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eacțiile după ultimul Concurs Național al Montatorilor de
Pardoseli au fost în marea lor parte (ca să fim modești)
pozitive, date fiind în primul rând amploarea evenimentului,
numărul participanților din toate zonele urmărite cu interes de noi:
concurenți, vizitatori (montatori, designeri, constructori etc.),
companii implicate în proiect ca expozanți, sponsori, furnizori de
materiale pentru competiție. Le mulțumim tuturor acestora pentru
efortul făcut și sperăm că vor fi alături de noi și în activitatea
viitoare. Mulțumim încă o dată reprezentanților EUFA P+F, domnii
Heinz Brehm și Josef Heller pentru această nouă participare, pentru
suportul și sfaturile permanente pe care ni le oferă, ca de fiecare
dată fără a avea niciun beneficiu material, ci doar satisfacția că în
România se fac continuu eforturi pentru profesionalizare. Sunt două
personalități ale branșei noastre de la care învățăm de fiecare dată
ceva nou, și de la care acceptăm fără rezerve criticile, știind că ele
sunt făcute cu bună credință. Știm că mai avem mult de lucru, că
montatorii noștri tineri au multe de învățat începând cu utilizarea
sculelor profesionale, tot mai complexe și mai riguroase, în special
la secțiunea de parchet. Mai mult decât oricând, ni se demonstrează
necesitatea unui învățământ profesional de specialitate, depășirea
barierelor legislative, încurajarea sistemului dual în care statul,
implicat și interesat, să lucreze în tandem cu întreprinzătorul privat
pentru formarea viitorilor profesioniști. S-au făcut pași în
învățământul dual pe anumite domenii, mai puțin pe sectorul
construcțiilor, unde este mare nevoie de o abordare pe specialități,
ritmul de evoluție tehnologică fiind extrem de rapid.
Să îi felicităm de asemenea pe cei implicați la secțiunea de
pardoseli turnate (rășini), probă care a avut loc pentru prima dată
în România. Specialiștii care au compus sistemele de montaj și
arbitrii au făcut un efort impresionant să creeze această probă de
la zero și să o susțină, să identifice criteriile de arbitraj, să
urmărească în timp real evoluția lucrărilor. Ne bucurăm pentru
această primă ediție, pe care designerii și arhitecții au privit-o cu
real interes. Avem motive reale să credem că la următoarea ediție
vom ridica exigențele tehnice, bazându-ne pe experiența de anul
acesta. Felicitări premianților și mulțumiri tuturor concurenților
pentru efortul de a veni la această manifestare, unii de la sute de
kilometri, întrerupându-și activitatea zilnică sau confortul unui
week-end.
Cel mai mult ne-am bucurat de faptul că, pe parcursul a patru zile
de concurs, expoziție și demonstrații practice sau expuneri teoretice,
am avut ocazia să ne revedem, majoritatea celor care ne implicăm
de atâția ani în evenimente de acest gen, să ne facem parteneri noi și
entuziaști, să dăm mai multă vitalitate pieței pe care activăm.
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Forbo Flooring SyStemS introduce o nouă colecție de linoleum: marmoleum Solid

MarMoleuM Solid
un nou LinoLeum pentru
o nouă generație!

În luna aprilie 2017, Forbo Flooring
System a lansat colecția Marmoleum
Solid, un nou Linoleum pentru o nouă
generație, constând din nu mai puțin
de 5 game impresionante. Una dintre
acestea, Marmoleum Cocoa, un
linoleum cu adaos din cacao natural
care-i potențează feelingul tactil și
creează un aspect vizual organic, a
primit deja premiul iF Product Design
Award 2017. A doua inovație
premiată constă în gama Marmoleum
Slate (ardezie), formată din elemente
de linoleum embosate cu un model
aleatoriu caracteristic ardeziei.

MarMoleuM CoCoa
Producția de ciocolată în Olanda datează din secolul 19 și e
localizată în aceeași regiune unde Forbo Flooring Systems produce linoleum de peste o sută de ani. Reciclarea deșeurilor din
industria ciocolatei e un exemplu elocvent al eforturilor
continue ale grupului Forbo de a inova, linoleumul ﬁind materialul original și cel mai sustenabil pentru pardoseli elastice.
Marmoleum Cocoa e disponibil într-o colecție de 5 tonuri
telurice prezentate sub denumirile atractive de ciocolată albă,
cu lapte, neagră, earl grey și mystery blue(s).

MarMoleuM Slate
Modelele de piatră și beton au fost mereu parte a
designului tradițional de linoleum și-și au originea în variantele clasice cu aspect marmorat folosite și azi mai ales în
spații educaționale și medicale în care se impun calitățile
bacteriostatice ale produsului.
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marmoleum
cocoa

marmoleum
concrete

marmoleum
piano

Există 5 varietăți de ardezie-de la antracit închis la
versiuni mai deschise ca și 2 calități în care cuprul și tonurile
metalice sunt mixate pentru a crea un joc atractiv la suprafața
ardeziei.
Celelalte game ale colecției Marmoleum Solid sunt la fel
de spectaculoase – culorile proaspete uni ale gamei Walton
(numită astfel în cinstea inventatorului materialului) subliniază deopotrivă moștenirea acestui clasic și aspectul
modern. Marmoleum Concrete, un model popular cu aspect
de beton introdus în colecția inițială Marmoleum Solid, a fost
extins prin noi culori și texturi care corespund cu elemente
ale gamei Marmoleum Piano, cea de-a cincea colecție
prezentată în cadrul Marmoleum Solid.

marmoleum
Slate

marmoleum
walton

Forbo Flooring este parte a conglomeratului elvețian
Forbo Group, deținând 20 de unități de producție și
sucursale în 32 de țări.

Marmoleum Piano e o gamă de succes veriﬁcată în timp,
în nuanțe uni, care a fost regândită și prezintă acum un aspect
deosebit în culorile cerului, soarelui, ierbii și pământului.
În multe feluri, Marmoleum Solid demonstrează că pardoselile din linoleum au capacitatea de a trece dincolo de
clasicele structuri marmorate generând soluții adaptate
zilelor noastre. Marmoleum Solid oferă pardoseli spectaculoase pentru segmentul office, retail sau hotelier, creând un
mediu interior proaspăt, sigur, igienic și confortabil.
Forbo Flooring Systems este o prezență globală pe
piața de linoleum, PVC, mochetă, Flotex, sisteme de
bariere de praf, dezvoltând pe langă acestea o gamă
completă de produse profesionale de întreținere. Toate
produsele Forbo combină un nivel ridicat de funcționalitate și durabilitate cu dezideratele ecologice.

www.forbo-flooring.com
contact: sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli magazin
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Fonoizolare

ursa tsP
ˇ pentru
izolarea fonica
ˇ
orice tip de pardoseala
În cadrul concursului naŢional
al Montatorilor de Pardoseli și
al Manifestării art floors 2017, au
fost organizate nuMeroase deMonstraŢii cu cele Mai PerforMante Produse și sisteMe destinate acestui
doMeniu. de un interes sPecial s-a bucurat
realizarea unui sisteM care a inclus Plăci
ușoare din vată minerală de sticlă de mare
densitate Ursa tsP, Produs recoMandat de
arhitecŢi, ingineri și Montatori Pentru izolarea fonică a Pardoselilor, În sPecial faŢă de
sPaŢiile de dedesubt, dar și Pentru oPtiMizarea
caracteristicilor terMotehnice ale construcŢiilor. la deMonstraŢii au asistat sPecialiști
PrezenŢi la coMPetiŢie, dar și vizitatori ai
eveniMentului, interesaŢi de noi Materiale
Pentru construcŢii.
n spațiul dedicat demonstrațiilor, mai mulți montatori
profesioniști au realizat un sistem de pardoseală complex,
al cărui prim strat a fost cel de vată minerală de sticlă
URSA TSP. Cu o grosime de 50 mm (materialul este
disponibil în variante de 20, 25, 30, 40 și 50 mm, pentru
diverse exigențe de fono- și termoizolare), vata minerală a fost
așezată flotant pe placa de lucru, deasupra intervenindu-se
cu un nou strat de OSB, care devine suport pentru aplicarea
materialelor de finisaj.
În condiții de șantier, la lucrările destinate traficului
ridicat, peste URSA TSP este recomandată turnarea unei
șape flotante armate, separate de vata minerală printr-un
strat de polietilenă, pentru a o proteja de umiditate. În funcție
de proiect, această șapă poate include și sistem de încălzire,
vata de sticlă de la Ursa fiind concepută și pentru această
situație; variațiile dimensionale la schimbările de temperatură sunt nesemnificative, iar caracteristicile termoizolante
ale materialului împiedică pierderile de căldură spre stratul
suport (placa de beton, lemn sau orice alt tip de material, pe
care îl și protejează în acest sens).
Important este ca vata minerală să acopere integral
suprafața, inclusiv cu o ușoară ridicare la perete, pentru a se

Î

6

Pardoseli magazin

evita punțile termice și transmiterea prin materiale dense a
sunetelor, mai ales cele de frecvență joasă.
Peste placa de OSB care a devenit suport pentru finisaj,
se poate aplica orice material specific: parchet, PVC,
linoleum, LVT, cauciuc, plută, ceramică, rășini etc., așa cum
a fost exemplificat și în lucrarea desfășurată la concursul
montatorilor de pardoseli. Acestea au fost aplicate folosinduse metodele de lipire sau fixare specifice fiecărui produs, fără
nicio restricție.
În cazul existenței încălzirii în pardoseală, cu șapă umedă
pe bază de ciment (sau panouri de șapă uscată), se optează
desigur pentru finisaje cu inerție termică redusă, care să
permită transferul termic spre spațiul utilizat.
Montatorii antrenați în aceste demonstrații, dar și
asistența prezentă în număr mare, și-a arătat interesul față
de acest produs, el fiind soluția perfectă pentru orice clădire
multietajată care are nevoie de o barieră fonică între etaje.

URSA GLASSWOOL TSP reprezintă plăci din vată
minerală de sticlă, de mare densitate, recomandate şi
folosite în special pentru izolarea termică şi fonică (la
zgomotul de impact) a pardoselilor cu dală flotantă,
inclusiv pentru sistemele de încălzire în pardoseală, şi
pot fi acoperite cu orice tip de strat final: plăci ceramice,
mochetă, parchet, PVC ş.a.m.d.. Plăcile URSA GLASSWOOL TSP sunt folosite cu succes în numeroase
proiecte de imobile multietajate, unde este necesară
păstrarea unui nivel redus de zgomot între niveluri:
clădiri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
unităţi hoteliere etc. Fiind vorba despre un produs din
vată minerală de sticlă, are un comportament excelent
la foc şi, datorită densităţii mari şi compresibilităţii
reduse sub sarcină, este folosit inclusiv pentru pardoseli
de trafic intens. Poate fi furnizat cu grosimi diferite, în
funcţie de necesitate: între 20 şi 50 mm (respectiv 15 –
45 mm sub sarcină). URSA GLASSWOOL TSP este un
material absolut necesar în lucrările de înaltă calitate,
unde spaţiile au nevoie de un confort ridicat şi se doreşte
o perioadă mai îndelungată de viaţă a pardoselilor.

INFO

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1,
Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663;
Fax: 0040 21 269 0664
Email:
Email:assistance.romania@ursa.com
assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro
www.ursa.ro

Pardoseli magazin
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eveniment

RESURSE – construind
responsabil
Anuala de Arhitectură București 2017
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Anuala de Arhitectur`
Bucure[ti 2017 a ajuns la
edi]ia a XV-a [i este
organizat`, ca de fiecare
dat`, de Filiala Teritorial`
Bucure[ti a Ordinului
Arhitec]ilor din România.
Tema acestei edi]ii este
”RESURSE – construind
responsabil”, iar
manifestarea se
desf`[oar` în dou` perioade ale anului: 31 mai - 30
iunie 2017 [i 6 octombrie
– 10 decembrie 2017, în
spa]iul public al Capitalei.
Revista noastr` va fi
prezent` la acest eveniment, fiind distribuit`
gratuit participan]ilor la
evenimente.
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Concursul AAB2017, eveniment de maximă importanță pentru lumea arhitecților, se
desfășoară între 31 mai (termenul limită pentru
predarea online a proiectelor) și gala de premiere,
care este prevăzută pentru data de 22 iunie
2017. Între cele două date, se face preselecția
proiectelor (6 – 8 iunie) și jurizarea efectivă (11 21 iunie 2017).
Gala de premiere și deschiderea expoziției
de proiecte a Anualei de Arhitectură București
2017 vor avea loc joi, 22 iunie 2017, ora 18:30, la
noul sediu al Filialei București a Ordinului
Arhitecților din România, pe strada Sfântul
Constantin nr. 32, Sector 1, București.

Secțiunile premiilor de arhitectură
1. arhitectura locuinței
2. arhitectură civică și corporate
3. arhitectură și restaurare
4. arhitectură, conversie și reabilitare
5. arhitectura spațiului interior
6. Cercetări și viziuni prin arhitectură,
cu 3 categorii
- intervenții și experimente de
arhitectură
- carte de arhitectură
- diplomă de arhitectură

etapa ii (6 octombrie –
10 decembrie 2017)
l arhitecturi pe bicicletă - trasee

ghidate de arhitectură;

l itinerarea anualei de arhitectură

2017 prin cartierele bucureștene;

l Decernarea premiilor publicului în

cadrul Serii de Jazz pentru arhitecți
și lansarea triplului Catalog
aaB2015, aaB2016, aaB2017.

Juriul este format din arhitecți de prestigiu
din țară și străinătate:
l Pentru primele 5 secțiuni: Arh. Alexandru Beldiman (România) - Președintele
Juriului, Arh. Pierre Hebbelinck (Belgia),
Arh. Dean Lah ( Slovenia), Arh. Ivan Kroupa (Cehia) și Arh. Köllő Miklós (România).
l Pentru secțiunea a VI-a, cu cele 3
categorii: Arh. Georgică Mitrache (România) - Președintele Juriului, Arh.
Oana Simionescu (România), Arh. Tiberiu Bucșă (România).
În cadrul Anualei de Arhitectură se vor
acorda de asemenea Premiul Președintelui
Filialei OAR București, respectiv Premiul

Beneﬁciarului de Arhitectură – acesta din urmă vizând buna comunicare arhitect – client.
Premiile Publicului vor ﬁ atribuite în luna
decembrie 2017, prin intermediul evenimentului “Arhitecturi pe bicicletă” (desfășurat
în octombrie) și a votului online al proiectelor
pe site-ul www.anuala.ro. Evenimentul „Arhitecturi pe bicicletă” este realizat pentru a
încuraja atât programul de mobilitate urbană,
cât și realizarea unor trasee ghidate de arhitectură contemporană în București, adresate
publicului larg, folosind bicicleta. La sfârșitul
ﬁecărui traseu, vizitatorii vor ﬁ invitați să voteze
obiectivele preferate. Votul online va reprezenta
numărul de accesări pe www.anuala.ro, însumat
cu numărul de like-uri al proiectelor.

