliberează
substanţe periculoase pentru mediu, provine din materiale reciclate şi este reciclabil 100% după folosire, prin
urmare se poate vorbi despre un produs ecologic.

Bencomp
Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Creăm un
mediu mai bun

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

Life Cycle Assesment

înCepând de la modul în Care sunt
produse şi Continuând Cu felul în Care
performează, pardoselile forbo sunt
sustenabile şi benefiCe pentru oameni,
Clădiri şi mediu.
E vorba în esenţă
de lucrurile care nu se văd
O pardoseală Forbo este întotdeauna
frumoasă şi stilată. E confortabil să
trăieşti, să lucrezi şi să te joci pe ea. Dar
aspectul nu este totul – adesea, ceea ce
contează mai mult este tocmai ce nu se
vede. Credem că adevărata sustenabilitate
înseamnă să creezi legături de responsabilitate împărţită între toţi cei
implicaţi.

Cum se produce amprenta noastră
Începând cu modul în care ne conducem fabricile şi continuând cu alegerea
materialelor, felul în care ne producem

pardoselile este o parte semniﬁcativă prin
care ne îndeplinim misiunea de a crea un
mediu mai bun.
Folosim procedura Life Cycle
Assessment, o metodologie deschisă şi
transparentă prin care măsurăm performanţele de mediu ale tuturor produselor
noastre. Suntem dedicaţi principiilor de
design verde: creşterea eﬁcienţei, reducerea folosirii materiilor prime virgine
şi căutarea în permanenţă a celei mai
prietenoase soluţii pentru mediu. Reducem, refolosim şi reînnoim. De pildă,
colectăm deşeurile rămase de la montaj
şi sprijinim refolosirea acestora în noile
produse. Ne producem pardoselile în
fabrici curate şi eﬁciente, alimentate cu
energie 100% regenerabilă.

Forbo foloseşte Life Cycle Assessment
(LCA) ca metodologie independentă de
măsurare a impactului asupra mediului.
Standardizată în cadrul ISO 14040, Life
Cycle Assessment (LCA) se deﬁneşte ca o
compilaţie şi evaluare a impactului potenţial al unui produs de-a lungul întregii
durate de viaţă.
Măsurarea categoriilor speciﬁce de
impact se centrează pe efortul de reducere; la Forbo, e însăşi baza performanţei
noastre generale şi a dezvoltării verzi.
Indicele LCA este calculat pentru 1 mp de
pardoseală instalată, pe toată durata de
viaţă a acesteia, şi include date precum
greutatea tuturor produselor fabricate de
noi ori consumul de energie din toate
birourile şi depozitele noastre la nivel
mondial. Forbo Flooring Systems a
publicat declaraţii de mediu pentru toate
pardoselile sale, acestea conţinând informaţii de mediu cuantiﬁcate de o parte
terţă independentă pentru ﬁecare produs
în parte.

Principiile designului verde
Aplicăm susţinut principiile designului verde în toate produsele şi procesele
noastre. Pentru a ne îndeplini promisiunea de reducere a amprentei asupra mediului cu 25% în 2015, toate colecţiile
noastre au fost proiectate având în centru
acest deziderat.

Reducem, Reînnoim,
Refolosim, Reciclăm
Cheia succesului în implementarea
politicilor noastre de mediu rezidă în
aplicarea celor 4 R: Reducem, Reînnoim,
Refolosim, Reciclăm . Am demarat astfel
numaroase iniţiative în acest sens şi ne
angajăm să continuăm şi să ne îmbunătăţim strădaniile pentru atingerea
dezideratelor noastre de mediu.
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Reducem: consumul de energie,
deşeurile, consumul de materii
prime
Regenerăm: electricitate, materii
prime naturale & sustenabile
Refolosim: deşeurile de producţie
în toate fabricile noastre
Reciclăm: scheme de reintroducere în circuit a produselor şi
mostrelor

Cu fiecare produs nou dorim să:
● creştem eficienţa în folosirea

● minimizăm poluarea
● reducem la minimum orice
resurselor

neajuns cauzat de utilizarea
produsului
● ne asigurăm că durata de viaţă
prognozată este corespunzătoare şi în termeni de
mediu

Cum performează –
amprenta ta
Includem întreaga viaţă a unei pardoseli atunci când ne gândim la performanţa sa sustenabilă. Ceea ce înseamnă
că ne asigurăm că pardoselile noastre
performează din momentul în care le
fabricăm. Înţelegem că pardoselile îndeplinesc diferite roluri într-o clădire.
Fabricând o gamă variată de pardoseli,
putem recomanda pentru ﬁecare nevoie
varianta optimă, asigurându-ne totodată
că e cât mai sustenabilă cu putinţă.
Găsim întotdeauna calea de a vă oferi
cel mai mic cost al pardoselii luând în
calcul întreaga exploatare a acesteia.
Pardoselile noastre sunt întotdeauna uşor
de montat şi reclamă mai puţină întreţinere şi substanţe de curăţare. Într-un
cuvânt, vă veţi bucura mult timp de ele,
făcând economii şi reducând totodată
deşeurile.

Marmoleum –
un talent natural
E o artă să faci un linoleum cu adevărat bun. Din fericire, avem peste 100 de
ani de experienţă în domeniu pentru a
reuşi. Forbo Marmoleum este realizat din
97% materii prime naturale, neﬁind o

supriză că reprezintă pardoseala elastică
cea mai sustenabilă din lume.
97% materiale naturale
43% conţinut reciclat
100% biodegradabil
cost scăzut de exploatare
igienic, necesită mai puţină curăţenie
aprobat de Allergy UK

Vinyl, making it better
Ne străduim constant să îmbunătăţim
proﬁlul de mediu al produselor noastre
din PVC prin iniţiative locale şi internaţionale. De exemplu, de câte ori este
posibil, reutilizăm deşeurile noastre de
vinil (dar şi pe cele generate de alţi
producători) pentru a fabrica noi produse
– precum suportul dalelor Flotex şi
Westbond.
45% conţinut reciclat
îndeplineşte cerinţele
energie regenerabilă
bio-plastifianţi
creşte durata de viaţă a pardoselii
reciclarea deşeurilor de montaj

Dale mochetă
Dalele noastre de mochetă Tessera şi
Westbond pot ﬁ sinonime ale calităţii –
căutăm întotdeauna moduri în care să ne
îmbunătăţim procesele de producţie şi
produsele pentru a ﬁ mai sustenabile. Nu
numai că toate mochetele noastre produse în UK au peste 50% conţinut reciclat,

dar putem reprocesa deşeurile de producţie şi montaj, închizând astfel cercul...
50% conţinut reciclat
deşeuri reduse cu 80%
aport de materii prime virgine redus
uşor şi rapid de curăţat
deşeuri de montaj reduse