„Anuala de Arhitectură București 2017
militează pentru o arhitectură responsabilă, o
arhitectură de utilitate publică sensibilă la
ideea de context, de loc și comunitate. Cum
reutilizăm ce deja avem, cum protejăm și
revaloriﬁcăm ceea ce pare abandonat, cum
construim acel nou, atent cu ceea ce deja
există? Sunt întrebări ale căror răspunsuri
posibil de implementat converg către ideea de
resurse: ce resurse putem folosi pentru a realiza
aceste lucruri.
«Construind responsabil» se extinde către
«viețuind responsabil» într-un oraș, într-un
spațiu urban ce aparține deopotrivă
individului și comunităților. În acest context,
AAB2017 lansează două manifeste pentru
spațiu public: accesibilizarea întregii expoziții
AAB2017 și tururile «Arhitecturi pe bicicletă»,
prin care obiectivele expuse în cadrul Anualei
vor ﬁ vizitate de către publicul larg prin trasee
ghidate făcute pe bicicletă. Accesibilizarea
expoziției constă în traducerea Braille a tuturor
proiectelor selecționate AAB2017. Toate
panourile Anualei, ﬁind orientate către spațiul
public, vor avea un display atașat care va
transforma textul proiectului scris de ﬁecare
arhitect participant AAB2017. Acțiunea este o
premieră în cultura evenimentelor românești
de arhitectură, marcând respectul pentru un
mod de viață contemporan, comunitar și
european”.

etapa i (31 mai – 30 iunie 2017)
l premierea concursului de arhitectură
l Conferințele „resurse” cu

prezentările juriului de arhitectură

l expoziții și evenimente conexe:

expoziția i’m uau (proiect al
uauim), Serile de film urban eye,
lansări de carte și altele;

Arh. Emil Ivănescu, curator AAB2017
Detalii actualizate puteți obține permanent
accesând: www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura
sau scriind pe adresa: contact@oar-bucuresti.ro
Pardoseli magazin
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Profile

profesionale

küberit
CAliTATe
ireproșABilă
din 1863
l 190 colaboratori

l export în peste 60 de țări, pe 6 continente
l peste 100 de patente și mărci înregistrate
l peste 330 secțiuni de profile

l 5 culori obținute prin eloxare
l numeroase nuanțe

+ aluminiu lustruit
+ alamă lustruită
+ oțel lustruit
+ oțel periat mat
l 18 decoruri cu aspect de lemn
l 8 furnire lemn natur
l 1 plută
l 14.000 articole în depozit

utilizarea profilelor

rosturi de dilatare

egalizare nivel

alternativă simplă și estetică a etanșării cu mastic

Motion Star – proflil pentru rosturi de mișcare
utilizare: pardoseli lipite pe toată suprafața
n rosturi de dilatare 2,5 mm în ambele direcții

protecție margine
10
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Creșterea siguranței
la pășire

www.kueberit.com/ro
Profil muchie treaptă 845
n pentru
pardoseli
design de
2 – 3 mm

n pentru
mocheta de
până la 5 mm
direcții

PPS-Champion Star

n pentru pardoseli design de 4 – 9,5 mm
n pentru mocheta de până la 5 - 12 mm
n profil cu formă estetică și înălţime redusă de montaj

euro-Step Star – sistem de profile pentru trepte

n pentru pardoseli LVt flotante de 4 – 9 mm
n pentru mochetă de până la 5 – 12 mm

Profilele au o influență de necontestat asupra esteticii și
rezistenței pardoselilor, oricare ar fi rolul acestora: acoperirea
și protejarea trecerii dintre două acoperiri (diferite sau de
același tip), “mascarea” rosturilor de dilatare și a micilor diferențe de nivel, marcarea estetică a marginilor și delimitarea
la perete (plinte), protejarea treptelor de scări și a rampelor,
inclusiv protejarea colțurilor unor pereți. Pentru toate aceste
zone critice, unde solicitările sunt considerabile și frecvente,
trebuie găsite soluții estetice, obținute cu materiale rezistente,
pentru a evita degradarea lor. O consecință directă este
creșterea duratei de viață a pardoselilor, deoarece în aceste
puncte începe cel mai adesea uzura, murdărirea, desprinderea de stratul suport.

u o experiență de 154 de ani în producerea de profile
metalice pentru pardoseli, Küberit a dezvoltat în tot
acest timp game de produse dintre cele mai variate
(circa 14.000 de produse și accesorii!), adaptate fiecărei
aplicații și situații particulare, folosind cele mai bune
formule ale unor aliaje, cu proprietăți superioare, care să
reziste solicitărilor mecanice, abraziunii și zgârierii, acțiunii
substanțelor chimice și oxidării.
Specialiștii recomandă utilizarea profilelor de pardoseală oriunde există o delimitare, între ceramică și lemn,
lemn și mochetă, PVC și linoleum etc., mai ales acolo unde
traficul este intens, precum în centre comerciale, spații de
birouri, hoteluri, restaurante ș.a.m.d.. Delimitarea este cu
atât mai necesară în cazul pardoselilor flotante, care au
nevoie de rosturi de dilatare, iar profilele de trecere sunt
cea mai bună metodă de a conferi acestei necestăți de ordin
tehnic o valență estetică. Există deseori situații când
straturile finale ale pardoselilor care vin în continuare nu
au aceeași înălțime (de pildă parchet masiv – PVC), prin
urmare este necesară o preluare a acestei diferențe de nivel,
pentru a fixa marginile, a le proteja, dar și pentru a putea
trece peste ele cu un scaun cu rotile (sau gheridon).
Important este ca profilul să aibă capacitatea de a se adapta
perfect acestor diferențe de nivel, pentru că altfel nu și-ar
atinge scopul. Profilele Küberit se remarcă tocmai prin
flexibilitate, prin capacitatea de a fixa la fel de bine ambele
margini ale acoperirilor pe care le delimitează.
Designerii care vor să își pună în valoare o creație de
amenajare interioară nu au cum să treacă peste aceste
detalii și, atunci când este vorba despre o pardoseală
scumpă, un profil de calitate premium devine aproape o
necesitate. Nu este mai puțin adevărat că niște profile
deosebite modifică radical percepția asupra unei pardoseli
care nu impresionează prin estetică, sau care trebuie
renovată. Atunci se poate interveni cu elemente de contrast,
cu profile design sau forme inedite ale acestor profile care
pot fi “modelate” cu echipamente speciale: linii frânte,
asimetrice, curbe etc.. Dacă până de curând tendința era de
a da acestor profile un aspect metalic (aluminiu, alamă,
inox, în variante mate sau lucioase), tendință care se
păstrează încă, tot mai mulți designeri și beneficiari optează
pentru variante personalizate, datorită evoluției printului
digital, care depune pe metalul profilului un strat de protecție cu decorul dorit.

C

Printul digital
Küberit poate oferi nu doar o mulțime de decoruri
cu aspect de lemn, dar dispune și de tehnologia
necesară pentru a scana și reproduce pe profile orice
decor al pardoselii, scării sau altor elemente de design
interior, la o rezoluție de o calitate ireproșabilă. Se
execută apoi tipărirea de mare viteză, cu culori vii și
uscare rapidă folosind razele UV.

Pardoseli magazin
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renoVarea Și ÎmproSpătarea pardoSelilor elaStice uZate

Sistemul CFloor
Prin sistemul C Floor, Forbo Eurocol promovează o soluție unică de înnoire profundă a
pardoselilor elastice vechi și uzate. C Floor îndepărtează deopotrivă straturile aplicate pe
pardoseala din fabrică, dar și cele rezultate în urma operațiunilor periodice de întreținere.
Pardoselile vechi sunt sigilate durabil. E aproape un an de când sistemul C Floor a fost
aplicat cu succes în magazinul de produse pentru copii Babycenter din Ljubljana, Slovenia.

Pe cei 2300 m² ai centrului se găsește tot ce –i poate dori o mamă pentru binele și bucuria copilului său

de la pătuțuri pentru copii la scaune auto, haine, textile, jucării –
toate mărcile relevante sunt reprezentate aici-lego, brain box, britax
römer, tiny. clădirea în care se găsește magazinul babycenter se
află în cea mai bună zonă a orașului ljubljana, înconjurată de
magazine de brand și restaurante, datează din anii ‘60 și a fost pe
vremuri un depozit al fostei iugoslavii. În cadrul renovării interioare
a acesteia s-a pus problema îndepărtării vechii pardoseli respectiv
a împrospătării profunde folosind sistemul eurocol C Floor.

pardoseala care trebuia astfel abordată constă din acoperiri de
cauciuc nora, suprafețe mai mici de pVc design de proveniență
necunoscută, precum și o acoperire gerflor în nuanță închisă. În
decursul anilor, pardoselile nu au fost întreținute și curățate
conform instrucțiunilor producătorilor, fiind folosite substanțe
agresive de curățare și soluții care generează peliculă, iar toate
acestea au lăsat urme – modelul inițial al acoperirii de pardoseală
nici măcar nu mai era vizibil. În mod normal, soluția C Floor
prezuma îndepărtarea profesională a stratului sigilant aplicat din
fabricație dar și a straturilor apărute în urma întreținerii pardoselii,
conferind acesteia aspectul său inițial, prin resigilarea transparentă
cu 322 C Floor duo.

... în mod normal se resigilează transparent cu
322 C FLOOR Duo ...
Aplicarea unei acoperiri
transparente nu mai era posibilă
dată fiind pardoseala extrem de
uzată.
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În cazul magazinului babycenter, această abordare nu a mai fost însă
posibilă. prin folosirea substanțelor de curățare cu conținut ridicat de
alkali și a metodelor neadecvate de întreținere, straturile de peliculă
rezultate s-au succedat în timp pe pardoseală ca inelele unui copac,
deteriorând complet sigilarea aplicată din fabrică și suprafața propriu

zisă a pardoselii. Stadiul în care se găsea aceasta era atât de afectat,
încât nici șlefuirea profesională, curățarea profundă și apoi aplicarea
noii sigilări transparente nu era de natură să mai rezolve problema.
prin 321 C Floor color duo a fost adus în scenă un produs din
gama C Floor capabil să repare o asemenea pardoseală
deteriorată printr-o sigilare colorată și elastică.
precum 322 C Floor duo, și 321 C Floor color duo aderă
perfect la toate tipurile de pardoseli elastice precum linoleum,
Vinil și cauciuc, dar și pe pardoselile design. În cazul magazinului
babycenter a fost ales un ton de gri, care a acoperit perfect suprafața deteriorată chiar după aplicarea primului strat.

se utilizează 25 % întăritori, în vreme ce media obișnuită pe piață
este de numai 10 %. totuși, nu rezistența la chimicale a fost argumentul decisiv pentru alegerea 321 C Floor color duo în cazul
renovării pardoselilor din magazinul babycenter, ci capacitatea de
acoperire. un singur strat aplicat a fost de ajuns pentru a convinge
firma de montaj pirc internațional de rezistența mecanică extraordinară a sistemului, conducând imediat la decizia de a folosi acest
produs la renovarea întregului magazin.

După aplicarea unui singur strat de 321 C FLOOR Color Duo
suprafaţa era acoperită complet

Sigilarea mată corespunde clasei antiderapante R9

Sigilarea pardoselii cu 322 C FLOOR Duo

lucrarea a fost realizată de cei 2 asociați specializați în sistemul
C Floor ai firmei Vavpotič d.o.o din ljubljana. o provocare
pentru montatori a constat în execuția renovării în timp ce magazinul funcționa – o parte din fiecare etaj a fost separată pentru
a o izola de accesul vizitatorilor în timpul renovării. după numai
2 zile pardoseala a fost curățată cu eurocol 891 C Floor și
șlefuită cu C Floor decoater pad pentru cauciuc, lVt și vinil,
fiind lăcuită apoi cu eurocol aqua walze. deoarece lacul era deja
uscat, a doua zi au putut fi aduse deja mobilierul și rafturile. la
numai 2 zile de la uscare, suprafața pardoselii nou colorate și
sigilate era utilizabilă normal, atingând întărirea completă după
7 zile. de atunci, pardoseala e curățată regulat conform instrucțiunilor C Floor cu soluție eurocol 328 wischpflege.
la 6 luni de la resigilarea cu sistemul C Floor al pardoselii vechi
din magazinul babycenter ljubljana, domnul markus Freischlager, patronul firmei pirc internațional d.o.o. se declară deplin
mulțumit de proiectul realizat împreună cu directorul de vânzări
pe austria al firmei furnizoare Forbo eurocol deutschland gmbH,
domnul gerhard lipp.
domnul Freischlager s-a arătat foarte plăcut surprins că
pardoseala (în gri deschis mat) arată exact ca în ziua aplicării.
„Voi folosi întotdeauna sistemul C FLOOR “, declară el încântat.
aplicarea, puterea de acoperire și aspectul ireproșabil după 6
luni de solicitări intensive l-au convins pe deplin.

după uscarea sigilării colorate de pardoseală s-a trecut la sigilarea
finală folosind 322 C Floor duo – produs sigilant ultrarezistent,
bicomponent, care se întărește într-o peliculă mată și îndeplinește cerințele clasei antiderapante r9. produsul în sine corespunde unui întreg șir de norme, dintre care amintim:
• comportamentul la impact al pardoselilor elastice
cf DIN ISO 24343
• Flexibilitate cf EN ISO 24344
• Capacitatea de păstrare a culorii cf ISO 105-B02:1994
• Rezistență la frecare cf EN 15468:2013 Taber Test
• Rezistență la zgâriere cf EN 14565:2004
În ceea ce privește rezistența la chimicale, 322 C Floor duo îndeplinește normativul en iSo 26987, între altele privind rezistența la
dezinfectanți, benzină, amoniac, etanol, acid citric. produsul e
certificat pentru o rezistență la chimicale foarte ridicată. Secretul
acesteia constă în folosirea unor lianți foarte calitativi, care după
întărire conferă pardoselii o rezistență optimă inclusiv la dezinfectanții folosiți în spitale. În producția sistemului 322 C Floor duo

... renovare fără oprirea activităţii ...

forbo-eurocol.de/c-floor
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Banqueting House Whitehall
Pardoselile acestei cl`diri au fost parcurse de
aristocra]ia Marii Britanii timp de aproape patru secole,
[i recent de publicul larg, dornic s` vad` ambian]a
petrecerilor regale din secolele al XVI-lea [i al XVII-lea,
desf`[urate sub un plafon pictat de însu[i Rubens. Aici,
în serile întunecoase de iarn` aveau loc celebrele
spectacole cu m`[ti din timpul dinastiei Stuart, în care
muzica se îmbina cu dansul [i poezia, într-o ambian]`
fantezist`, cu efecte speciale inedite pentru acea epoc`.
14
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Un tip special de cl`dire
Începând cu secolul al XVI-lea, din perioada
dinastiei Tudorilor, aristocrația engleză începe să
construiască o serie de aripi sau clădiri separate
de reședința propriu-zisă, special concepute
pentru a găzdui petrecerile, mesele festive, sau
ﬁind simple locuri de tratare a oaspeților.