Flotex, mai mult decât
parţile componente
Pardoseala noastră hibridă unică
combină beneﬁciile pardoselilor textile şi
elastice pentru a vă oferi confortul unei
mochete high tech şi durabilitatea unei
pardoseli elastice.
până la 67% conţinut reciclat
100% Waterproof
aprobată de Allergy UK
protecţie antimicrobiană

Bariere de praf: să
ţinem murdăria afară
Ştiaţi că instalând un sistem eﬁcient
de bariere de praf stopaţi până la 94% din
murdărie şi umiditate la intrarea în
clădire? Ca rezultat practic, acest lucru
poate economisi până la 65% din costurile
de curăţare, reducând desigur şi aportul
de substanţe chimice.
100% poliamidă regenerată
PET-uri plastic reciclate
reziduuri virtual egale cu zero
stopează până la 94% din murdărie
reduce nevoia de curăţenie.
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Aﬂat la nord de Londra, la circa 30 de kilometri, St Albans este un oraș nu foarte
mare – populația nu depășește cu mult cifra de 60.000 de locuitori. Totuși, este
frecvent vizitat de turiști în special pentru câteva obiective istorice: rămășițele
vechiului oraș roman Verulamium, cu faimosul mozaic din cel de-al doilea secol
creștin, respectiv catedrala din St Albans, una dintre cele mai impozante din Anglia.
De locul acesta pitoresc, cu împrejurimile lui, sunt legate biograﬁile multor personalități, care au locuit aici pentru o perioadă: ﬁlosoful, savantul și omul de stat
Francis Bacon (1561 – 1626), compozitorul renascentist Robert Fairfax – îngropat în
1521 chiar în complexul monahal al catedralei, faimosul actor Benny Hill sau nu mai
puțin cunoscutul ﬁzician Stephen Hawking, care a urmat cursurile școlii de aici.
32
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St
Albans
recuperarea trecutului

mozaIcul roman de la
verulamIum
La marginea orașului din zilele noastre
a fost amenajat un parc pe circa 40 de
hectare, cu un lac artiﬁcial în jurul căruia
trăiesc o mulțime de păsări de apă: rațe
sălbatice, lebede, stârci, lișițe. Trecând
peste aparențe, constați că aici, în
Verulamium Park, este vorba despre un
sit arheologic conservat, în care au fost
puse în valoare o serie de vestigii din

epoca romană a orașului, fondat în anul
43 d.Hr. Spațiul a început a ﬁ amenajat în
timpul crizei economice din perioada
interbelică, pentru a da de lucru
numeroșilor șomeri – atunci a fost deschis
și șantierul arheologic, care a scos la iveală
zidul de apărare al vechiului oraș roman
(reediﬁcat pe cât a fost posibil), fundațiile
unor locuințe, porțiuni de construcții
decorate cu picturi sau mozaicuri, un
teatru și mai multe obiecte cu rol casnic,
religios sau artistic.
Pardoseli magazin
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Verulamium era un oraș foarte
important în timpul stăpânirii romane,
întrecându-se în dimensiuni și prosperitate doar cu fostul Londinium, actuala
capitală a Marii Britanii, și Corinium
(Cirencester), fondate în aceeași epocă.
Peste doar câțiva ani de la stabilirea
primei garnizoane, era ridicat la rang de
“municipium”, ceea ce dădea locuitorilor
lui drepturi similare unui cetățean roman,
și a rămas important timp de încă 400 de
ani, până la retragerea administrației
imperiale. Zidurile împrejmuitoare de 3,4
km lungime, ale căror rămășițe mai pot ﬁ
văzute, datează din anii 270 d. Hr. și
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aveau o grosime de 3m (2 m înălțime
peste nivelul solului).
Aici a propovăduit pentru prima dată
creștinismul Sfântul Alban, care a și fost
martirizat ceva mai târziu (tot la
Verulamium, în anul 308), din ordinul
împăratului Dioclețian. De la acest sfânt
martir provine și numele orașului, așa
cum ne putem da seama. Aceasta se
întâmpla cu peste 200 de ani înaintea
venirii Sfântului Augustin de Canterbury,
cel care avea să devină simbolul
convertirii (sau mai corect reconvertirii)
britanicilor la credința în Isus Hristos.
Mozaicul constituia pardoseala unei
locuințe citadine generoase, construite în
jurul anului 180 e.n., și acoperea un

De la Sfântul Alban
(martirizat în anul
308, din ordinul lui
Diocliţian) provine și
numele orașului.

Verulamium era
un oraș foarte
important în timpul
stăpânirii romane,
întrecându-se în
dimensiuni și
prosperitate doar
cu fostul Londinium,
actuala capitală a
Marii Britanii, și
Corinium
(Cirencester), fondate
în aceeași epocă.

hipocaust, cunoscutul sistem de încălzire
a clădirilor romane, prin circulația aerului
cald pe sub pardoseală.
Sistemul făcea parte din camerele de
recepţie şi primire; secţiunea păstrată,
care se poate vizita azi, era parte dintr-o
amenajare de aproape două ori mai mare.
Pentru a nu risca deteriorări în timpul
transportului către un muzeu, s-a luat
decizia păstrării mozaicului în locaţia lui
originară, construindu-se deasupra o
incintă care să protejeze și să pună în
valoare ansamblul. Mozaicul ce acoperă
hypocaustul a fost realizat din circa
200.000 de ”tesserae” (sau ”abaciscus” cuburi mici de piatră sau gresie tăiată,
conform tradiției romane). Acestea au
fost aşezate pe un strat subţire de mortar
ﬁn, aplicat în prealabil pe pardoseala

Cel mai relevant
pentru noi este
mozaicul descoperit
de arheologii
Mortimer și Tessa
Wheeler în anii 1930,
în timpul unor
excavaţii ample
derulate aici.
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Mozaicul constituia pardoseala
unei locuințe citadine generoase,
construite în jurul anului 180 e.n.,
și acoperea un hipocaust,
cunoscutul sistem de încălzire a
clădirilor romane, prin circulația
aerului cald pe sub pardoseală.