Sala regal` de festivit`]i

Au fost denumite generic ”banqueting
houses” și au evoluat în paralel cu stilul de
viață al nobilimii. Acestea erau amplasate în
apropierea palatului sau castelului, nu rareori
înconjurate de grădini, și erau dotate cu tot
ceea ce este necesar acestor evenimente; în
timp, ele au fost construite tot mai elaborat,
mai decorativ, dând naștere unei categorii
arhitecturale aparte. Câteodată, acestea erau
extensii ale clădirii principale, supraînălțări sau
construcții peste terase, valoriﬁcând cât mai
bine peisajul înconjurător – de aceea ferestrele
erau în general mari, pe o spectaculoasă fațadă
principală. Dacă erau poziționate aproape de
locul curent de luat masa, aici se putea servi
desertul sau ceaiul. După rangul și averea
proprietarului, o ”banqueting house” era mai
mică sau mai mare, compusă dintr-o singură
cameră sau, dimpotrivă, dintr-o serie de săli în
care se puteau organiza adevărate baluri.

Reprezentativă pentru acest concept, și de
o mare importanță istorică, este Banqueting
House a fostului palat Whitehall din Londra,
palat care a servit drept reședință principală a
familiei regale britanice în secolele XVI – XVII.
Banqueting House, sală de protocol și petreceri este singura aripă rămasă în picioare după
incendiile din 1691 și 1698 care au dus la
dispariția vestitului Palace of Whitehall, la acel
moment cel mai mare palat din Europa, mai
mare chiar decât Vatican sau Versailles (avea
peste 1.500 de încăperi!). Importanța acestui
ediﬁciu este accentuată de istorici datorită
faptului că este una dintre primele construcții
din Anglia în stil clasic, fapt care va inﬂuența
în mod decisiv arhitectura britanică. Mai mult
decât atât, plafonul interior al sălii principale
a fost decorat cu scene istorice realizate de
faimosul pictor ﬂamand Peter Paul Rubens, la
cererea regelui Charles I, patron al artelor
(decapitat din păcate în 1649, la sfârșitul războiului civil englez). Toate acestea și multe alte
detalii istorice și de arhitectură au determinat
clasiﬁcarea clădirii ca monument național de
categoria I, ﬁind destinat vizitării de către public și, uneori, recepțiilor oﬁciale sau evenimentelor culturale.

 Reprezentativ` pentru acest
concept, [i de o mare importan]`
istoric`, este Banqueting House a
fostului palat Whitehall din Londra,
palat care a servit drept re[edin]`
principal` a familiei regale britanice
în secolele XVI – XVII.

vitruviene, de factură clasică. Acesta
avea să conceapă mai târziu și măștile
balurilor organizate aici, după modelul
carnavalurilor italiene. Anterioara sală
de petreceri a casei regale britanice
arsese (preventiv?) chiar în acel an din
cauză că servitorii au avut ”strălucita”
idee să ardă resturile rămase după un
eveniment chiar în interiorul ei... Inigo
Jones a reușit să își vadă opera terminată în 1622, în acest interval el făcând

Clasicism [i plafoane cu
Rubens
Primul proiect pentru Banqueting House
Whitehall datează din 1619, când rege era
James I, și aparține arhitectului Inigo Jones,
considerat cel dintâi arhitect englez modern,
dispus să apeleze la proporțiile și simetriile
Pardoseli magazin
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călătorii de documentare în Italia, unde a
luat aminte la realizările lui Andrea
Palladio, unul dintre cei mai inﬂuenți arhitecți ai tuturor timpurilor. Rezultatul a fost
un salt în modul de a construi al britanicilor, care până atunci obișnuiau să îmbine
un stil propriu medieval, oarecum lipsit de
raﬁnament, cu inﬂuențe renascentiste, așa
cum era conceput și restul palatului
Whitehall. Realizarea sculpturilor în piatră
de la Banqueting House a aparținut unui
britanic pregătit în Olanda, și el familiarizat
cu arta ﬂorentină, care aducea un plus de
delicatețe și suplețe arhitecturii. Dar de o
valoare mai mare este pictura lui Rubens,
care, din cauza amplorii lucrării, a ales să o
realizeze la studioul său din Antwerp (sau
Anvers), pentru a transporta apoi panourile de lemn la Londra și a le ﬁxa în 1636 la
locul respectiv. Subiectul este gloriﬁcarea
lui James I, tatăl regelui Carol I, și el un
sprijinitor al artelor într-o epocă nu foarte
liniștită. Poate de aceea clasicismul acestei
clădiri a fost perceput ca un stil regalist, nu
foarte iubit totuși în anii războiului civil.
Cât timp a fost ocupat la Antwerp cu pictarea panourilor, Rubens l-a lăsat la Londra
pe discipolul său, Anthony van Dyck,
pictor care avea să devină celebru, acesta
lăsând în urmă o serie de tablouri, în special portrete ale aristocraților britanici.
Așa cum am spus, tot ceea ce constituia vechiul palat Whitehall a ars în 1698,
singura clădire rămasă ﬁind Banqueting
House, care a fost transformată apoi în
capelă regală și sală de concerte uneori, iar
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la începutul secolului trecut în muzeu al
marilor conducători militari (era expus
chiar scheletul calului lui Napoleon, Marengo!). Ultima restaurare temeinică datează
din 1962, în cadrul căreia clădirea a fost
pregătită mai bine pentru a deveni muzeu,
iar din 1989 aparține de Historic Royal
Palaces, instituție care se ocupă de asemenea de Turnul Londrei, Hampton Court
Palace, Kensington Palace și alte monumente de arhitectură din Marea Britanie.

și prin înlocuirea unei porțiuni de lamelă. Nici
rosturile inerente nu deranjează atâta vreme
cât ele nu sunt periculoase pentru traﬁc.
Poate ﬁ o formă de utilizare rațională a resurselor, dar și de respect pentru materialele
vechi – chiar dacă nu mai poate ﬁ vorba
despre pardoselile de acum patru secole.

Pardoseli din roc` [i lemn
La un moment dat, fațada de la
Banqueting House a fost refăcută cu piatră
Portland, un calcar utilizat din plin în
capitala britanică pentru marile construcții
din secolul al XIX-lea (o soluție controversată, de altfel). Căile de acces sunt pavate
cu piatră și marmură, lucrări restaurate în
detaliu, uneori ﬁind înlocuite porțiuni
masive de trepte sau dale. Totuși, sala
principală a fost acoperită la un moment
dat cu pardoseală de lemn masiv, chiar
dacă acest material pare mai puțin
rezistent la traﬁc. Lamelele destul de lungi
au aparența unui parchet care tinde să
devină dușumea, și din loc în loc se pot
vedea șuruburi de ﬁxare. Se păstrează astfel
o atmosferă interioară mai echilibrată, cu
o umiditate și o temperatură mai ușor de
controlat, spre binele operelor de artă
expuse, dar și al vizitatorilor. Admirabil este
faptul că englezii nu se grăbesc să înlocuiască o paroseală de lemn atâta vreme
cât ea se poate repara în mod decent, chiar

 Lemnul [i marmura sunt folosite din
plin la realizarea acestui edificiu, a[a
cum se poate vedea în imagini. C`ile de
acces sunt pavate cu piatr` [i marmur`,
lucr`ri restaurate în detaliu, uneori fiind
înlocuite por]iuni masive de trepte sau
dale. Totu[i, sala principal` a fost acoperit` la un moment dat cu pardoseal` de
lemn masiv, chiar dac` acest material
pare mai pu]in rezistent la trafic.

Materiale

de top

MasterTop 1327: primul sistem
poliuretanic insonorizant complet lichid
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Gestionarea sunetelor într-o cl`dire este o
adev`rat` provocare pentru arhitec]i [i designeri, iar problema la nivelul pardoselii se poate rezolva doar intervenind în aceast` zon` cu
materiale care s` atenueze zgomotul pa[ilor
sau al obiectelor deplasate. Intensitatea sunetului la acest nivel depinde în general de
înc`l]`minte [i de tipul de pardoseal` – asupra
celei din urm` putem interveni cu un sistem
special, MasterTop 1327 de la BASF, care
ajut` la reducerea substan]ial` a sunetului
propagat prin aer, îmbun`t`]ind astfel semnificativ acustica înc`perii. Acest sistem simplu de pus în oper` se remarc` prin faptul c`
este primul sistem insonorizant poliuretanic, la care stratul insonorizant este aplicat
lichid. Toate celelalte sisteme au covor de
granule lipit, ceea ce face ca montajul s` devin` dificil în spa]ii cu o geometrie complex`.

F

iecare pas produce zgomot și vibrații care sunt transmise
prin componentele clădirii, începând cu pardoseala.
Zgomotul este deranjant mai ales când nu avem niciun
control asupra sursei, indiferent dacă provine dintr-o altă
parte a clădirii sau dacă este rezultatul simplei utilizări a încăperii.
Nu orice material insonorizant este eﬁcient în prevenirea acestui
fenomen ﬁzic, mai ales când vorbim de incinte cu geometrie complexă, unde sunt necesare multe lucrări de detaliu și suprafața
pardoselii trebuie să își păstreze continuitatea. Pornind de la această
situație concretă, experții Master Builders Solutions de la BASF
au dezvoltat MasterTop 1327, un sistem de pardoseli decorative,
cu o estetică personalizabilă, având un strat elastic care se aplică
lichid. Caracteristica specială a produsului este proprietatea de
absorbție a sunetului, reducând astfel zgomotele, îmbunătățind
acustica încăperii și confortul la mers. Această caracteristică este
asigurată nu doar la nivelul incintei respective, ci și în zonele
adiacente ale clădirii, reducerea zgomotului pe verticală ﬁind de 1518 dB – efectul zgomotului se reduce practic la jumătate.
Pardoseli magazin
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Sistemul MasterTop 1327 este potrivit atât pentru clădiri noi,
cât și pentru lucrări de renovare în clădiri existente. Domeniul de
utilizare este deosebit de variat: unități de învățământ, unități
medicale, clădiri administrative și de birouri, magazine, hoteluri,
centre ﬁtness și wellness etc. Faptul că este aplicat monolit împiedică pătrunderea apei sub pardoseală, iar suprafața continuă
permite o curățare adecvată, fără riscuri pentru igienă. Deoarece
produsul este aplicat fără rosturi (cu mici excepții, de pildă rosturile
de expansiune ale planșeelor), pardoseala va ﬁ instalată rapid, fără
accesorii speciﬁce, iar încăperea va deveni funcțională în cel mai
scurt timp. Este un sistem cu protecție ignifugă (clasa Bﬂ-s1),
inodor și poate ﬁ aplicat inclusiv peste încălzirea în pardoseală.
În calitate de producător de sisteme de pardoseli interioare,
BASF are o responsabilitate atât economică și de siguranță a utilizatorilor, cât și una față de mediu. MasterTop 1327 îndeplinește
cerințele AgBB (Comitetul pentru Evaluarea Sănătății Produselor
de Construcții): poluarea aerului în interiorul unei camere, cu compuși organici volatili care ar putea reprezenta un risc pentru
sănătate, este redusă la maxim. MasterTop 1327 vă oferă o atmosferă de calitate, așa cum meritați – începând cu pardoseala. În plus,
aceste pardoseli sunt caracterizate de opțiunile diverse oferite în
privința culorilor și a graﬁcii. Confortul ridicat la mers, generarea
și propagarea redusă a zgomotului, culorile și modelele plăcute
estetic, toate creează o atmosferă interioară relaxantă, necesară
oricui pentru a munci sau locui.
Dacă se ia în considerare întreaga perioadă de viață a
produsului, MasterTop 1327 este foarte rentabil. Știați că 80 %
din costul total al unei pardoseli este reprezentat de curățare
și întreținere? Datorită suprafeței omogene și a legăturii
monolitice cu substratul, MasterTop 1327 este ușor de curățat
și necesită cheltuieli scăzute de întreținere pe parcursul întregii
perioade de viață, economisind astfel timp și bani.
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1. Amorsarea
O amorsă MasterTop fără solvenți este aplicată pentru a crea
o legătură monolitică cu substratul.

2. Aplicarea stratului elastic
Stratul elastic MasterTop este
turnat și distribuit. Datorită ﬂuidității sale, acesta este ușor
de aplicat și este potrivit pentru
încăperi de orice formă.

3. Strat de bază
Un strat autonivelant de acoperire
MasterTop, care este și el elastic,
este aplicat după ce primul strat
elastic s-a întărit. Acest strat superior determină proprietățile
mecanice ale întregului sistem și, în
combinație cu primul strat elastic,
asigură confortul ridicat la mers și
proprietățile fonoabsorbante ale
sistemului.

4. Strat ﬁnal
În sfârșit, se aplică stratul ﬁnal.
Acesta optimizează caracteristicile suprafeței pardoselii, creează
un aspect atractiv și asigură
proprietăți bune de curățare.

MasterTop 1327
Atmosferă plăcută, calmă: propagarea redusă a zgomotului
pe verticală și a zgomotului de pași;
n Capacitatea de personalizare estetică: pardoseli cu forme și
culori variate, care permit creativitatea;
n Caracter ecologic și sustenabil: fără solvenți și agenți de
plastiﬁere, emisii foarte reduse de substanțe volatile, materii
prime regenerabile (circa 30 %);
n Confort și funcționalitate: reducerea durerilor de spate și de
picioare datorită unui mers fără efort, fără a agresa articulațiile; riscul de accidentare la cădere este redus datorită
elasticității, prin care se absoarbe energia;
n Fiabilitate și versatilitate: rezultă o suprafață solidă, rezistentă la abraziune, cu o durată lungă de viață (poate ajunge
la 50 de ani); material ideal pentru camere cu forme complexe și multe lucrări de detaliu;
n Economie: aplicare rapidă pentru construcții eﬁciente; rezultă
o suprafață ușor de curățat, cu cheltuieli reduse de întreținere.
n

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

Produse de calitate pentru montajul profesional
al diferitelor acoperiri de pardoseală
Având în vedere marea varietate de acoperiri de pardoseal`, tipuri de montaj [i destina]ii ale
spa]iilor, cerin]ele pentru accesorii profesionale sunt tot mai crescute. SGH Metall- und
Kunststoff-Technologie GmbH ofer` de ani buni sub marca „Parkettfreund“ substraturi
(underlays) pentru aproape toate tipurile de utiliz`ri.
soluţii pentru parchet, laminat și plută:
„Acoustic Layer“ permite o reducere major` a zgomotului
produs prin traficare, fiind indicate [i pentru construc]iile
din lemn.
• substrat din poliuretan (PUR) disponibil cu sau f`r`
barier` de vapori
• rezisten]` la compresiune de pân` la 10 t/m²
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite

soluţii pentru parchet, pardoseli
laminate și din plută, respectiv lvt click:
„Acoustic Slim+“ e foarte rezistent [i adecvat pentru
înc`lzire în pardoseal`
• substrat din poliuretan (PUR) cu barier` de vapori
integrat`
• rezisten]` la compresiune de pân` la 22 t/m²
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite
• rezisten]` mare în timp 86 kPa

soluţii pentru acoperiri de design:
În cazul pardoselilor PVT click, una dintre cerin]ele majore
este aspectul, dar conteaz` foarte mult [i rezisten]a îmbi-

Acoustic Layer

n`rilor, în cazul în care pardoselile sunt flotante. „Special
Vinyl Grip“ este substratul profesional care asigur` protec]ia îmbin`rilor, având în vedere calit`]ile tehnice de
excep]ie.
• pentru pardoseli LVC click (montaj flotant)
• substrat din poliuretan (PUR) cu suprafa]a
antiderapant`
• rezisten]` la compresiune de pân` la 44 t/m²
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite.

Acoustic Slim+

Special Vinyl Grip
Pardoseli magazin
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Bona Titan anunță o nouă
generație de adezivi puternici
Bona, liderul tratării pardoselilor din lemn,
prezintă Bona Titan, un adeziv pe bază de
silan cu performanțe de top care ridică
ștacheta adezivilor pentru parchet, adecvat
pentru toate tipurile de strat suport. Formula
sa unică pe bază de titan formează legături
reticulare cvadruple, furnizând astfel o
putere crescută și o performanță de lungă
durată-în plus, fixarea inițială este extrem de
rapidă în comparație cu adezivii existenți.

Cea mai
bună
aplicare
Pardoseli
durabile
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Siguranță
&
Încredere
deplină

Bona Titan, cel mai recent produs din gama de Adezivi
Bona pe bază de silan, a fost lansat la Malmö, în luna martie
2017. Bona Titan garantează o durabilitate superioară și
fixare inițială rapidă chiar și atunci când stratul suport nu
este în cei mai buni parametrii. Rezultatul este un adeziv
silanic adecvat oricărui tip de lipire, care asigură cea mai
mare forță de fixare și durabilitate dintre produsele gamei
Bona de adezivi. Bona Titan nu conține lichide de extensie
sau ingrediente care pot migra după maturizarea adezivului
aplicat. Astfel se elimină riscul colorării îmbinării dintre
lamele, acolo unde accidental este vizibil adezivul.
Bona Titan este un adeziv “hard”pe bază de silan care
întrunește condițiile standardului ISO 17178. Caracteristicile
sale de duritate asigură o excelentă durabilitate și rezistență
împotriva mișcărilor, reducând în același timp tensiunile
exercitate de parchet asupra șapei. Mai mult, consistența
lui ridicată furnizează un riflaj excelent stabil care asigură o
fixare inițială optimă și reduce semnificativ riscul nelipirii
parchetului. Fiind un adeziv cu maturizare rapidă, Bona
Titan nu necesită o amorsă prealabilă atunci când se
instalează în condiții normale, astfel se reduc timpul de lucru
și costurile.
Suntem mereu atenți ca produsele Bona să fie sus tenabile, astfel Bona Titan întrunește toate aprobările
pentru mediu, inclusiv: EC1-R Plus, DIBt, Greenguard și A+,
reprezentând o soluție sigură pentru meșterul parchetar și
pentru proprietarul podelei de lemn.

Alegerea Premium
Indiferent de provocările suportului,
Bona Titan asigură o ﬁxare sigură și puternică.

Lipire fără griji
Ducând legăturile reticulare la un nivel superior, Bona
Titan oferă rezistență la forfecare, stabilizând chiar și elementele de lemn masiv de dimensiuni agabaritice. Puterea
de lipire foarte mare face ca instalarea sa fie ușoară și
menține dușumeaua pe poziție. Deoarece această forță de
lipire nu se diminuează peste ani, Bona Titan protejează
podelele și munca meșterului parchetar pentru multă vreme.

Siguranță deplină
Spune “Adio!” golurilor de lipire (care sună a gol) sau
decolorării muchiilor lamelelor de parchet. Datorită Tehnologiei Titanium, Bona Titan protejează pardoselile din
lemn pe întreaga lor durată de viață, chiar și atunci când
sunt supuse celor mai nefaste condiții și situații.

Cea mai bună
opțiune
Instalare fără presupuneri. Bona Titan este potrivit pentru
orice dimensiune și tip de pardoseală de lemn. Tehnologia
Titanium schimbă regulile jocului, furnizând o excepțională
dura bilitate, performanță și forță nemaiîntâlnită. Acum
există o singură alegere.

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
Pardoseli magazin
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Pardoselile
”calde” [i
pardoselile
”reci” (II)
Continu`m articolul despre pardoseli exterioare, început în
edi]ia trecut`, vorbind despre pardoselile ”reci” [i
”semireci”, clasificate a[a dup` iner]ia lor termic`, un
aspect important în special pentru confortul la c`lcare.
Avem în vedere a[adar pavajul, betonul amprentat,
pietri[ul stabilizat [i terazzo, cele mai întâlnite tipuri de
pardoseli din aceast` categorie, care r`mân solu]ii viabile
pentru amenajarea spa]iilor exterioare, din considerente
estetice, economice [i de rezisten]` în timp.
Ioana Mircea,
Urbanist Peisagist

P

avajul este probabil cea mai
cunoscută formă de finisare a teraselor și grădinilor,
fie că este vorba despre cel
din piatră naturală, sau despre cel
din tot felul de pavele din beton sau
elemente compozite. Montarea lor
se face de obicei pe șapă umedă,
semi-umedă sau pe pat de nisip, în
funcție de indicațiile producătorului
și oferă posibilități nenumărate de așezare, cromatică și texturi.
Pentru cei ce își doresc însă ceva diferit, există și alte tipuri de
finisaje reci:

Betonul amprentat
La mare modă pe la începutul anilor 2000, a devenit din păcate
sinonimul kitsch-ului, pe măsură ce fanteziile din ce în ce mai
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variate ale diverșilor beneficiari au prins contur, iar calitatea
executanților de pe piață a scăzut, rezultatul fiind modele hidoase,
ce se ciobeau rapid, în decurs de 1-2 ani.
„Revolu]ia” betonului amprentat este oarecum similar`
celei a gips-cartonului la interior, folosit în maniere care
mai de care mai fanteziste [i în culori mai stridente.

Deși cu o imagine actuală foarte șifonată, betonul amprentat
bine realizat poate fi o soluție rapidă de finisare a unor suprafețe
pietonale sau chiar carosabile din grădini sau de pe terase.
Se toarnă precum o șapă normală, necesitând un substrat bine
compactat, urmând apoi ca pe betonul încă umed să fie aplicate
șabloanele cu modelele dorite. La final, se lăcuiește pentru luciu și
anduranță. Problema esențială rămâne însă pe partea de execuție,
deoarece o astfel de amenajare poate fi ori o economie reușită,

 Betonul amprentat este un material versatil, u[or de
între]inut, ce ofer` o gam` cromatic` [i de texturi foarte
divers`, având o bun` anduran]` în timp – în medie circa
20 de ani pentru uzura medie, f`r` [ocuri mecanice.

prețul fiind unul relativ redus pe piață, ori un fiasco total din cauza
materialelor necorespunzătoare sau a manoperei defectuoase.
Pardoseli magazin
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Pietri[ ranforsat

Pietri[ul stabilizat
Este o formă de finisaj ce a revoluționat amenajările, atât
pentru exterior, cât și pentru interior. Pietrișul stabilizat face parte
din gama finisajelor permeabile, ce permit un drenaj mult mai bun
și mai rapid al apelor pluviale, rezolvând astfel una dintre problemele urbane actuale: suprasolicitarea rețelelor de canalizare. A nu
se confunda cu pietrișul ranforsat, care presupune așezarea
pietrișului peste o țesătură permeabilă și o structură de plastic de
tip fagure, care stabilizează suprafața.

De asemenea, poate fi turnat în absolut orice formă, inclusiv
în locuri greu accesibile - motiv pentru care, deși nu este printre
cele mai ieftine metode de finisare de pe piață, este printre cele mai
versatile și mai fiabile, având totodată o anduranță garantată de
30 de ani.

Terrazzo

 Ca mai toate formele de finisaj, pietri[ul stabilizat
are nevoie de un substrat solid [i compact, preferabil o
[ap` din beton, pe care este turnat apoi amestecul de
pietri[ cu r`[ini epoxidice care-l vor lega într-o mas`
permeabil` [i elastic`, ce rezist` foarte bine la
amplitudini termice mari [i uzur` îndelungat`.

Este potrivit atât pentru traficul pietonal, cât și pentru cel
carosabil. Spre deosebire de pietrișul obișnuit, folosit uneori în
acoperirea aleilor, în pietrișul stabilizat nu se creează gropi, ca de
exemplu când se folosește încălțăminte cu tocuri. Ingeniozitatea
produsului mai rezidă în faptul că poate fi turnat atât pe orizontală,
cât și pe verticală, putându-se astfel îmbrăca trepte, jardiniere,
socluri de casă etc., în orice combinație dorită de culori sau modele.
Pietrișul, de diferite nuanțe și granulații, se poate amesteca în
proporții diferite, în funcție de dorința beneficiarului, pentru a crea
diverse modele, fără ca suprafața să fie întreruptă de rosturi.
Marginile suprafețelor, colțurile și contratreptele sunt ranforsate
cu profile metalice, pentru a nu permite ciobirea prin șocuri mecanice.
Turnarea se face foarte rapid, iar uscarea și întărirea suprafețelor astfel finisate durează între 24 și 72 de ore, în funcție de
condițiile climatice – temperatură și umiditate în mod special.
 Pietri[ul stabilizat este o form` rapid` [i u[oar` de
finisare, atât ca metod`, cât [i ca greutate, putând fi
aplicat chiar [i pe acoperi[uri-teras`.
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 Nu este deloc o form` nou` de finisaj - dimpotriv`,
se poate vorbi de una clasic`, ce revine la mod` datorit`
progreselor tehnologice din domeniul lian]ilor
anorganici. Cel mai simplu, terrazzo presupune un
material compozit, format din resturi de marmur`, cuar],
granit, sticl` sau alte elemente, încorporate într-un liant
polimeric sau pe baz` de ciment [i folosit pentru a
finisa podelele sau pere]ii.

Este o metodă creată inițial de meșterii venețieni, ca metodă
ieftină de finisaj, ce a prins foarte bine în anii ’20 ai secolului trecut,
pe fundalul îmbunătățirii tehnologiei de măcinare mecanică a
pietrelor. De regulă, după turnare, suprafața se lustruia până la luciu.
După o pauză de mai bine de 80 de ani, terrazzo revine în forță
datorită evoluției lianților, singura limită fiind acum imaginația
proiectantului. Astfel, stratul de terrazzo poate fi chiar și de numai
1cm grosime, ușurând mult structura clădirilor și rivalizând cu
majoritatea finisajelor de pe piață la acest capitol.

Există mai multe metode de realizare, în funcție de efectul
dorit. Una din cele mai spectaculoase este folosirea unor rășini
epoxidice transparente, în care se pot îngloba absolut orice
elemente, de la resturi de piatră până la sticlă, materiale organice
– frunze, scoici etc. sau elemente fluorescente.

O a doua metodă este cea a betonului spălat, ce presupune
folosirea unui jet puternic de apă pe suprafața turnată cu un beton
special, cu solidificare întârziată. În acest mod, materialele
înglobate în beton vor deveni mai vizibile, formând tot soiul de
modele, obținute intenționat sau în voia hazardului.
Prin utilizarea de separatoare sau tăiere cu jet de apă, se pot
realiza chiar modele complexe și medalioane decorative aplicabile
ulterior în podele sau pentru finisarea pereților.
Pe fundalul unei problematici din ce în ce mai acute a
sustenabilității, această metodă de finisare este totodată o formă
de reciclare a agregatelor, de utilizare a resturilor altfel aruncate și
de înglobare a unor materiale greu de descompus (precum
anumite mase plastice) Prețul unei astfel de lucrări depinde foarte
mult de materialele utilizate, atât ca agregate, cât și ca lianți,
putând varia apreciabil.
Cu atât de multe metode actuale de finisaj, amenajările
teraselor și grădinilor se reduc azi la un balans între bugetul
disponibil și creativitatea fiecăruia, existând însă opțiuni suficiente
pentru a mulțumi chiar și cel mai pretențios beneficiar.

PARDOSEALĂ CALDĂ ȘI SILENȚIOASĂ PENTRU MULȚI
ANI CU AJUTORUL UNDERLAYULUI PROFESIONAL
O pardoseală laminată își poate dovedi calitățile doar dacă și underlayul funcționează optim în
cadrul întregului sistem. Underlayul reprezintă conexiunea între pardoseala laminată și substrat,
și trebuie să funcționeze în esență astfel:
l
l
l

Să asigure un montaj optim
Să protejeze permanent îmbinările dintre elementele pardoselii
Să îmbunătățească calitățile pardoselii

UN UNDERLAY
ADECVAT VĂ OFERĂ:
Pardoseală durabilă
Confort termic
Confort acustic
Protecție
l

l

l

l
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IDEAL
PENTRU
ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ

IDEAL
PENTRU
CONFORT
ACUSTIC

IDEAL
PENTRU
LVT

IDEAL
PENTRU
ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ

ÎNCÃLZIRE ÎN

PARDOSELÃ

ACUSTIC

Încălzirea în pardoseală devine o opțiune din ce în ce mai frecventă deopotrivă în construcții noi și locuințe existente,
proprietarii fiind tot mai conștienți de beneficiile acesteia. Cel mai adesea, decizia de a instala un asemenea sistem este
determinată de faptul că nu necesită niciun fel de mentenanță după montaj. Încălzirea în pardoseală este în general mai
eficientă decât caloriferele clasice generând astfel facturi mai mici. Pentru a fi siguri că folosiți la justa valoare sistemul de
încălzire în pardoseală folosiți întotdeauna underlay dedicat, cu rezistență termică scăzută. Varianta optimă este Arbiton
Multiprotec 1000 cu indice de rezistență termică R de până la 0,006 m2K/W.

Amplasare ideală peste sisteme de încălzire în pardoseală – cel mai scăzut coeficient
de rezistență termică
Îmbunătățește confortul acustic – nivel foarte ridicat de reducere a zgomotului în
încăpere
Pentru spații cu trafic intens – rezistență la încărcare foarte ridicată
2 în 1 – substrat cu barieră de vapori Aquastop integrată
Material – PU/minerale + folie ALU, densitate – 1000 kg/m3
Reacție la foc – Bfl-s1
Orice pardoseală are nevoie de o substructură solidă. Un underlay potrivit adaugă confort la pășire și funcționalitate.
Cerințele referitoare la clădiri variază, astfel că este necesar să selectăm un underlay conform cerințelor specifice ale
proiectului – de exemplu minimalizarea sunetului de pășire sau de impact. Dacă doriți să izolați camera de dedesubt de
sunetele de pășire, folosiți underlay cu cei mai ridicați parametri în privința sunetului de impact – IS. Dacă vreți să izolați
sunetul de pășire chiar în camera în care se găsește pardoseala, folosiți un underlay cu cea mai ridicată reflexie a sunetului
de pășire –RWS. Alegerea optimă este Arbiton Multiprotec Acoustic cu RWS până la 28%.