brută din piatră de carieră, acoperită de un strat de
cărămidă și un sortiment de beton speciﬁc epocii,
componente ale hipocaustului de dedesubt.
Bucăţelele de tesserae au fost rostuite cu mortar şi
apoi şlefuite cu pietre abrazive, iar pentru a potența
culorile este posibil ca suprafața să ﬁ fost ﬁnisată cu
ceară de albine. Într-unul din colțuri a fost lăsată o
deschidere, pentru a putea ﬁ observat sistemul
hipocaust de dedesubt, cu toate straturile pardoselii.
Mozaicul este compus dintr-o secţiune centrală cu
16 panouri pătrate, delimitate prin spirale, ﬁecare
panou conţinând câte un rondel circular cu motiv
ﬂoral sau astral.
Compoziția este deosebit de complexă, ﬁecare
motiv repetându-se o singură dată, iar atenția la
detalii este ridicată la rang de artă. Aşa cum se
întâmplă cu numeroase mozaicuri romane păstrate
in situ, şi acesta pare cumva lipsit de strălucire, în
culori pale, prăfuit, dar ne putem imagina totuşi cât
de impresionant era acum 1800 de ani. Oricum,
sunt de remarcat starea aproape perfectă de
conservare și varietatea cromatică a pieselor:
alb, negru, roșu, gri.
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catedrala st alBans
Catedrala deţine câteva recorduri: cu
85 de metri, este lăcașul de cult având
cea mai lungă navă din Anglia (și a doua
ca lungime totală din Regatul Unit, după
cea din Winchester); are un clopot masiv
de secol XI, singurul de acest fel păstrat
până acum, iar pe pereţii interiori pot ﬁ
văzute picturi din secolele XIII – XIV, de
o importanţă cu totul deosebită deoarece
majoritatea picturilor similare au fost
îndepărtate sub inﬂuențele Reformei și
ale reacțiilor puritanilor sau altor curente
religioase din insulele britanice.
Construcţia ediﬁciului în forma actuală
a început în 1077, folosindu-se mai cu
seamă cărămizi și pietre din cetatea ruinată
Verulamium, pe locul unei bazilici și
mănăstiri benedictine din secolul al VIIIlea, dar și al unui mic monument care apăruse imediat după martiriul Sfântului
Alban. De altfel, se pare că materialele
orașului roman, constând în cărămidă,
calcar și marmură, au fost scoase și folosite
până în secolul al XVIII-lea pentru toate
construcțiile ansamblului arhitectural.
La inițiativa starețului mănăstirii, Paul
de Caen, și după planurile unui anume
Robert the Mason, normand de origine, a
fost ridicată o biserică mare ce dovedea
asemănări cu alte clădiri similare ale
vremii, în special din nordul breton și
normand al Franței (Cluny, Bernay, Caen,
Saint-Étienne).

Pentru cineva care este preocupat de istoria
pardoselilor, o vizită la St Albans poate ﬁ
deosebit de instructivă, pentru că aici se
regăsesc, pe o suprafață de numai câteva
hectare, elementele fundamentale ale istoriei
acestui domeniu din ultimii două mii de ani.

Se pare însă că Robert the Mason
nu a avut la dispoziție aceleași materiale
de bună calitate și s-a adaptat mai
degrabă posibilităților locale, adoptând
tehnici de lucru romane, așa cum erau
și materialele de la Verulamium. Din
fericire, a putut construi niște fundații
foarte solide, continue, din cărămidă și
piatră, care au ajuns până la stratul de
rocă din subsol - la aproape 4 metri
adâncime!

Extraordinara
varietate arhitecturală
a clădirii stă mărturie
pentru secolele pe care
le-a traversat, întâi ca
abaţie monastică, apoi
lăcaș de cult catolic și
anglican (statutul din
zilele noastre).
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Biserica a fost concepută inițial în stil normand, o variantă simpliﬁcată a stilului
romanic târziu, speciﬁcă spațiului britanic
- originară din nordul Franței, dar
combinată cu elemente locale saxone.

Azi mai pot ﬁ observate
câteva plăci de
morminte care nu sunt
doar ale unor abați sau
stareți, ci și ale unor
duci sau baroni care au
fost aduși aici, chiar
dacă abația nu avea
încă statut de catedrală.

Pe această temelie
s-a construit un turn
impresionant, de 5.000
de tone și aproape 44
de metri pe patru
niveluri, singurul din
secolul al XI-lea care a
mai rămas în picioare
până azi.

Inﬂuența gotică este
puternică și în ceea ce
privește mobilierul
interior, realizat în
totalitate ulterior, în
cadrul lucrărilor de
restaurare din secolele
XIX - XX.
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Acoperișul actual este tip terasă, dar
probabil atunci avea o formă piramidală,
conform uzanțelor stilului normand.
Clădirile abației fuseseră terminate încă
din 1089, dar consacrarea bisericii a
avut loc abia în 1115, de Ziua Sﬁnților
Inocenți, la eveniment luând parte
inclusiv Regele Henric I.
Nu existau sculpturi interioare, ci
doar picturi și basoreliefuri din ipsos,
respectiv tapițerii care veneau cu un
plus de culoare. Abia după 1170, când
goticul s-a făcut simțit în Anglia, au
apărut statui și decorațiuni mai ample,
iar arcadele normande au început a ﬁ
refăcute în stil gotic. După consacrare,
biserica a suferit câteva modiﬁcări, de
regulă în urma unor seisme sau
devastări. Un eveniment important a
fost jaful din timpul desﬁințării mănăstirilor catolice, rezultat al ieșirii unei

părți a creștinilor englezi de sub autoritatea papalității – între 1536 și 1541, sub
Regele Henric al VIII-lea. Atunci abația a
fost jefuită de obiectele de preț, statuile au
fost distruse iar mormintele din interior,
aﬂate la nivelul pardoselilor, au fost deschise și incendiate.
În 1550, au fost chiar dezmembrate
unele părți ale clădirii pentru a extinde o
mănăstire la Sopwell, astfel încât ediﬁciul
din St Albans a devenit treptat o ruină în
următoarele două secole, mai ales că între
timp a mai avut loc un război civil, vreo
două furtuni devastatoare care au distrus
acoperișul și ferestrele, iar puritanii i-au
adus noi daune. În 1770 se discuta chiar
demolarea ei totală. Culmea ironiei, abația
de la Sopwell este în acest moment o ruină,
iar Catedrala din St Albans este complet
renovată și funcțională – iar aceasta datorită
unor reparații începute în secolul al XIX-lea.