Îmbunătățește confortul acustic – nivel foarte ridicat de reducere a zgomotului
în încăpere
Pentru spații cu trafic intens – rezistență la încărcare foarte ridicată
2 în 1 – substrat cu barieră de vapori Aquastop integrată
Material – PU/minerale + folie ALU, densitate – 780 kg/m3
Reacție la foc – Bfl-s1

IDEAL
PENTRU
CONFORT
ACUSTIC
ACUSTIC
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PENTRU
LVT
SISTEM
CLICK

PARDOSELI LVT
Underlayul izolator ARBITON îmbunătățește durabilitatea și confortul pardoselilor vinilice moderne. Un underlay perfect
compatibil prelungește viața pardoselilor LVT.
l

Îmbunătățește durabilitatea și stabilitatea îmbinărilor pardoselii
Compensează neuniformitățile suportului și protejează de deteriorări
l Facilitează montajul pardoselii, care va reclama mai puțin timp
l

Substrat special pentru panouri LVT – cu sistem click
Produs cu sistem ANTISLIP – un strat special antiderapant, ce protejează
îmbinările pardoselii LVT
Pentru spații cu trafic intens – rezistență la încărcare foarte ridicată
Amplasare ideală peste sisteme de încălzire în pardoseală – cel mai scăzut
coeficient de rezistență termică
Material – PU/minerale + interfață
Densitate – 1000 kg/m3
Reacție la foc – Bfl-s1

IDEAL
PENTRU
LVT

SUPRAFATÃ
ANTIDERAPANTÃ

PROTEJEAZÃ
ÎMBINÃRILE
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CreșTere boSCh Cu două Cifre
lA vânzările de sCule eleCTriCe
Departamentul “tehnologie pentru Construcții și
energie” de la Bosch a înregistrat o dezvoltare
pozitivă anul trecut – s-a arătat în cadrul conferinței
anuale de presă 2017 a acestei companii, cu unități
importante de producție și în românia, care însumează circa 4.800 de angajați. Divizia de
termotehnică a continuat creșterea vânzărilor pe
toate segmentele de produse în 2016 și s-a bucurat
de succes în special în ceea ce privește centralele
termice în condensare. De asemenea, divizia ”Scule
electrice” a înregistrat o creștere cu două cifre în anul
2016, în special pe segmentul sculelor profesionale.
De anul trecut, sculele Bosch sunt disponibile și în
marile lanțuri de magazine. Divizia a obținut rezultate
excelente și pe segmentul sculelor de grădinărit și al
telemetrelor inteligente cu laser, unde vânzările au
crescut cu peste 30 de procente. Vânzările totale
consolidate (către terţi) au crescut în românia cu 22

eliS Pavaje: lAnsAreA
lA sToeneșTi A Celui
mAi mAre showroom
de pAvele, lA
ÎmplinireA A 10 Ani
elis pavaje a deschis joi, 8 iunie 2017, la Fabrica Stoenești, în cadrul unui eveniment festiv, cel mai mare
showroom de pavele din românia. evenimentul a
avut loc cu participarea a circa 100 de colaboratori
din presă, distribuitori, montatori, arhitecți, studenți
ai universității de arhitectură și urbanism “ion
mincu”. “ne bucurăm să vă avem alături de noi la
acest moment aniversar, 10 ani de la deschiderea
fabricii Stoenești. am atins în același timp o vârstă a
maturității, de 26 ani de la înființarea companiei și ne
bucură faptul că, după primii ani grei de pionierat,
acum produsele noastre sunt bine cunoscute și foarte

% în 2016, la 1,5 miliarde de lei (332 milioane de
euro) și sunt prevăzute investiții de peste 282 milioane de lei (63 milioane de euro). ”2016 a fost un an
cu o creștere dinamică pentru grupul Bosch în
românia, care continuă să fie o piață importantă
pentru noi”, a spus mihai Boldijar, reprezentantul
grupului Bosch în românia.

solicitate. motiv pentru care, în luna iulie, urmează să
deschidem cea de-a treia fabrică elis pavaje, la
Secuienii noi, în județul neamț. Sperăm, în acest fel,
să putem răspunde prompt tuturor cererilor din
piață”, a declarat domnul emil goța, Director general
elis pavaje.
Showroom-ul de pavele și mobilier de grădină de la
Fabrica elis pavaje din Stoenești (prahova), cu o
suprafață de 3.000 mp, a fost gândit pentru a
reprezenta o sursă de inspirație pentru amenajarea
spațiilor exterioare, rezidențiale, comerciale sau
publice, iar modalitatea de realizare a fost gândită
prin intermediul unui concurs de idei, în colaborare
cu studenții și absolvenții uauim (Facultatea de
urbanism și asociația absolvenților urbaniști și
peisagiști din românia).
Pardoseli magazin
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eveniment

Concursul Na]ional al Montatorilor
de Pardoseli 2017
Concursul Na]ional al
Montatorilor de Pardoseli,
eveniment major în via]a
acestei bran[e, a avut loc
în zilele de 24 [i 25 martie, în Pavilionul C3 al complexului Romexpo.
Competi]ia a inclus 3 probe: pardoseli de
lemn (parchet), pardoseli elastice/textile
(cauciuc, linoleum [i mochet`), respectiv
pardoseli turnate (design reziden]ial,
pardoseli decorative cu reologie controlat`
[i sistem parking). Pe 25 martie a avut loc
festivitatea de premiere, în cadrul c`reia
au fost recompensa]i autorii celor mai
bune lucr`ri realizate în cele dou` zile ale
întrecerii.
PardoSeli din leMn

 Vineri, 24 martie, s-au adunat la start 11 concuren]i
pentru proba de pardoseli elastice, 8 la lemn [i 10 (5
echipe a câte 2 concuren]i) la pardoseli turnate. Cei mai
mul]i dintre ei au beneficiat [i de prezen]a unui mentor
care le-a putut da sfaturi de pe margine, f`r` a se implica
efectiv în execu]ie. Ace[tia au primit materiale de cea
mai bun` calitate de la sponsorii evenimentului [i au avut
la dispozi]ie aproape dou` zile pentru a duce la bun
sfâr[it lucr`rile jurizate permanent de echipe de arbitri
formate din profesioni[ti, pe fiecare domeniu.
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La această probă, a fost folosit parchet dublustratificat
Bauwerk, în două culori, care a fost lipit cu adeziv Wakol și finisat
a doua zi cu ulei Loba. Concurenții au folosit scule de mână proprii,
iar pentru pregătirea lamelelor de parchet au avut la dispoziție
ferăstraie circulare cu banc și mașini de frezat Festool.
Juriul a fost compus din domnii Josef Heller (Germania) și
Constantin Cadar (România), care au acordat următoarele premii:

1. Ștefan Iosif – Steffy Impex SRL
2. Dumitrescu Florin – Alveco Montaj
3. Strateanu Beniamin Lucian - Interni
Concept Design
Câștigătorul locului I, având vârsta sub 26 de
ani, va participa la competiția europeană care se va
desfășura anul viitor în Suedia.

PardoSeli
elaStiCe/textile
Materialele utilizate au fost: mochetă, covor de
cauciuc Nora și linoleum Forbo Flooring Systems, în
diferite culori, care au fost aplicate cu adezivi Forbo
Eurocol (la toate secțiunile). Aplicatorii au folosit
scule de mână proprii, respectiv suflante cu aer cald
Steinel, cu ajutorul cărora au realizat sudurile.
Juriul a fost compus din domnii Heinz Brehm
(Germania) și Ioan Strugaru (România), care au
stabilit următorul clasament:
1. Ion Liviu – Bauflooring
2. Bulumac Florin – Geliv
3. Mircea Baciu - AMD CONS

PardoSeli turnate
La această probă, desfășurată pentru prima dată
în România, au fost puse în operă 3 tipuri de sisteme
pe bază de rășini: Sika Comfortfloor (design
rezidențial), MasterTop 1326 - un sistem decorativ
decorativ cu reologie controlată de la BASF și un
sistem pentru parking de la Conica. Proba a atras
atenția atât prin noutatea ei, cât și prin estetica
modelelor de lucru propuse. Juriul, format din
domnii Heinz Brehm, Adrian David și Cosmin
Ionescu, a stabilit echipele câștigătoare:
1. Elite Surface Systems
2. Creative Flooring
3. Ralex
Pardoseli magazin
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 Premiile
asigurate de
sponsori au
constat în scule [i
echipamente de
lucru, vouchere [i
reduceri
substan]iale la
produse, oferite
concuren]ilor.

 Reprezentan]ii
AMPR al`turi de
directorul Felder
Gruppe România [i
oaspe]ii germani

Menționăm inclusiv un ferăstrău circular
Festool, oferit de Felder Gruppe România câștigătorului probei de parchet, și suflanta cu aer cald de
ultimă generație Steinel primită de câștigătorul
probei de pardoseli elastice. De asemenea, ocupanții unui loc pe podium vor beneficia de expuneri
ale unor lucrări de referință în revista branșei,
Pardoseli Magazin.
Evenimentul a fost marcat de asemenea de
numeroase prezentări și demonstrații cu materiale
și scule specifice acestui domeniu, susținute de
Forbo Eurocol, Ursa România, Loba / Wakol, Life
Art, Policolor si Steinel. Acestea au putut fi urmărite
de un public format din specialiști și vizitatori, prezenți în număr mare la această ediție a manifestării.
Ca și la majoritatea edițiilor anterioare, concursul
de anul acesta a beneficiat de prezența domnilor
Heinz Brehm, Președintele Asociației Europene
pentru Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și Pardoseli (EUFA P+F), expert
european în controlul calității, și Josef Heller, fost
Vicepreședinte EUFA P+F, șef al catedrei de pardoseli din cadrul Școlii de Meserii de la Neustadt an
der Aisch din Germania, autorul clasicului „Manual
al montatorului de parchet și al montatorului de
pardoseli”.

În cadrul unui interviu, aceștia au reafirmat importanța învățământului profesional de specialitate
în formarea tinerilor montatori și a cunoașterii
temeinice a tehnicilor moderne de lucru, capitole la
care nu se poate spune că românii stau prea bine.
”Ne dăm toată silința pentru a implementa niște
standarde superioare, dar, din păcate, la unele
concursuri din afara Germaniei constați că acestea
nu se pun în aplicare. Asta din cauză că diferența de
școlarizare este pur și simplu prea mare. Subliniez
importanța existenței unei școli de meserii bazată pe
un sistem dual. Astfel, oamenii pregătiți nu mai
trebuie să plece în altă țară sa lucreze, pot rămâne
aici. Fiind bine pregătiți, pot cere și mai mulți bani,
iar companiile au mai mult de câștigat pentru că vor
oferi clienților lucrări mai bune”, arată domnul
Brehm.
”Sunt convins că pentru orice schimbare trebuie
să ai și răbdare. Din partea noastră, câteodată poate
lucrurile sunt spuse prea ușor, pentru că la noi există
organizații meșteșugărești încă din Evul Mediu și, de
atunci, dezvoltarea noastră a fost constantă, am
construit mai departe pe un fundament stabil,
sprijiniți de stat. În România nu există acel
fundament. Statul trebuie să finanțeze, să consilieze
și să îndrume pe cei care vor să activeze în această
industrie. O altă problemă este că planurile de
învățământ sunt făcute de către minister. Consider
că acestea ar trebui făcute de specialiști și profesori”,
a completat și domnul Heller.
În contextul evenimentului, a fost semnat și un
protocol de colaborare între Asociația Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR),
reprezentată de președintele organizației, domnul
Răzvan Dobre, și Felder Gruppe România, prin
domnul director Dragoș Mărăcineanu, care prefigurează o serie de acțiuni comune menite să
contribuie la profesionalizarea branșei prin folosirea
de scule și echipamente performante.
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 Concursul Na]ional de Design pentru
Pardoseli al Studen]ilor Arhitec]i 2017, destinat
studen]ilor la facult`]ile de arhitectur`, urbanism, arhitectur` de interior [i design, s-a
finalizat prin jurizare [i acordarea premiilor în
cadrul manifest`rii Art Floors 2017.

Acesta a fost inițiat de Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane – CSAU al Universității de
Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din București
și Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România,
iar lucrările au fost expuse în cadrul evenimentului
de la Romexpo, unde s-a desfășurat și festivitatea de
premiere. Tema a constat în crearea unei pardoseli
calde din două materiale diferite (lemn, covoare
PVC, linoleum, mochetă, plută etc.) pentru sala de
consiliu a unei instituții, sală cu suprafaţa totală de
aprox. 50.00 mp și planşeul din beton armat. Juriul
a fost format din reprezentanți ai UAUIM și AMPR,
iar premiile au constat sume de 300, 200, respectiv
100 de euro. Iată clasamentul cu primele trei
proiecte notate de juriu:
1. Neagu Eliza / Zdrafcu Marina
2. Bobric Sabina-Maria / Oncică Alina
Claudia / Zamfir Ioana
3. Vişan Emanuel

În cadrul Art Floors 2017 au fost expuse cele mai reprezentative
produse pentru pardoseli de pe piața românască, de la adezivi
și soluții pentru tratarea stratului suport la finisaje și tratamente
pentru întreținere, oricare ar fi tipul de strat final.

ForBo euroCol, pe lângă numeroase
produse pentru montajul parchetului, pardoselilor
elastice sau mochetei (menționăm adezivii 148,
159, 611 sau 643), a promovat în cadrul acestui eveniment pardoselile turnate bicomponente MultiTerrazzo, pardoselile turnate elastice FluidFloor,
variantele pe bază de material natural LiquidDesign,
finisajul pentru pardoseli și pereți BetonDesign,
toate prezentate și la târgurile de specialitate de la
începutul acestui an. În cadrul unor demonstrații
practice, am putut vedea aplicarea sistemului MultiTerrazzo, o variantă decorativă, durabilă și ușor de
întreținut, apreciată de arhitecți și beneficiari.
SiKa roMÂnia a furnizat materiale pentru proba de design rezidențial la secțiunea pardoseli turnate: Sika Comfortfloor – un sistem
decorativ pe bază de rășini poliuretanice care poate
fi folosit fără probleme la interior, având conținut
fără solvenți (deci este sigur pentru sănătatea utilizatorilor), și care permite o creativitate fără limite
în designul cu exigențe ridicate, pentru clădiri cu
orice destinație. Echipa companiei a putut sta de
vorbă cu vizitatorii dornici să afle informații supli mentare despre gama impresionantă de produse
pentru pardoseli și nu numai.
BaSF a furnizat sistemul MasterTop 1326 la
proba de pardoseli turnate decorative cu reologie
controlată, cu ajutorul cărora aplicatorii au putut
realiza detalii de mare acuratețe. Vizitatorii zonei
expoziționale, inclusiv partenerii acestei companii,
au aflat detalii noi despre produsele sistemelor
poliuretanice MasterTop, pentru pardoseli decorative și industriale în diverse domenii. Un real interes
au arătat și designerii și arhitecții prezenți în număr
mare la eveniment.
Pardoseli magazin

35

eveniment
urSa roMÂnia s-a remarcat atât prin
produsele de izolare termică și fonică specifice
pardoselilor (gama TSP, cu ajutorul cărora au fost
făcute demonstrații), dar și prin soluții destinate
tuturor elementelor de construcție a unei clădiri, de
la fundație la acoperiș. Ca noutate, constructorii
prezenți la Art Floors au putut vedea noua gamă
TWF FONO, concepută pentru izolarea fonică a
pereților de compartimentare.

BauWerK, furnizorul parchetului dublustratificat pentru proba de pardoseli din lemn, a
ținut să evidențieze în cadrul Art Floors ultimele
colecții oferite de acest important producător
elvețian, prezente pe piața românească, de la
variante clasice reinterpretate (vintage-ul este încă
la modă, inclusiv în Vest) la variante cu un design
special, chiar provocator pentru specialiștii în
amenajări interioare, prin culoare și textură.

inCo induStrY a construit pentru vizitatori
un stand personalizat, realizat în întregime, de la
pardoseli la grinzile superioare, din lemn termotratat –
materialul produs în România, la moderna fabrică din
Târgu Neamț. Prin termotratarea lemnului de rășinoase,

Produsele WaKol-loBa au fost puse
în operă atât pentru concursul de parchet, cât și în
cadrul a numeroase demonstrații susținute de
domnul Ioan Bodor, consultantul tehnic al distri De fiecare
dat`, zona de
demonstra]ii a
atras speciali[tii
[i simpli
vizitatori care au
avut ocazia s`
vad` pe viu cum
se ob]in
pardoselile
estetice pe care
[i le doresc cu
to]ii.

frasin, paltin etc., de orice dimensiune și formă, aceste
esențe devin mult mai rezistente la intemperii, atacurile
microorganismelor, raze UV și solicitări mecanice,
putând fi folosite la interior și exterior în condiții variate
de umiditate și temperatură, pentru orice structură sau
chiar ca finisaj.

buitorului unic pentru România - Executiv Trading.
Pe suprafețe de parchet montate în zona de demonstrații, au fost supuse atenției publicului mai
multe produse, printre care cele de colorare (baițurile Loba ProColor), ce trezesc de fiecare dată
interesul și curiozitatea asistenței.
 Ca noutate,
constructorii
prezen]i la Art
Floors au putut
vedea noua gamă
URSA
TWF FONO,
conceput` pentru
izolarea fonic` a
pere]ilor de
compartimentare.
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ForBo FloorinG a contribuit la succesul
evenimentului atât prin linoleum-ul oferit montatorilor
din concurs, cât și prin prezentarea de mostre ale celor
mai noi colecții de linoleum, LVT, PVC omogen sau
eterogen, mochetă sau Flotex. Marmoleum Imagine
sau Click, Sphera Energetic sau Evolution sunt doar
câteva dintre sortimentele noi propuse în prezent pieței
autohtone, doamna Sanda Stoian, reprezentanta în
România a acestui brand renumit în întreaga lume,
accentuând utilizarea materiilor prime naturale și
designul cu totul special al acestor produse.

 MUREXIN a avut
o bun` ocazie s`
î[i eviden]ieze fa]`
de speciali[tii în
construc]ii
prezen]i sistemele
de montaj pentru
pardoseli.

Pardoselile laminate eGGer au fost expuse
și la ediția din acest an, cu ultimele colecții care
însumează nu mai puțin de 70 de modele, destinate
oricărui tip de spațiu și amenajare (inclusiv pentru
zonele cu umiditate crescută – bucătării, băi etc).
Acest producător mai oferă pieței românești gamele

PoliColor a promovat, în cadrul unui
stand, dar și prin demonstrații practice realizate de
o echipă specializată, gama Deko Professional
pentru flooring: pardoseli epoxidice de diferite
culori și texturi, pentru aplicații diverse. Aplicatorii
prezenți au fost încurajați să testeze produsele,
Cork+ (pe bază de plută) și Design+ (pe bază de
lemn, cu suprafață de uzură din poliuretan termoplastic), respectiv o serie de accesorii și unelte
pentru montaj și întreținere.

liFeart diStriBuŢie, firmă specializată în soluții pentru controlul umidității pe
șantier, și chiar ulterior, în faza de utilizare a unei
construcții, a ținut un interesant seminar despre
importanța măsurării corecte a umidității din șapă cu
ajutorul unor aparate omologate, de mare acuratețe
la care a prezentat exemple practice dl Heinz Brehm,

observând modul de preparare și aplicare, comportamentul în timpul întăririi, rezistența după întărire.
Pe lângă soluții pentru pardoseli pe bază de PVC sau
LVT, pentru orice domeniu (inclusiv pentru sport,
spații umede sau industriale), GerFloor
distribuie sub brandul Romus accesorii și scule
pentru montatorii de pardoseli.

președintele EUFA PF. Asistența a fost atrasă de acest
subiect, deosebit de important pentru montatorii de
pardoseli de orice tip, respectiv de furnizorii de
materiale pentru montaj, care doar în condiții de
umiditate optimă pot oferi garanția calității.

Murexin a avut o bună ocazie să își evidențieze față de specialiștii în construcții prezenți sistemele de montaj pentru pardoseli: amorse, grunduri,
șape autonivelante, plase, folii și fibre pentru stratul
suport, produse pentru hidroizolare, rășini, adezivi și
chituri pentru placări ceramice, sisteme conductive
electric, finisaje epoxidice și poliuretanice, covoare
decorative, adezivi și lacuri pentru parchet etc.

 Vizitatorii au
admirat diferitele
tipuri de pardoseli
epoxidice realizate
chiar la fa]a
locului de
Policolor, brand
românesc cu
rezonan]` pentru
speciali[tii
domeniului.

 Produc`torul de
pardoseli elastice
GERFLOOR a fost
reprezentat [i el la
manifestare, fiind
expuse la stand
câteva mostre
lansate recent, din
cele circa 4.000 de
variante cu design
original aflate în
portofoliu.

La standul ClaSS ParCHet vizitatorii
au putut alege dintre mai multe variante de parchet
dublustratificat, triplustratificat sau masiv, produse
Osmo pentru finisarea sau întreținerea pardoselilor din
lemn, sisteme de montaj Tover și, nu în ultimul rând,
facilități de achiziție și montaj pentru beneficiari.
Pardoseli magazin
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 FELDER
GRUPPE s-a
implicat cu
responsabilitate
în organizarea
concursului de
pardoseli din
lemn.

fag, lemn exotic etc.), respectiv pentru accente cromatice personalizate, obținute în unitățile de producție.

PriMe FloorS s-a prezentat atât cu
sortimente diverse de parchet, lambriuri sau trepte
pentru scări, cât și cu propuneri de consultanță și
montaj, foarte căutate de cei care derulează un
proiect de amenajare interioară ori exterioară. O

Felder GruPPe s-a implicat cu responsabilitate în organizarea concursului de pardoseli
din lemn; în calitate de furnizor al unor echipamente de lucru Festool, a ținut un curs de utilizare
corectă și în siguranță a acestora, adresat concurenților. Pe tot parcursul manifestării, specialiștii
sosiți la Romexpo au putut testa mașinile expuse,
cerând detalii reprezentanților Felder.
Producătorul de unelte și aparate pentru montatorii de pardoseli (și nu numai) Steinel a
furnizat suflante de aer cald concurenților de la

proba de pardoseli elastice, pe care le-a folosit de
asemenea în cadrul unor demonstrații la standul
propriu. Importante au fost și accesoriile pentru suflante: duze, role de presare, baghete de sudură,
unelte de curățare – toate la fel de importante pentru montatorul de pardoseli elastice.
 NATURAL WOOD
FLOOR, companie
englez` cu o
fabric` [i în
România, la
Sighetu Marma]iei,
a fost prezent` la
Art Floors cu noi
modele de parchet
masiv, dublustratificat,
triplustratificat,
solu]ii pentru sc`ri
[i profile.
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Cei interesați de amenajări interioare au putut opta la
standul firmei natural Wood Floor
pentru diverse esențe (stejar, salcâm, cireș, nuc, frasin,

lucrare completă vine inclusiv cu profile de calitate,
iar profilele Küberit sunt o propunere excelentă.

deColandia, firmă specializată în distribuția de produse diverse pentru pardoseli și amenajări interioare, inclusiv parchet și deck, a pus accentul
la acest târg pe un sistem de terasă supraînălțată, cu
picioare reglabile, foarte potrivit amenajării de terase
pe pământ sau pe acoperișuri orizontale.
SoldeC, cunoscut furnizor de soluții pentru
controlul umidității în construcții, a prezentat o

largă varietate de echipamente, de la cele profesionale, dedicate lucrătorilor pe șantier sau piscinelor
interioare, la cele necesare utilizatorilor casnici, pentru a menține o atmosferă interioară sănătoasă și o
durată de viață mai lungă pentru finisaje.

Asociația Montatorilor de Pardoseli
din România mulțumește tuturor
sponsorilor, concurenților și
participanților la eveniment.
Succesul acestei manifestări este
premiza organizării unei viitoare
ediții în 2018, numeroase companii
exprimându-și încă de pe acum
dorința de a participa la
continuarea acestui proiect.

alMa ParCHet natural pune
accent pe calitate, aspect și caracterul ecologic al
acestora, conferit prin tehnologiile de fabricare și
de montaj Strech–Fit și Double Stick, speciale
pentru hoteluri, spații comerciale și clădiri rezidențiale de lux.

ConCePt deSiGn SolutionS
s-a remarcat prin expunerea unor sisteme pentru
pardoseli epoxidice decorative cu efect 3D, fototapet 3D și alte soluții moderne de amenajări

SPonSori PrinCiPali
finisare. Furnizorul de parchet este și un excelent
consultant, când vorbim de adaptarea la nevoile
particulare ale fiecărui beneficiar.
Standul GlaMour FloorS a fost
vizitat de numeroși designeri, sosiți aici independent sau în grup organizat, care au asistat de
asemenea la expuneri dedicate pardoselilor elastice
și textile, susținute de domnul Răzvan Dobre.
Sfaturile practice au fost foarte apreciate, pentru că
complete, cu un înalt grad de personalizare, creând
astfel concepte integrate la nivelul tuturor suprafețelor interioare.

SPonSori

PlaSttoolS exPert a fost alături
de montatorii de pardoseli elastice prin expunerea
de echipamente specifice muncii lor, produse sub
brandul german Forsthoff: aparate manuale și
mașini automate de sudură cu aer cald, o gamă
largă de accesorii, sfaturi tehnice de utilizare
eficientă și sigură.
ele au arătat avantajele unor materiale față de care
nu trebuie să avem prejudecăți, de exemplu: ”nu
trebuie să ne temem de praf, mocheta este
concepută să rețină praful, pe care îl îndepărtăm
apoi prin aspirare umedă sau uscată”.

SonerG, distribuitor în România al mărcilor
britanice Duralay, Tradaire și Gripperrods, a
promovat între 23 și 26 martie la Romexpo în
special underlay-ul pentru mochetă, sculele și
accesoriile pentru montaj, cu accent pe metodele
Pardoseli magazin
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HG 2420 E pentru micii
profesioniști

STEINEL, lider în produc]ia de suflante de aer
cald, dezvolt` solu]ii pentru numeroase aplica]ii la care este nevoie de aer cald.
Ne-am propus s` v` prezent`m dou` dintre
aparatele cel mai des utilizate în montajul
pardoselilor de tip PVC sau Linoleum.

Pentru lucrări mici şi rapide
HG 2420 E

l Putere 2200 W, Temperatură 80–650˚C,
l
l
l
l
l
l

debit de aer 150-400 l/min
Motor cu perii
Element de încălzire ceramic
Reglaj electronic al temperaturii
Protecţie termică la supraîncălzire
Filtru pentru particule ﬁne inclus
Accesorii disponibile pentru orice aplicaţie.

INFO

Steinel Distribution

Bra[ov, Carpa]ilor nr. 60
0268.530.000
info@steinel.ro
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HG 2620 E profesional
pentru profesioniști

Vârful de gam` al STEINEL este HG 2620 E.
Practic, acesta este produsul ideal pentru
montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum,
având caracteristici [i func]ii unice în pia]`.

Funcţii unice
HG 2620 E
l Putere 2300 W, Temperatură 50–700˚C, debit
l
l
l
l
l
l
l

Gama completă de acesorii,
compatibilă atât pentru HG 2420E
cât și pentru HG 2620 E

de aer 150-500 l/min
Motor fără perii: 10.000h de funcţionare
Presiunea aerului: 4.000 Pa
4 programe individuale
Reglaj facil prin Joystick
Filtru pentru particule ﬁne inclus
Funcţie de răcire controlată
Accesorii disponibile pentru orice aplicaţie.
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Lucr`ri

de referin]`

Pentru birouri
și spații cu
aparatură de
înaltă fidelitate
În noiembrie anul trecut a fost deschis în municipiul
Cluj-Napoca sediul unei prestigioase companii germane specializate în solu]ii tehnologice [i [tiin]ifice
în industria biotehnologic`, Stratec Biomedical.
Pardoselile de mochet` [i PVC, cu propriet`]i particulare, mai ales din perspectiva conductivit`]ii
electrice [i a emisiilor de substan]e organice volatile,
au fost montate cu ajutorul unor adezivi Wakol, materiale de asemenea cu propriet`]i speciale din aceste
puncte de vedere, ob]inute cu exigen]e sporite pentru
a respecta cele mai stricte norme de protec]ie a
mediului. Adezivii Wakol au fost furniza]i de firma
Executiv Trading din Satu Mare, unic importator al
acestor produse în România, care a asigurat [i consultan]a tehnic` prin domnul Ioan Bodor.

Finisaje speciale
este vorba despre un imobil pe mai multe niveluri și cu o
parcare subterană, având o arhitectură deosebită, nu departe
de centrul istoric al urbei. aici lucrează aproximativ 70 de
oameni, în diferite departamente, care au activități specifice
muncii de birou, creează softuri, proiectează aparatură, fac
teste medicale de înaltă fidelitate sau dezvoltă reactivi
pentru colectarea, stabilizarea și purificarea adn-ului.
investiția de circa 3 milioane de euro a vizat atât o structură
modernă a clădirii, cât și finisaje de cel mai înalt nivel calitativ,
cu caracteristici particulare, dată fiind destinația (aparatura
de înaltă sensibilitate existentă sau adusă în timp aici).
trebuie menționat faptul că pardoselile conductive și
disipative, capabile să preia și să elimine încărcările de
electricitate statică (nedorite în zonele cu aparatură, în care
orice influență exterioară, oricât de mică, poate afecta
funcționarea sau fidelitatea), trebuie să aibă aceste
particularități atât la nivelul stratului final, cât și la nivelul
straturilor de montaj – adeziv, șapă etc.
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aceste materiale au de asemenea și proprietatea de a nu
emite substanțe organice volatile în timpul și mai ales după
montaj, lucru de dorit din aceleași considerente (aerul viciat
poate influența măsurătorile aparatelor), dar și pentru a
proteja sănătatea angajaților.

Bine de [tiut
Pardoselile conductive au o rezisten]` foarte
sc`zut`, pentru a transmite sarcina electric`
rapid (mai ales dac` sunt prev`zute cu sistem
de împ`mântare ori puse în contact cu un
element de construc]ie cu poten]ial sc`zut).
Pardoselile disipative, dac` sunt prev`zute cu
sistem de împ`mântare ori puse în contact cu
un poten]ial sc`zut, permit disiparea sarcinii
electrice.
Pardoselile antistatice minimizeaz` sarcina
generat` de contact/separare ori frecare cu alt
material, de exemplu t`lpile pantofilor,
ro]ile etc. O astfel de pardoseal` nu e în mod
necesar [i disipativ` ori conductiv` electrostatic.
Aceste pardoseli sunt folosite deopotriv` în
aplica]ii domestice [i publice, fiind caracterizate
de voltajul unei persoane ce p`[e[te pe ele,
valoare ce nu trebuie s` dep`[easc` 2 kV.

Având în vedere structura lor [i finisajele,
oricare dintre aceste trei tipuri de pardoseli au nevoie de între]inere special`,
cu metode [i produse recomandate de
produc`tori.