pardoseli
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Sub coordonarea lui Lewis Nockalls
Cottingham și cu sprijinul altor arhitecți și
constructori renumiți în epocă, în 1820 –
1830 au început refacerea acoperișului,
renovarea turnului și a ferestrelor,
ridicarea de noi cotraforturi și așa mai
departe, banii ﬁind asigurați în cea mai
mare parte în urma unei subscripții
publice. Lucrările au continuat și după
1856, sub îndrumarea arhitectului George
Gilbert Scott, până la moartea sa din 1878.
În anii 1872 – 1877 au fost restaurate o
serie de plăci de pardoseală, iar acolo unde
acestea lipseau sau erau deteriorate
iremediabil, au fost înlocuite cu plăci
similare – un concept nu tocmai luat în
seamă la vremea aceea, dar care astăzi
este obligatoriu pentru monumentele
istorice. Scott a înțeles importanța acestei
zone a construcției și, în consecință, a
consolidat fundația doar după ce a realizat
un sistem de drenare a apei – lucrare
pentru care a excavat peste 2.000 de metri
cubi de pământ, conform calculelor
contemporanilor lui.
Cheltuielile imense pe atunci de circa
20.000 de lire au fost folosite și pentru
stabilizarea unor ziduri care nu mai erau
verticale de mult timp; drept urmare, acest
arhitect a fost considerat salvatorul
bisericii, cel care avea să încline balanța în
mod clar spre păstrarea construcției și
valoriﬁcarea ei.
Abația încearcă să revitalizeze
tradiția realizării acestor dale ceramice,
organizând workshop-uri care au în
prim-plan nu atât tehnica de producție,
cât designul și simbolistica medievală
etalată. Leul, crinul, crucea celtică,
Steaua lui David, zigzagul sunt evidente,
încercând parcă să marcheze speciﬁcul
anglicanismului și al uncei culturi cu
multe aspecte particulare.
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În diverse amplasamente pot ﬁ
observate plăci de
dimensiuni mari din
calcar, gresie sau
marmură, ceramică
medievală sau din
epoca industrială.
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Restaurările nu s-au oprit aici, ele
continuând în deceniile următoare, după
planurile lui Scott și a altor arhitecți, care
au reușit să strângă și să aloce alte zeci și
zeci de mii de lire. Unele lucrări nu au
fost chiar reușite, de pildă unele betonări

ale baronului Grimthorpe (betonul era
încă un material cu multe necunoscute)
sau folosirea elementelor de ﬁer, a cărui
coroziune a afectat placările cu piatră
aplicate deasupra. În orice caz, la
moartea controversatului Grimthorpe,
constructorul (mai degrabă amator) care
aplicase soluțiile menționate, acesta
lăsase încă drept moștenire continuarea
lucrărilor de restaurare... Mai trebuie
spus că existaseră ceva discuții între
urmașul lui George Gilbert Scott și
Grimthorpe în legătură cu stilul care
trebuie urmat în cadrul renovărilor:
urmașul lui Scott credea că este potrivit
goticul, pe când Grimthorpe era de o
neglijență estetică completă – așa cum au
apreciat ulterior specialiștii, evaluând
fațada vestică. În orice caz, posteritatea
i-a fost recunoscătoare și celui din urmă,
el ﬁind înmormântat chiar în curtea
catedralei.

Așa cum este ﬁresc pentru o clădire
de asemenea dimensiuni, Catedrala St
Albans are nevoie de renovări aproape
permanente. În 1930, la o inspecție de
rutină în turnul ediﬁciului, s-au constatat
daunele enorme făcute de o specie de
insectă (un car de lemn, numit local
“deathwatch beetle” - din cauza
sunetului de ceas scos de acesta atunci
când se aﬂă în perioada de împerechere).
Au fost scoase 4 tone de resturi de lemn
și, iarăși un lucru de excepție pentru acea
vreme, a fost utilizată dezinsecția pe
scară largă pentru a preveni deteriorarea
lemnului.
De asemenea, în anii 1950 au fost
descoperite daunele majore provocate de
cimentul lui Grimthorpe asupra cărămizilor romane, prelevate din ruinele
orașului vechi și incluse în renovarea
turnului.
A fost necesar ca acesteau să ﬁe
scoase bucată cu bucată și rezidite cu
ajutorul unui mortar mai puțin coroziv.
În anii 1970, în cadrul unei noi
restaurări, au fost înlocuite ramele din
ﬁer ale ferestrelor din zona superioară cu
unele din bronz, care nu corodau. Renovările și anexele construite în ultimele
decenii au fost realizate folosind doar
replici identice ale cărămizilor romane.
Varietatea materialelor folosite pentru
pardoseli este deosebită, ﬁind realizate în
toate epocile parcurse din Evul Mediu
până acum.
În diverse amplasamente pot ﬁ
observate plăci de dimensiuni mari din
calcar, gresie sau marmură, ceramică
medievală sau din epoca industrială, cu
modele de diferite culori, sau porțiuni
care au fost umplute pur și simplu cu
ciment pentru o completare ulterioară.
Aici mai trebuie adăugat că unele zone
sunt acoperite provizoriu, ﬁind prezervate pentru cercetări arheologice care
să scoată la iveală mormintele (se pare
numeroase) ascunse sub pardoseală.
De exemplu în 1878, în spațiul numit
“chapter house” al catedralei, unde de
obicei se întâlneau călugării de dimineață
pentru a citi martirologiul, au fost descoperite în 1978 de către o echipă de
arheologi 11 morminte ale unor stareți și
călugări, de o valoare deosebită (chiar
dacă se pare că au fost jefuite în secolul

al XV-lea) prin documentele găsite și
informațiile inedite referitoare la viața
monahală. Tot acolo au fost găsite 750
de dale de pardoseală pătrate din
secolul al XIII-lea, din material ceramic
acoperit cu smalț, având un model
ﬂoral deosebit, ale căror replici pot ﬁ
remarcate în prezent.
Abația încearcă să revitalizeze
tradiția realizării acestor dale ceramice,
organizând workshop-uri care au în
prim-plan nu atât tehnica de producție,
cât designul și simbolistica medievală
etalată. Leul, crinul, crucea celtică,
Steaua lui David, zigzagul sunt
evidente, încercând parcă să marcheze
speciﬁcul anglicanismului și al uncei
culturi cu multe aspecte particulare.
De aceea, pentru cineva care este
preocupat de istoria pardoselilor, o
vizită la St Albans poate ﬁ deosebit de
instructivă, pentru că aici se regăsesc,
pe o suprafață de numai câteva
hectare, elementele fundamentale ale
istoriei acestui domeniu din ultimele
două mii de ani. n
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PVC eterogen
pentru o grădiniţă din ploiești
În vara anului 2015, ﬁrma Bauﬂooring din
Ploiești a realizat acoperirea pardoselilor interioare pentru grădinița Hello Kids din același
oraș, o lucrare cu exigențe ridicate din punct de
vedere estetic și calitativ. În general, pardoselile
pentru grădinițe necesită o atenție deosebită la
alegerea materialelor, asigurarea continuității
suprafeței obținute, crearea unui mediu sigur și
atractiv pentru copii.
Pentru actIvItăŢI dIverse
Această unitate privată de învățământ
preșcolar, care își desfășoară activitatea întro clădire modernă, cu patru niveluri, a fost
concepută astfel încât aici să aibă loc o
multitudine de activități: procesul de educație,
jocuri, pictură, sport, teatru și multe altele.
Interesant este că pentru această locație a fost
prevăzută și funcționarea în regim hotelier atunci când sunt primite solicitări, pentru
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Au fost amenajate 6
săli de clasă generoase,
toalete speciale pentru
copii, un spațiu
recreativ de 350 mp,
cabinet medical cu
izolator și baie proprie,
săli pentru dans, balet,
muzică și arte marțiale.

părinții care vor să-și aducă copiii pentru un
interval limitat de timp, aceștia beneﬁciind de
asemenea de un program care include
activități speciﬁce vârstei.
Astfel, au fost amenajate 6 săli de clasă
generoase, toalete speciale pentru copii, un
spațiu recreativ de 350 mp, cabinet medical
cu izolator și baie proprie, săli pentru dans,
balet, muzică și arte marțiale. În locație sunt
asigurate de asemenea mesele preșcolarilor
și programul de somn de după-amiză - iată
un tablou general care ne ajută să înțelegem
ce fel de pardoseli sunt necesare. Trebuie
menționat că soluțiile alese pentru pardoseli
sunt peste normativele autohtone, din
perspectiva rezistenței și siguranței micilor
utilizatori.
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Normative pentru grădinițe
O serie de exigențe referitoare la grădinițe, respectiv
la pardoselile acestora, sunt stabilite prin normative
(românești și europene). În privința uzurii provocate
de mersul pe pardoseală (schimbări de aspect,
pierderi de material, exfolieri etc.), sunt necesare
materiale pentru spații colective cu circulație intensă
pe holuri și scări, bucătărie și sala de mese, cu
circulație redusă în spații sanitare, cabinet medical,
birouri și camere de locuit, respectiv pentru spații
colective cu circulație normală în camerele de joacă.
Un alt aspect urmărit este rezistența la indentație /
poansonare, provocată de mobilierul ﬁx sau mobil. Cu
excepția bucătăriei, unde sunt necesare pardoseli
rezistente la șocuri severe, în celelalte spații sunt
suﬁciente materiale care să reziste la mobilier ﬁx și
mobil mai ușor sau mai greu (mai mult
de 20 kg/cmp pe holuri, scări, camere
de joacă, birouri și sala de mese), mese
de servit cu rotile sau scaune cu rotile.
În privința comportamentului la umiditate, sunt spații care necesită o
spălare frecventă, cu prezența prelungită a apei (spații sanitare și bucătărie), o curățare curentă umedă, ocazional prin spălare (holuri și scări,
inﬁrmerie, sala de mese) sau o curățare umedă ocazională (camere de
joacă, birouri, camere de locuit). Nu în
ultimul rând, sunt necesare materiale
rezistente la agenții chimici: produse
alimentare, substanțe de curățare,
produse farmaceutice. Desigur, cele mai susceptibile
să intre în contact cu acești agenți chimici care să
păteze sau să deterioreze pardoselile sunt inﬁrmeria,
spațiile sanitare, bucătăria și sala de mese, mai puțin
holurile și scările, sala de joacă și celelalte. Desigur,
aceste exigențe pot ﬁ adaptate destinațiilor efective ale
ﬁecărui spațiu, pentru că, uneori, copii se joacă,
manâncă și dorm în aceeași încăpere, beneﬁciind de
mobilier adecvat și servicii adaptate. În grădinițe mai
sunt prevăzute unele norme de igienă care au legătură
cu modul în care sunt realizate amenajările - de pildă
circulația copiilor și ﬂuxul preparării alimentelor,
administrației, curățeniei sau îndepărtării reziduurilor
să nu se intersecteze.
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Lucrurile au stat un pic diferit la
scări, care erau într-o stare
avansată de deteriorare la
preluarea șantierului – din cauza
traﬁcului și, probabil, a betonului
slab; prin urmare, a fost
necesară o refacere a scărilor.

etaPe de lucru șI materIale
Pentru acoperirea pardoselilor, în majoritatea spațiilor (cu excepția celor sanitare) au
fost alese covoare de PVC eterogen de la
Gerﬂor, de diferite culori și modele, din gama
“comfort” – s-a optat deci pentru un material
mai gros, multistrat, de traﬁc intens, cu un
strat de uzură de 0,65 mm. Datorită grosimii
și elasticității, el poate amortiza mai bine căderea, având în același timp un comportament
optim la indentație – 0,08 mm. Acoperirea rezistă așadar cu brio la mobilierul tranzitat (de
exemplu pătuțurile sau mesele mobile), asigurând în același timp confortul acustic la
pășire, sărituri și celelalte activități desfășurate. Nu în ultimul rând, s-a ținut cont de emisia foarte redusă de compuși organici volatili,
o altă condiție obligatorie pentru sănătatea
copiilor. Lucrarea, realizată de o echipă for-

mată din 4 montatori, a pornit de la placa de
beton cu șapă de egalizare, bine uscată, turnată într-o etapă anterioară a construcției.
S-a turnat o șapă autonivelantă, care a fost ﬁnisată cu mașina de șlefuit, pentru diminuarea rugozității, după care a început lipirea
rolelor de PVC din gama Taralay Impression
& Uni, pe front, astfel încât să ﬁe folosite fâșii
cât mai întregi, fără prea multe suduri. Pentru
lipire a fost ales adezivul acrilic Forbo 522, un
produs fără solvenți. Perimetral, au fost
montate plinte Vynaﬂex, de 10 cm, pentru
protejarea bazei peretelui și a marginii covorului PVC. Ulterior, s-a aplicat stratul ﬁnal de
Tarastep, un material multistrat cu proﬁl de
trepte încorporat, rezistent la abraziune și cu
emisii nesemniﬁcative de VOC. Bauﬂooring a
contribuit de asemenea la amenajarea grădiniței cu aplicarea tapetului (obișnuit sau din
PVC) pe o serie de suprafețe. n

Din punct de vedere estetic,
ﬁecare spațiu a fost colorat
diferit, ﬁind respectată totuși
o linie unitară a designului
prin forme și mobilier.

lucrare: pardoseli
PVC - grădiniţa Hello Kids
Ploiești
Perioada de execuţie:
vara anului 2015
firma de montaj:
Bauflooring Ploiești
adeziv: Forbo 522
Producător Pvc și
acoperiri pentru scări:
Gerflor

PaRDoSELI ELaSTICE PRoFESIonaLE
MonTaTE Cu PaSIunE şI şTIInţă

More than flooring

echipa bauﬂooring este un participant constant la
competiţiile naţionale ale montatorilor de Pardoseli şi un
abonat la podiumul de premiere. montatorii profesionişti
sunt pur şi simplu pasionaţi de Pardoseli.