Adezivi în func]ie de stratul final
ritmul lucrărilor de construcție a fost destul de alert, clădirea fiind executată în timp record – aproximativ 9 luni. la realizarea pardoselilor, pentru 2081 mp au fost alese materiale
elastice și textile – pVc și mochetă, executantul lucrării fiind
firma Stadt construct din cluj.
În faza inițială, spațiul a avut nevoie de câteva intervenții
de reabilitare a stratului suport, în acest sens fiind folosită
șapa de reparații waKol Z 645, produs cu întărire și uscare
foarte rapidă (se poate acoperi și după 3 ore, în condiții
ideale de temperatură și umiditatea aerului), fără tensiuni
interne după întărire și uscare, aplicabilă cu grosimi de până
la 50 mm.
În anumite spații de birouri, pe 150 mp, s-a montat mochetă
sub formă de rolă, peste un strat de underlay (aici nu a fost
necesară eliminarea electricității statice).
pentru montaj s-a utilizat waKol d
3308, un adeziv pentru pardoseli textile
sau cu suport de pâslă, fără conținut de
solvenți, cu priză foarte bună, chiar la
grosimi mari ale mochetei. este utilizat
deseori în lucrări la care timpul de
ventilare trebuie să fie scurt, având o
consistență ridicată.
În spații cu aparatură de specialitate, pe 391 mp, a fost aplicată o
pardoseală disipativă gerflor mipolam
accord cu ajutorul adezivului waKol
dl 3365 Starleit (adeziv universal,
pentru pardoseli elecroconductive, de
asemenea fără conținut de solvenți).
pentru o suprafață de circa 1.430 mp,
amenajată ca birouri și zone de tranzit,
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de referin]`
a fost ales un covor pVc eterogen gerflor taralay impression,
montat cu adeziv waKol d 3320 - adeziv de semicontact, fără
conținut de solvenți. În aceste zone sunt foarte importante
rezistența la uzură (la poansonare în special) și confortul
acustic asigurat – atenuarea zgomotelor provocate de pași.
Stratul final și materialele de montaj sunt la fel de importante
în conceperea acestui sistem.
anumite porțiuni de covor pVc eterogen gerflor element (110 mp) au fost aplicate cu adeziv pentru pVc în dale
sau pVc design, waKol d 3330, de asemenea un produs
care protejează mediul. acesta a fost aplicat cu o rolă
specială, livrată împreună cu adezivul.

Dincolo de design
concepția arhitecturală în zonele de birouri se bazează
pe spații deschise, delimitate de vitraje personalizate. cu
ajutorul materialelor menționate, a fost creat un mediu de
lucru funcțional, sigur, atractiv și ușor de întreținut. pardoselile realizate în acest sistem sunt deosebit de rezistente
în timp, inclusiv la scaunele cu rotile sau deplasarea unor
obiecte masive, nu afectează în mod nedorit activitatea
angajaților și permit în continuare personalizarea prin
mobilier sau decorațiuni. culorile deschise înseamnă atât
luminozitate, cât și curățenie perfectă. În același timp, sunt
permise fără probleme schimbările de amplasament al
mobilierului și renovările periodice. În definitiv, este un loc
care impresionează și vorbește despre designul simplu,
minimalist al spațiilor în care se dezvoltă noile tehnologii
ale momentului. este liniștitor să se știe însă că sub finisaje
sunt folosite acele materiale care asigură securitatea
locului și buna lui funcționare.

INFO

Obiectiv - sediul Stratec Biomedical Cluj-Napoca
Executantul lucr`rii - Stadt Construct Cluj
Pardoseli aplicate – PVC Gerflor Mipolam Accord,
Gerflor Taralay Impression, Gerflor Element
Material preg`tire suport [i adezivi – WAKOL
l [apa de repara]ii WAKOL Z 645
l adezivii WAKOL D 3308, WAKOL DL 3365 Star
Leit, WAKOL D 3320, WAKOL D 3330
Furnizor adezivi [i material preg`tire suport EXECUTIV TRADING SRL, reprezentant unic în România al brandurilor WAKOL [i LOBA
Consultant Tehnic Wakol-Loba România –
Ioan Bodor
Email: bobbybodor@yahoo.com
Tel: 0040 727 886006
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O nou` dimensiune a
poten]àrii nuan]ei lemnului
Cu ajutorul departamentului nostru de dezvoltare am realizat un sistem de grunduire complet
inovator. Noul grund bicomponent pe baz` de ulei cu con]inut ridicat de solid Loba HS 2K
Intensive A.T. poten]eaz` profunzimea nuan]ei unei pardoseli uleiate. Grundul Loba HS 2K
Intensive A.T. este u[or [i sigur în aplicare. Grundul Loba HS 2K Intensive A.T. este disponibil
transparent [i în 10 nuan]e cromatice diferite.

Sistem de aplicare
l1l

l2l

Aplicare cu rola
a primului strat
de Loba HS 2K
Intensive

L`sa]i s` ac]ioneze

l3l

Egaliza]i

F`r` Loba HS 2K Intensive A.T.

l4l

l5l

L`sa]i s` se usuce

Aplica]i cu
rola lacul
LOBADUR®

Dup` folosirea Loba HS 2K Intensive A.T.

Protec]ia bicomponent` inovativ` a suprafe]elor Loba 2K InvisibleProtect A.T. combin`
calit`]ile unui lac pe baz` de ap` cu cele ale pardoselilor uleiate, intensificând astfel nuan]a
lemnului. Calit`]ile excelente de impregnare ale solu]iei Loba 2K InvisibleProtect A.T. ofer`
o protec]ie a suprafe]ei comparabil` cu a pardoselilor l`cuite. Materia prim` calitativ`
confer` rezisten]` deosebit` la zgâriere stratului invizibil, acesta fiind în plus foarte u[or de
cur`]at. Pardoselile din lemn pe care se aplic` Loba 2K InvisibleProtect A.T. arat` ca lemnul
netratat, solu]ia fiind viabil` deopotrivă în mediul reziden]ial [i la solicit`ri crescute.

Sistem de aplicare
l1l

l2l

Preg`tirea
suportului, [lefuire
profesional`

Aplica]i cu rola
Loba 2K
InvisibleProtect A.T.

l3l

l4l

l5l

L`sa]i s` se usuce

{lefuire
intermediar`

Aplica]i cu rola al
doilea strat de
Loba 2K
InvisibleProtect A.T.

Ioan Bodor - EXECUTIV TRADING I Consultant Tehnic: Wakol-Loba Romania
Email: bobbybodor@yahoo.com I Tel: 0040 727 886006

MUREXIN
Adeziv pentru
parchet
X-Bond MSK511
• Adeziv silanic cu elasticitate dură
• Fără conținut de apă și solvenți
• Pentru parchet masiv, lamelar,
dușumea, stratiﬁcat
• Izolator la zgomotul pașilor

MUREXIN. Das hält.

• Adeziv silanic cu
elasticitate dură
• Fără conținut de apă
și solvenți
• Pentru parchet masiv, lamelar, dușumea, stratiﬁcat
• Izolator la zgomotul
pașilor
Caracteristici produs
Adeziv
superior monocomponent, cu elasticitate dură, realizat
Produkteigenschaften
pe baza tehnologiei MS, nu conține apă și solvenți. Este izolator
fonic la zgomotul provocat de pași. Prezintă miros neutru și
emisii de noxe foarte reduse: EC1.

Utilizare
Pentru lipirea:
• Parchetului lamelar 16-22 mm
• Parchetului lamelar pe cant/parchetului industrial de la 16 mm*
• Parchetului mozaic de 8 mm*
• Dușumelelor din lemn masiv 15-22 mm (cu muchii
teșite), raport lățime-înălțime max. 10:1
• Dușumelelor de format mare din lemn stratiﬁcat
• Parchetului prefabricat 2-3 stratiﬁcat

* Se vor avea în vedere recomandările cu privire la lipirea elastică

Date tehnice
TIMP DESCHIS:

cca. 50-60 minute

șpaclu dințat B3, B5, PK:

cca. 0,8-1,2 kg/m2

REZISTENȚE FINALE:

după cca. 48 ore

șpaclu dințat B17:

cca. 1,8 kg/m2

TEMPERATURA IDEALĂ

GREUTATE SPECIFICĂ:

1,6 g/cm3

DE LUCRU:

DURATA AMESTECULUI:

50-60 minute

CONSUM ÎN FUNCȚIE DE SUPORT, DE TIPUL DE PARCHET ȘI DE ȘPACLUL DINȚAT:

16°C-22°C

Prelucrare
SCULE RECOMANDATE:
Șpaclu cu dinţi B3 sau PK, B5, B17.
SUPORTUL:
Suportul trebuie să ﬁe uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de
praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părţi friabile.
Se aplică pe șape de ciment, plăci ﬁbrolemnoase, șape de ipsos, asfalt turnat
(numai cu nisip presărat sau cu Amorsă EP 70 sau PU 5), precum și pe alte materiale precum metal, beton, piatră, ceramică etc. Pe suporturile care nu
corespund normelor se recomandă efectuarea unei probe la lipire.
PREGĂTIRE:
Suportul va ﬁ pregătit conform normelor speciﬁce corespunzătoare, prin
aplicarea unei amorse sau mase de șpaclu. Recomandăm aplicarea produselor
Murexin pentru pregătirea suprafeței. Parchetul ce urmează a ﬁ lipit trebuie să
aibă temperatura suportului (ideal 16°C până la 22°C).

GRUNDUIREA ÎN CAZUL SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ:
Murexin Tiefengrund D7 sau Voranstrich PU 5 (timp de uscare 12 ore, în cazul
suporturilor neabsorbante se presară nisip cuarțos). Pentru celelalte cazuri
grundul va ﬁ aplicat în funcţie de structura suportului (ex. suporturi puternic
absorbante). În cazul suporturilor cu absorbție normală se poate renunța la
aplicarea grundului. Suporturile care au fost pregătite prin aplicarea unei mase
de șpaclu se vor șlefui.
APLICAREA:
Adezivul se aplică cu șpaclul cu dinți corespunzător, pe întreaga suprafață.
Timpul de aplicare a parchetului este de 50-60 minute. Parchetul se va așeza pe
patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împingere laterală și se va bate ușor
pentru a asigura contactul în întregime între adeziv și parchet. Suprafața este
circulabilă la 24 ore după lipire. În cazul temperaturilor scăzute timpii de întărire
sunt întârziați. La parchetul care se șlefuiește, operația de șlefuire se poate
începe la 48 ore după lipire. Umiditatea parchetului trebuie să corespundă
normelor speciﬁce. Vor ﬁ respectate instrucțiunile de montaj date de producătorul
parchetului. Adezivul X-Bond MS-K511 atenuează forțele de forfecare și
împiedică transmiterea efortului către suport. Resturile de adeziv de pe parchet
pot ﬁ îndepărtate în stare proaspătă cu Șervețelele pentru curățare R 500, după
întărire îndepărtarea resturilor de adeziv se poate face doar mecanic.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice sau în ﬁșele de securitate pe www.murexin.ro

lucrarea

edi]iei

Pavaj pentru
o curte urban`
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Alegerea materialului

V` prezent`m de data aceasta la rubrica noastr` tradi]ional` o lucrare de amenajare exterioar`, care
a vizat curtea aferent` unui imobil din Bucure[ti.
A fost necesar` o execu]ie rapid`, la care [antierul s`
nu dureze prea mult, fiind vorba de o cas` locuit` permanent. De asemenea, trebuia ]inut cont de o serie
de aspecte practice: proximitatea cl`dirii,
îndepărtarea apelor meteorice de aceasta prin
intermediul pavajului, în general dificultatea scurgerii
umidit`]ii din spa]iul respectiv, existen]a unor
instala]ii subterane, a unor amenaj`ri [i pardoseli
betonate mai vechi, a căror înl`turare ar fi însemnat
eforturi suplimentare importante.

În curtea acestui imobil rezidențial din nordul Capitalei, proprietarul a decis să realizeze
un pavaj cu elemente rectangulare de culoare
gri antracit, ușor șanfrenate, produse în România de Elis Pavaje. Gama Standard Dreptunghi
D1 utilizată aici are dimensiuni de 100 x 200 x
40 mm, reprezentând un model practic, cu o
utilizare extinsă, foarte simplu de montat și
întreținut ulterior. Sunt întâlnite atât în lucrări
rezidențiale (curți, terase, alei), cât și în lucrări
de amenajări urbane – piețe, parcuri, zone
pietonale etc. Se pot utiliza în diverse combinații cromatice (Antracit, Ciment, Galben,
Maro sau Roșu), dar beneﬁciarul acestei lucrări
a ales varianta monocromatică, elegantă și mai
potrivită cu ambianța. În plus, această culoare
uniformă reușește să dea amenajării spațialitate
și un caracter unitar, atenuând senzația de
fragmentare și de lipsă de perspectivă, inerentă
într-o zonă aglomerată a Bucureștiului. Din
punctul de vedere al calității, a fost ales acest
producător pentru că pavelele vibropresate
respective nu se deteriorează în urma ciclurilor
îngheț-dezgheț (conform normelor europene,
ﬁind impregnate pentru impermeabilizare),
sunt versatile și pot ﬁ obținute în condiții ﬁnanciare destul de avantajoase.
Suprafața care urma să ﬁe pavată era de
circa 70 mp, mare parte din aceasta reprezentând de fapt o reacoperire a unor ﬁnisaje mai
vechi, din beton și ceramică, executate acum cel
mult 25 de ani. Curtea cuprinde și câteva parcele
mici cu ﬂori și arbuști, delimitate de gărdulețe
metalice pe postament de piatră zidită.

Pardoseli magazin
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 Zona betonat` se degradase (exfolieri, cr`p`turi) atât din cauza
intemperiilor, cât [i pentru faptul c` fusese supus` unui trafic
intens, în perioada unei renov`ri. În afar` de por]iunea central`
relativ compact`, acoperirea are [i câteva zone de tranzit înguste,
c`tre poarta de acces a locatarilor, c`tre scara exterioar` ce duce la
etaj, spre spa]iile verzi [i pe lâng` laturile casei.

Trebuie remarcat faptul că o supraînălțare a acestor zone pietonale era necesară
oricum, deoarece nivelul străzii se ridicase
în urma asfaltării și deseori apa rămânea

îndelung în aceste spații, fără a avea unde
se scurge, chiar dacă zonele pietonale fuseseră gândite inițial cu pante de scurgere
spre exterior. Totuși, o înălțare prea mare ar
ﬁ depășit marginea inferioară a ferestrelor
demisolului, de aceea s-a optat pentru pavele cu o grosime redusă, de doar 4 cm –
împreună cu substratul, s-a obținut o înălțare a nivelului de maximum 10 - 12 cm, suﬁcientă pentru drenarea optimă. Din
motive estetice, dar și de natură practică
(stabilitate, rapiditatea execuției, folosirea
cât mai multor pavele întregi, fără tăieturi,
direcția de drenare) s-a ales un model de
montaj cu șiruri simple, decalate.