Montator
Lucrările noastre
stau mărturie.
www.bauflooring.ro
Office@ bauflooring.ro
0748232440
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training pentru montatorii
români la sediul Pallmann –
uzin din Würzburg

în perioada 19 – 21 oCtombrie 2015, distribuitorii pallmann,
brand al grupului uzin-utz ag, însoţiţi de prinCipalii
Clienţi ai aCestora, au partiCipat la un training or ga nizat în Würzburg-germania, eveniment la Care am fost
prezenţi și noi. programul a inClus seminarii tehniCe,
demonstraţii praCtiCe, vizitarea fabriCii și a labora toarelor, o vizită la șCoala profesională de stat din
neustadt an der aisCh, preCum și seri festive în rela xanta atmosferă bavareză.
aspeții români, reprezentand, Lemnaterr din Cluj, Artizan Parchet,
Dax și WoodStyle din Brașov,
Alveco Montaj, Cadar Parchet, Mondo Prest,
Nach Decor și Trio Pardoseli din București
au sosit la Würzburg pe 18 octombrie,
pentru ca în dimineața zilei următoare să
aibă loc primele seminarii și demonstrații
practice. “Interfața” cu montatorii români a
fost asigurată de domnii uwe miess, Director pentru Europa de Sud-Est, și Viorel
Dimitrescu, responsabil pentru România.
Pe lângă descrierea companiei și a brandurilor Uzin (uzin, pallmann, Wolf, unipox,
Codex și Rz), au fost date detalii și despre
fabrica unihem de la Ljubljana – Slovenia,
care face parte din acest grup din 2008, și
unde se aﬂă centrul pentru Europa de SudEst al grupului.

O
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Demonstrațiile practice au început încă
din prima dimineață, debutând în sala de
cursuri pentru șlefuirea parchetului, cu
mașina de câmp Cobra. Au fost prezentate
avantajele acestei mașini, continuând cu
demonstrații practice de șlefuire în câmp și
pe margini cu celelalte mașini din gama
Pallmann.

De asemenea, în cele două zile de
training efectiv au fost aplicate demonstrativ
diferitele sisteme de ﬁnisaj pentru parchet
ale brandului: grunduri (PALL-X 320, PALLX 325, PALL-X 333), lacuri (PALL-X 94,
PALL-X 96, PALL-X 98 Gold, PALL-X
Extreme A/B, SH 81), uleiuri (Magic Oil și
Magic Oil SPA), ﬁind prezentate și produse
pentru întreținere și curățare a suprafețelor
din lemn.

Nu a fost numai o demonstrație de aplicare, totul desfășurându-se într-o atmosferă de dialog.
Nu mai puțin interesantă a fost vizita în
laboratoarele și în fabrica Pallmann din
Würzburg, unde am putut vedea modul în
care sunt testate produsele, atât în condiții
de laborator, cât și prin expunerea la traﬁcul
curent al celor ce lucrează aici, evaluânduli-se comportamentul.

Demonstrațiile au fost cu
adevărat interactive, specialistul Pallmann răspunzând
montatorilor români care au
venit cu întrebări concrete,
legate de tehnica de aplicare,
sculele și echipamentele
necesare, comportamentul în
timp al produselor (mai ales în
perioada de șantier, când
programarea lucrărilor trebuie
să ﬁe foarte clară), nuanțele
diverselor tipuri de ﬁnisaj pe
diverse esențe etc.

Foto : Mihai Petruț Photography
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De asemenea, am putut vedea liniile
complet automatizate de producție și ambalare, în condiții stricte de menținere a
calității. Nu au fost prezentate însă doar
produse, în “lumina reﬂectoarelor” a fost
pus și parchetul, lemnul în sine, prin prezența în cea de-a doua zi a domnului Heinz
brehm, specialist și președinte al organizației europene a montatorilor de pardoseli,
care a ținut un curs dedicat parchetului. În
cadrul cursului au fost abordate aspecte
teoretice și practice legate de comportamentul lemnului în timp, în condiții diverse
de exploatare, mediu ambiental sau starea
stratului suport.
Au fost detaliate aspecte privind producerea parchetului, comportarea lemnului
în funcție de esență, de zona din buștean de
unde a fost debitat, tipul și caracteristica
suportului, tipul de montaj și ﬁnisaj a acestuia. Se dovedește astfel că un parchetar
specializat nu este un simplu montator, ci
ar trebui să ﬁe mai degrabă un consultant al
clientului în ceea ce privește alegera tipului
de parchet, a sistemului de montaj și a
ﬁnisajului în funcție de dorințele clientului,
dar și în ce privește particularitățile spațiului
unde urmează a ﬁ instalat parchetul.
Nu în ultimul rând, au fost menționate
unele responsabilități de natură ecologică
ale parchetarului, care trebuie să utilizeze
cu grijă lemnul, această resursă regenerabilă dar limitată.
Deosebit de instructivă a fost vizita la
școala de meserii din Neustadt an der Aisch.
Prin bunăvoința consiliului director, am avut
ocazia să vizităm toate sectoarele acestei
școli unde învață peste 200 de elevi, specializați în industria auto, prelucrări prin
așchiere și tehnica construcțiilor (dulgherie,
zidărie și realizarea pardoseliilor elastice și
de lemn).
Pentru adolescenți sunt organizate cursuri
specializate, elevii ﬁind deseori și angajați,
după sistemul învățământului dual. Sălile de
clasă și atelierele sunt excepțional dotate cu
scule și materiale, astfel încât să ﬁe simulate
condițiile reale de șantier, iar elevii să ﬁe
capabili să execute la ﬁnal lucrări la
standarde ridicate.
În încheierea vizitei am putut participa
la o oră deschisă, susținută de domnul
profesor German Kirschbaum, cunoscut
printre parchetarii români.
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În același spirit ecologoc a decurs
și vizita organizată la Școala
Profesională de Stat din Neustadt
an der Aisch, unde domnul profesor German Kirschbaum,
asistat de domnul Joseph Heller, a
susținut o demonstrație de
debitare calculată a parchetului
pentru realizarea modelelor. Am
fost surprinși să vedem cât de
simplu este să nu risipim lemnul
și să debităm în serie, cu pierderi
minime, piese pentru realizarea
montajelor cu model sau chiar a
elementelor decorative pentru
pardoselile de parchet.

www.uzin.com
“Dorim ca, prin întâlniri de acest fel, să familiarizăm montatorii de
pardoseli cu noutățile noastre și să răspundem la problemele pe care ei le
întâmpină zi de zi pe șantier, astfel încât lucrările executate să ﬁe de o
calitate ireproșabilă. În același timp, trebuie să se știe că materialele Uzin
sunt niște produse profesionale, care corespund celor mai inalte standarde
de calitate, și din aceste motive ne dorim să ﬁe puse în operă corespunzător, de specialiști, noi făcând o selecție prealabilă a partenerilor
noștri. Suntem bucuroși că tot mai mulți parchetari valoroși vin alături de
noi și devin interesați de ceea ce le oferim: un concept complet, pentru
orice înseamnă o pardoseală, de la stratul suport la întreținere, inclusiv
scule și echipamente. Suntem alături de ei inclusiv prin susținerea tehnică
pe care o oferă domnul Viorel Dimitrescu în România”
Uwe Miess – Area Manager pentru Europa de Sud-Est

Pardoseli

exterioare

Noua colecţie

RELAZZO
Cu aceeași calitate de excepție, frumusețe naturală și eleganță, decking-ul Relazzo
de la Rehau se relansează cu principalele game de produse ce reﬂectă lărgirea continuă
a ofertei și integrarea ultimelor inovații tehnice de montaj. Iată principalele game ale
acestei noi colecții, pe care le veți întâlni în viitoarele amenajările exterioare exclusiviste.
La bază se aﬂă același material compozit RAU-WOOD, un WPC valoros obținut în Austria
din exploatarea durabilă a pădurilor europene și polimeri de înaltă tehnologie.

RELAZZO puro
Această gamă are suprafețele puro și riva,
în 8 culori și 2 lățimi ale proﬁlului (140 și
194 mm). Aspectul clasic de deck, cu
caneluri largi, îl face potrivit pentru spații
generoase cărora le conferă o frumusețe
atemporală.
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Sistemul se montează rapid, cu sau fără
ancorare de stratul suport care poate ﬁ
de orice tip: de la simple terase la scări
sau pontoane. Indiferent că sunt proﬁle
celulare sau masive, debitarea și prelucrarea lor este la fel de ușoară.

RELAZZO ﬁnello & naturo
Suprafețele acestei game sunt ﬁnello (textură ﬁnă, periată),
naturo (embosate pentru o structură asemănătoare lemnului), respectiv riva (cu caneluri). Fiind furnizată în 3
culori, cu o lățime a proﬁlului de 169 mm, beneﬁciază de
un tip de montaj de 6 ori mai rapid datorită sistemului pe
șină de aluminiu, cu cleme rapide. Înălțimea redusă, robustețea, aspectul de lemn, textura care se simte în mod

RELAZZO coro
Masiv, robust, cu suprafețele ﬁnello și
naturo, este disponibil în 2 culori.
Proﬁlele cu lățime de 140 mm pot ﬁ
asamblate folosind sistemul de montaj
rapid. Este o simbioză între sustenabilitate și durabilitate: material coextrudat, din polipropilenă la exterior și
polietilenă reciclată la interior, este un
rezultat al procesului de “upcycling” reintroducerea în producție a materialelor reciclate, ca alternativă la distrugerea cu costuri mari.

plăcut când se pășește desculț, toate
caracteristicile fac ideale aceste proﬁle
pentru pasionații de design și natură, dar și pentru
cei care au de realizat renovări ale unor terase, cu aspect
tradițional sau modern. Trebuie spus că acest model a
câștigat premiul de design Red Dot Award 2015, la categoria “materiale și suprafețe”.

Toate proﬁlele de mai sus
sunt destinate pavării
teraselor, pontoanelor,
plajelor de piscină și a altor
amenajări similare.
Rehau furnizează sistemul
complet, împreună cu
accesoriile și o garanție
extinsă de 10 ani pentru
lucrările realizate prin
intermediul partenerilor
autorizați.

RELAZZO rombus
Este un proﬁl cu rol multiplu, care
poate ﬁ folosit ca element pentru gard,
paravan sau parasolar - blochează
privirile indiscrete, dar permite trecerea luminii și a aerului. În același
timp, are un rol decorativ special,
datorită designului inovativ, cu 4
culori, în perfectă armonie cu celelalte
culori și forme ale gamelor de proﬁle
deck pentru terase.

INFO

REHAU Polymer SRL

+4 021 266 51 80
+4 021 266 51 81
relazzo.ro@rehau.com
www.rehau.ro/relazzo
Pardoseli magazin
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Bona seminar
tehnic la Sibiu
În perioada 20 – 22 noiembrie, la hotelul Hilton
din Sibiu, Bona România a organizat un seminar
tehnic în care au fost prezentate noutățile
apărut în ultimul timp sub acest brand, precum
și aspecte ale utilizării unor produse cunoscute
deja, care să optimizeze munca aplicatorilor.
Cei 65 de participanți, montatori și nu numai, au urmărit
expunerea Programului Bona pentru Tratarea Parchetului,
suita de 3 metode prin care o pardoseală de lemn își recapătă
aspectul. De asemenea, au fost detaliate calitățile și metodele
de utilizare ale următoarelor produse:
l Bona Craft Oil 2K, uleiul bicomponent revoluționar de
la Bona care se poate acoperi suplimentar cu lac Traffic,
Traffic HD sau Naturale 2K; uleiul acesta se poate folosi atât
ca sistem „standard” de uleiere, dar și ca pigment (baiț), urmat
de acoperire cu lacurile menționate, remarcându-se prin
timpul de deschidere și ”pot life” mare (8 ore în care se poate
utiliza după deschidere), uscarea rapidă și utilizarea
suprafeței după 8 ore, consumul de numai 1litru la 30 mp și
cromatica obținută (alb, gri, roșiatic, maro, negru și, desigur,
neutru);
l Bona FlexiSand 1.85 kW, monodiscul cu un motor nou,
mai puternic + PowerDrive
l Bona Belt HD 2.2 kW, mașina de șlefuit în câmp foarte
puternică, la care se pot folosi și tamburi de periere metalici
și tynex pentru netezirea suprafeței periate. A fost făcută de
asemenea o comparație între adezivii pe bază de silan Bona
și cei concurenți, cu ajutorul cunoscutei metode de veriﬁcare

Bencomp workshop
la fabrica din Buzãu
La fabrica din Buzău a producătorului de profile din Wood Plastic Compozite (WPC), Bencomp,
pe 26 noiembrie 2015 a fost organizat un workshop la care au participat numeroși montatori de
pardoseli interesați de diversificarea ofertei proprii, dar și de înțelegerea noilor materiale folosite
pentru construcții, mobilier și amenajări exterioare – cum sunt obținute, care sunt proprietățile lor,
cum și unde pot fi utilizate, care sunt componentele sistemelor complete și metodele de montaj.
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Pentru a răspunde acestor necesități de informare,
Bencomp a organizat o vizită la fabrică, prezentări și demonstrații de montaj, accentuând oportunitățile estetice
oferite de acest material compozit, lemnul plastiﬁat. Unul
dintre avantajele importante pentru montatori, evidențiat de
producător, este rapiditatea cu care poate ﬁ realizată o acoperire exterioară cu deck din WPC, oferind clientului ﬁnal în
cel mai scurt timp o suprafață pedonabilă la care nu mai este
nevoie de nicio intervenție de ﬁnisare sau întreținere. De
asemenea, a fost menționat avantajul simplității execuției,
ﬁind pus la dispoziție un sistem complet de șine, proﬁle deck
și accesorii, accesibil și montatorilor mai puțin avansați în
tainele meseriei. Nu este nevoie de training-uri solicitante
pentru aceștia și nici de unelte soﬁsticate – cu niște unelte
de mână precum un ferăstrău circular și o șurubelniță
electrică, se poate realiza orice lucrare oricât de complexă,
pe orice tip de suport: beton, pământ, iarbă, piatră etc. n
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materiale

provizorii sau permanente:

pardoselile exterioare
din mase plastice
pe măsură Ce sunt desCoperiţi noi aditivi pentru sporirea rezistenţei la razele uv, variaţii de temperatură, soliCitări meCaniCe și
umiditate, masele plastiCe își faC loC tot mai des în realizarea
pardoselilor, în speCial în spaţii bine ventilate sau exterioare –
Ca măsură de preCauţie privind emisia de substanţe volatile toxiCe,
aspeCte prevăzute în norme. vă prezentăm în Continuare un
asemenea tip de pardoseală întâlnit din Ce în Ce mai freCvent în
parCări și zone pietonale din europa și ameriCa de nord, având
CaraCter provizoriu sau permanent.