Montarea pavelelor
O preocupare de bază a montatorilor a
fost așadar să găsească soluțiile optime de
scurgere a apei, determinând pantele necesare, orientarea lor către zonele cu ver-
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deață sau către sistemul de drenare al
străzii; s-a putut trasa astfel nivelul de
referință superior, respectiv punctele cele
mai de jos ale acoperirii și s-a început montajul pe pat de nisip, așa cum este recomandat pentru acest tip de paviment. În acest
fel, pavelele au un suport ﬂexibil și permeabil,
în care apa se scurge prin rosturi și, prin
capilaritate, se asigură un permanent echilibru de umiditate între exterior și substrat.
Bineînțeles, înainte de toate a fost pregătit stratul suport, îndepărtându-se toate
elementele instabile sau friabile, resturile
vegetale și murdăria. Apoi a început montajul propriu-zis, din cel mai înalt punct al
acoperirii, respectiv de lângă pereții clădirii.
Aici este locul în care apa trebuie îndepărtată cât mai rapid și, în plus, din rațiuni
estetice, este de preferat ca liniile date de
rosturi să respecte liniile zidurilor, iar
pavelele de lângă pereți să ﬁe doar întregi
sau jumătăți.

În continuare s-a presărat nisipul, nivelându-se cu dreptarul și polobocul (nivela cu
bulă de aer). După așezarea câtorva rânduri
de pavele, acestea au fost bătute insistent cu
un ciocan de lemn pentru tasarea nisipului,
dar și pentru o ﬁxare temeinică. Direcțiile
date de rosturi au fost păstrate de-a lungul
întregii acoperiri, doar orientarea pavelelor
a fost schimbată la nevoie cu 90 de grade în
cazul aleilor care se ramiﬁcau din aria cen-

rațiune care se va repeta la 1 – 2 ani, conform recomandării montatorilor, pentru că
nisipul poate ﬁ îndepărtat de precipitații. În
continuare, suprafața a putut ﬁ tranzitată
imediat după montaj, evitând desigur
marginile cu beton încă umed.
Lucrarea a avut un grad mediu de diﬁcultate, ﬁind executată de 2 montatori care
au lucrat circa o săptămână. Aceștia au fost
mulțumiți de faptul că au avut la dispoziție

trală, pentru a ﬁ mai stabile. La margini nu sau folosit borduri; perimetral, pentru
stabilizare, rosturile de lângă ziduri și rândurile exterioare ale pavajului au fost ﬁxate
cu mortar de ciment. Rosturile din câmpul
pavajului au fost umplute cu nisip, ope-

un material de bună calitate, cu dimensiuni
riguroase (rosturi previzibile) și rezistent la
solicitări mecanice, ceea ce le-a ușurat
considerabil efortul și le-a dat o garanție în
plus pentru succesul lucrării. Conform
recomandărilor producătorului, întreține-

rea este destul de simplă, cu produse de
curățare uzuale, sau pur și simplu cu apă sub
presiune; în sezonul rece, la îngheț, se poate
presăra nisip pentru a crește aderența.

 Dup` montajul pavelelor rosturile au fost umplute cu nisip fin, granula]ie
0.1, achizi]ionat special în acest scop. Recomand`m folosirea unui atare nisip
fin pentru rostuire [i nu a nisipului obi[nuit, în care se monteaz` pavelele,
deoarece granula]ia fin` îi permite s` intre în fiecare col]isor dintre pavele,
legând suprafa]a perfect.

Mai multe informa]ii despre Elis Pavaje
sunt disponibile pe site: http://www.elis.ro
[i pe blogul www.desprepavaje.ro
Pardoseli magazin
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Concursul Național pentru Design
Pardoseli al Studenților Arhitecți
Tema Concursului Național pentru
Design Pardoseli al Studenților Arhitecți,
desfășurat în cadrul Art Floors 2017, a
constat în crearea unei pardoseli calde din
două materiale diferite (lemn, covoare
PVC, linoleum, mochetă, plută etc.)
pentru sala de consiliu a unei instituții, sală
cu suprafaţa totală de aproximativ 50.00
mp și planşeul din beton armat. Au fost
posibile și alte variante de amenajare (sală
de curs, spațiu de expunere), iar pardoseala trebuia să ﬁe formată din module
cu dimensiuni maxime de 1,25 – 2,00 m.
Vă prezentăm în continuare elementele
principale ale proiectelor câștigătoare –
locurile I, II și III, selectate de juriu dintr-un
număr de 13 proiecte depuse.

onform regulamentului de concurs,
alcătuirea și grosimea pardoselii au fost
propuse de concurenţi, în funcţie de
informaţiile tehnice speciﬁce materialelor utilizate, avându-se în vedere prevederile legislative
privind calitatea în construcţii. Juriul a fost
format din reprezentanți ai Universității de
Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București, respectiv ai sponsorilor Expoziției Art
Floors și ai Asociației Montatorilor de Pardoseli
din România, care au evaluat lucrările în
condiții stricte de conﬁdențialitate (lucrările au
fost numerotate, fără a ﬁ dezvăluite numele
autorilor până la stabilirea clasamentului ﬁnal).
Înscrierea la concurs a avut loc între 1 și 10
martie 2017, iar proiectele au fost predate până

C
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pe 21 martie. În zilele următoare s-a făcut
jurizarea, iar premierea a avut loc pe 25 martie
2017, în cadrul festivității ﬁnale a Concursului
Național al Montatorilor de Pardoseli, în
prezența juriului și a sponsorilor.

Locul I: „MEET RE-WOOD”
Autori: Eliza Neagu [i Marina
Zdrafcu – Universitatea de
Arhitectur` [i Urbanism ”Ion
Mincu”, Facultatea de Arhitectur`
În opinia autorilor, provocarea a fost,
dincolo de tema propriu-zisă a concursului,
găsirea unei soluții adecvate, pe de o parte,
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de vedere tehnic, estetic și ﬁnanciar
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dimensiunii spațiului (prin scara modulelor, modul de alăturare,
dispunerea față de ușă/fereastră), și pe de altă parte, funcțiunilor
multiple ale sălii (spre exemplu, un spațiu de expoziție presupune
ca suprafețele verticale să constituie un fundal neutru). Astfel, șiau concentrat atenția strict asupra pardoselii, propunând o idee
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design
care „să îmbine utilul cu plăcutul”.
Propunerea dorește de asemenea să comunice atitudinea
sustenabilă de a valoriﬁca ceea ce nu își mai găsește utilitatea – prin
folosirea lemnului reciclat și/sau provenind de la rebuturi din material
lemnos, sub formă de calupuri-cub cu latura de 9 cm, având baiț alb
aplicat pe fața vizibilă, pentru evidențierea ﬂaderului și pentru ca
lemnul să capete un aspect elegant. Cel de-al doilea material „cald”
este rășina epoxidică, de culoare alb-gri, aleasă pentru contrastul de
textură pe care îl creează cu lemnul. La alăturarea celor două materiale
au fost propuse inserții metalice sub forma unor cuve-suport pentru
rășina epoxidică, acestea având totodata și rol estetic.
În ceea ce privește compoziția pardoselii, s-a dorit ca aceasta să
transmită – prin tensiunea vizuală creată între fâșiile albe care tind să
se întrepătrundă – ideea de întâlnire, de dorință de comunicare, de
schimb de informație, asociată funcțiunilor multiple alea încăperii.

Locul II: Îmbin`ri organice
Autori: Bobric Sabina-Maria, Oncic` Alina
Claudia, Zamfir Ioana - Universitatea de
Arhitectur` [i Urbanism ”Ion Mincu”,
Facultatea de Arhitectur`
Conceptul pardoselii a pornit de la unicitatea ﬁecărui trunchi de
arbore, lucru valoriﬁcat prin folosirea formei naturale a tăieturii
lemnului. A fost adus jocul ﬂaderului la scara de îmbinare a pardoselii,
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completând textura cu aspectul mărunțit al modulelor de plută.
Dublarea materialității pune în valoare compoziția, vibrația fâșiilor de
lemn orientează spațiul și oferă în același timp senzația de dilatare,
aducând atmosferei o imagine organică, anti-rigidă. Paleta de culori
susține aceste calități ale încăperii utilizând nuanțe pastelate și
luminoase. Materialele propuse sunt parchetul din lemn masiv de
stejar cu lambă și uluc de grosime 21 mm, alternând cu parchetul de
plută cu strat de uzură de 5 mm, iar rosturile largi cu chit epoxidic
colorat (26 mm).

Locul III: Pardoseli din cenu[` [i rumegu[
Autor: Vi[an Emanuel Gabriel, Universitatea de
Arhitectur` [i Urbanism ”Ion Mincu”, Facultatea

guşul este un material care se poate găsi în cantităţi mari, ca rezultat al
prelucrării lemnului, materia primă în domeniul realizării mobilierului.
Cenuşa este un reziduu ce se găseşte în termocentrale, industia
energetică sau în procesul de piroliză. Contribuţia adusă de utilizarea
rumeguşului și cenuşii este resimţită din punct de vedere ﬁnanciar, întrucât
costul de producere este aproape zero.
Pentru realizarea pardoselii se folosesc module 50 cm x 50 cm și ﬁecare
modul este compus dintr-o cutie (matriță) care are ca rol susţinerea
straturilor pardoselii. Cenușa și rumegușul folosite ca materie primă
reprezintă circa 80 % din tot compusul, iar alternarea de straturi cenușă –
rășină – rumeguș (presărat) - rășină dă o imagine interesantă pardoselii.

Se creează un contrast între stratul inferior (de cenușă) și al treilea
strat (de rumeguș). Datorită straturilor de rășină, rezultatul este unul
compact și foarte rezistent la traﬁcul greu. Pentru evidențierea
pardoselii, se folosește o rășină epoxidică lucioasă.

de Arhitectur`
Protejarea mediului a devenit o problemă de importanţă generală
în ultimii ani, astfel încurajându-se utilizarea produselor reciclabile în
toate domeniile de activitate, inclusiv în domeniul construcţiilor /
amenajărilor. Se doreşte utilizarea la capacitate maximă a ﬁecărui
produs. Prin intermediul reciclării se reduce consumul de materie
primă nouă și, de asemenea, se reduce consumul de energie și nivelul
de contaminare al mediului natural.
Propunerea aceasta are ca obiectiv utilizarea parțială a unor
materiale reciclabile în vederea realizării unei concept nou de pardoseli;
materialele alese sunt: cenuşa, rumeguşul și răşinile epoxidice. S-a
căutat reutilizarea a două tipuri de deşeuri care se găsesc relativ ușor
și în cantităţi considerabile, evidențiindu-se avantajele folosirii
rumeguşului şi cenuşii în procesul de realizare a acestei acoperiri. RumePardoseli magazin
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eveniment

Universitatea Tehnic`
de Construc]ii Bucure[ti:
Construct Fest 2017
În zilele de 30 [i 31 mai 2017, în campusul din Bulevardul
Lacul Tei al Universit`]ii Tehnice de Construc]ii Bucure[ti,
a avut loc prima edi]ie a manifest`rii Construct Fest, un
eveniment complex dedicat studen]ilor UTCB (fo[ti,
prezen]i [i viitori), cadrelor didactice [i partenerilor acestei
prestigioase institu]ii. La eveniment a fost prezent` [i
revista noastr`, care a fost distribuit` gratuit vizitatorilor.

S

copurile acțiunilor au fost diverse: promovarea universităţii în rândul elevilor și
al publicului larg, consolidarea relațiilor cu
specialiști, producători și companii de pe
piața autohtonă a construcțiilor, prezentarea de noi realizării și tehnologii, crearea
de conexiuni între studenţi şi firmele angajatoare, interesate de colaborări sau cu oferte
de job-uri. La manifestări au fost invitați, pe
lângă studenți, elevi din anii terminali sau
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cadre didactice, și reprezentanți ai ministerelor, ambasadelor, asociaţiilor profesionale, mediului economic.
Conceptul fiind și cel de “zi a porților
deschise”, elevii au avut ocazia să cunoască profilul și specificul universităţii, în
eventualitatea că vor dori să îmbrăţișeze
meseria de inginer (constructor, instalator, geodez, de mediu, specializat în
utilaje sau pe alt segment în care univer-

sitatea formează profesioniști). În timpul zilei au fost susținute pre zen tări,
prelegeri, mese rotunde și demonstrații
prac tice, au fost expuse în standuri
realizări ale facultăților din cadrul
UTCB, iar seara au fost orga nizate
manifestări culturale susținute de către
studenţi în interiorul campusului și în
noua sală de sport a universității din
Parcul Tei.

O serie de expuneri au vizat în mod
specific economisirea energiei și dezvoltarea
durabilă, securitatea muncii de șantier, promovarea cercetării și inovației, integrarea
studenților pe piața forței de muncă, rolul
voluntariatului studențesc în dezvoltarea
unor proiecte deosebite.
Desigur, au fost promovate și valorile
Universității Tehnice de Construcţii București, cu facultățile ce intră în componența
acesteia, perspectivele de studiu și profesionale pe care le oferă. Mesajul de deschidere
a fost adresat asistenței de către rectorul
instituției, domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Radu
Sorin Văcăreanu. La începutul manifestărilor
au mai luat cuvântul și domnii Marin
Cotescu, din cadrul Direcției Generale de
Dezvoltare Regională și Infrastructură (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene), respectiv
Emil Florin Albotă, Inspector General în
cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.
Manifestarea a fost o ocazie foarte
bună pentru studenți să se pună la curent
cu noutățile de pe piața construcțiilor, dar
și să ia legătura cu potențialii viitori angajatori, interesați de o relație strânsă cu
universitatea cea mai competentă în formarea profesioniștilor. Aceștia și-au demonstrat de asemenea dorința de a
promova în rândul studenților cele mai noi
produse, care fac munca de șantier mai
eficientă, iar rezultatele mai performante.

Pe 30 mai, în mai multe amfiteatre și
săli din facultățile UTCB au avut loc prezentări de companii, instituții, tipuri de produse sau servicii specifice fiecărui domeniu:
materiale de construcții pentru structuri,

zidării și finisaje, scule, antreprenoriat și
execuție, acoperișuri, stații de epurare a apei,
realizări importante în domeniul căilor
ferate, tâmplărie termoizolantă, hidroizolații,
instalații, pompe, cadastru, consultanță.

La încheierea manifestării, rectorul
UTCB, domnul Radu Sorin Văcăreanu a
declarat: ”Vă mulțumesc, în numele universității noastre, pentru că ne-ați onorat
cu prezența dumneavoastră la prima
ediție a evenimentului Construct Fest
2017, organizat de Universitatea Tehnică
de Construcţii București în perioada 3031 mai 2017. Atmosfera extraordinară pe
care ați creat-o și interacțiunea entuziastă cu participanții au adus o plusvaloare
extraordinară evenimentului și au fost
extrem de motivante pentru comunitatea noastră academică, deopotrivă
studenți și cadre didactice. Pentru că ne
dorim ca acest eveniment să devină o
tradiție în universitatea noastră, am
speranța că veți fi alături de noi și la
următoarele ediții”.
Pardoseli magazin
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Wakol MS 550
EMICODE EC 1 PLUS R
adeziv revoluţionar, de nouă generaţie, pe bază de silan,
pentru lipirea următoarelor acoperiri: pVc în dale şi rolă, pVc
design, Vinil, cauciuc în dale şi rolă, pe suprafeţe absorbante
şi neabsorbante, atât la interior cât şi la exterior. nu este
sensibil la îngheţ.
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