A

ceste pardoseli au fost concepute inițial
pentru spații de evenimente, corturi sau
alte amenajări cu caracter provizoriu
(precum zone de șantier sau tabere de campanii
militare), ﬁind realizate din plăci de material
plastic unite cu ajutorul unor sisteme tip balama. Balamalele sunt proiectate astfel încât să se
minimizeze vălurirea excesivă, ceea ce permite
utilizarea în condiții de siguranță și pentru
scaunele cu rotile.
Conferă o stabilitate deosebită, se mulează
pe stratul suport, oricare ar ﬁ acesta (beton,
pământ, iarbă, nisip, zăpadă, pietriș sau pe
macadam) și reprezintă o alternativă la execuția
unei acoperiri permanente din asfalt, beton, rocă
sau lemn. Faptul că sistemul este format din
plăci de dimensiuni reduse ajută la dispersarea
sarcinii; în plus, este destul de rezistent – poate
suporta o sarcină statică de peste 50 de tone pe
metrul pătrat, produsul în sine ﬁind relativ ușor
(sub 5 kg/mp).
Datorită formei oarecum boltite, aceste plăci
pot proteja în bună măsură gazonul peste care
sunt așezate, ﬁind folosite deseori pe stadioane,
la evenimente; după îndepărtarea lor, iarba își
revine în câteva zile. Masele plastice în general
sunt rezistente la impact și au o excelentă stabilitate dimensională la variații de temperatură,
iar elasticitatea permite dilatarea gheții în limite
destul de mari.
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Plăcile sunt angrenate
pe principiul ”șenilei”,
acest model constructiv
permițând asigurarea
unei suprafețe continue și
fără cel mai mic obstacol
care să pericliteze
siguranța traﬁcului.

În imaginile de aici,
surprinse în Marea
Britanie, puteți vedea
varianta neagră, folosită
pentru parcări exterioare
sau acoperite și pentru
zone pietonale, dar cei
care le produc pot
furniza și alte culori, de
regulă standardizate.
Desigur, culorile mai
deschise au o durată de
viață mai lungă.

Din punctul de vedere a rezistenței la foc,
ignifugare este o condiție importantă, respectată
de producătorii responsabili. În același timp,
suprafața rezultată este una cu o bună aderență
și nu reﬂectă lumina într-un mod care să
deranjeze. Produsele petroliere pot constitui o
problemă, atunci când sunt vărsate accidental și
în cantități mari, dar orice element deteriorat se
poate înlocui imediat fără probleme. Oricum,
vorbim de un material reciclabil sută la sută, iar
în țările dezvoltate circuitul acesta al colectării și
refolosirii materiilor prime chiar funcționează.
Un mare avantaj intuit și urmărit de cei care
au proiectat sistemul a fost de fapt rapiditatea
realizării acoperirii, fără niciun instrument
special, și posibilitatea recuperării după un timp
(deși unele suprafețe rămân cu caracter
permanent, până la degradare sau la schimbarea
destinației spațiului respectiv). De asemenea,
este o acoperire care permite drenarea apei
datorită felului în care sunt extrudate piesele,
umiditatea migrând către stratul suport sau,
atunci când stratul suport este greu permeabil
(dar cu o ușoară pantă), către sistemul de drenare
al zonei respective.
Antreprenorii din construcții au început să
folosească tot mai des sistemul din motive de
timp: căi de acces sigure, rapid executate,
rezistente inclusiv la traﬁc de mare tonaj și,
deseori, recuperabile pentru a ﬁ reamplasate
după încheierea lucrărilor.
Iată așadar, în linii generale, un produs
pentru pardoseli pe care cu siguranță îl vom
întâlni și în România în următorii ani. n

Plasticul este un
material aproape inert
la umiditate, pământ
sau murdăria obișnuită,
curățarea se face cu un
simplu furtun de apă, în
condițiile unui drenaj
bine proiectat.
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de top

Confort aCustiC de la profesionisti
¸

ursa glassWool tsp
montatorii debutanţi și profesioniști prezenţi la ConCursul naţional al montatorilor de pardoseli au avut oCazia să experimenteze Cât de simplu și rapid se poate apliCa la nivelul pardoselilor
un strat din vată de stiClă de mare densitate URSA GlASSWool TSP,
o exCelentă soluţie pentru a izola termiC și foniC o înCăpere faţă de spaţiul aflat
dedesubt, atât în Cazul ConstruCţiilor noi, Cât și al renovărilor.

Aplicarea unui strat de
Ursa Glasswool TSP
pe panoul demonstrativ

Izolarea termică este de asemenea un avantaj important
al materialului, inclusiv pentru faptul că pardoseala devine
mai caldă, la o temperatură apropiată de cea a mediului
ambiant – lucru deosebit de util în cazul pardoselilor “reci”.

echipă de montatori profesioniști, coordonată de
domnul Sorin Pană, Director Comercial Ursa România, a aplicat pe un panou demonstrativ stratul de
vată de sticlă, decupând-o perimetral pentru a acoperi
integral suprafața respectivă, fără rosturi. Fiind vorba de un
material relativ rigid, peste Ursa Glasswool TSP au putut ﬁ
așezate fără probleme două straturi de OSB, lipite între ele,
după care au fost aplicate diverse tipuri de straturi ﬁnale –
parchet, PVC, linoleum, mochetă etc.
În cazuri concrete de șantier, la utilizarea peste placa de
beton, indiferent de straturile care vin peste vata minerală de
înaltă densitate, zgomotul de impact devine imperceptibil
pentru cei aﬂați cu un nivel mai jos; de aceea, Ursa Glasswool
TSP este recomandată în special pentru confortul acustic al
blocurilor de apartamente sau birouri, unde este montată pe
pardoseala ﬁecărui etaj.

O
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Conductivitate termică (λD)

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

maxim 7 MN/m3

Deasupra se poate
monta orice strat final

Ce au toate aCestea
˘
la Baza?

˘ ursa tsp
izolatia
¸ fonica

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

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

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

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

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

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 - Satu Mare
Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor
0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

