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uccesul unei lucrări depinde, așa cum este firesc, de calitatea
materialelor, profesionalismul montatorilor, situația de pe
șantier... Și mai depinde de un lucru important: relația dintre
beneficiar și montator. Dacă relația nu se bazează pe încredere,
lucrarea are multiple “șanse” să devină dificilă. Se pot spune enorm
de multe povești despre cum încep problemele. Iată un scenariu
clasic: beneficiarul cumpără un adeziv despre care a auzit el că e
cel mai bun (și desigur la preț promoțional), înainte de a găsi
montatorul. Montatorul ales ezită să își asume răspunderea,
beneficiarul îl convinge, lucrarea eșuează. Cine e de vină? Sunt mulți
montatori care regretă acele momente în care au cedat tentației sau
rugăminților, trecând peste ceea ce cunoșteau sau bănuiau. Cei
experimentați știu ce se poate și ce nu, și mai ales cât pot să riște.
Unii refuză fără să clipească materialele beneficiarului, dacă nu au
încredere în ele. Pe un șantier sunt mai multe aspecte de care trebuie
să țină cont, așa că în anumite condiții aplicatorul va folosi un produs
anume – în funcție de timpul pe care îl are la dispoziție, temperaturi,
umezeală, starea stratului suport etc. El trebuie să explice de fiecare
dată beneficiarului (și o face) de ce a ales un anumit produs; este
privilegiul și responsabilitatea sa. Folosește produsul cu care a mai
lucrat, i-a urmărit evoluția; știe pe cine să sune dacă are nedumeriri,
are garanția producătorului, cu care are o relație directă.
Beneficiarul poate fi suspicios, și pe bună dreptate. În piață se
petrec și se aud multe, iar în afara ei și mai multe, pe bază de zvonuri și sfaturi “dezinteresate”, de la tot felul de “specialiști”. Se întâmplă să existe și montatori de week-end, care au ambiția să își facă
singuri pardoselile. Este posibil, pentru un laminat, câteva bucăți
de gresie sau un petic de mochetă, dar nu mai mult și nici cu prea
multe pretenții. Materialele se pot cumpăra de peste tot mai nou...
Beneficiarul ar trebui să fie conștient de un lucru: montatorii
profesioniști nu prea cumpără decât de la dealeri specializați. Când
nu au încotro sau se grăbesc, mai fac excepții și cumpără de unde
găsesc, dar branduri cunoscute, verificate. Montatorii profesioniști
nu se specializează din clipuri video de do-it-yourself, ci în ani de
șantier, testări de produse și participări la traininguri, uneori în
străinătate. În consecință, beneficiarul nu ar trebui să aleagă “scump
la tărâțe și ieftin la făină” - vorbă din popor. Degeaba alegi un
parchet sau un PVC scump, dacă îl montezi cu un adeziv prost sau
nu aplici o amorsă anume care să consolideze șapa. O aplicare slabă
înseamnă deseori și pierderea materialelor în totalitate. Este o
muncă ce presupune riscuri, dar în care există totdeauna soluția
cea mai avantajoasă. Profesioniștii o cunosc, aveți încredere în ei.
Nu știți cine sunt? Întrebați-ne!

S
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Flotex by Starck
Philippe Starck a creat o colecție de 3 sisteme numite Vortex, Artist și Twilight. Fiecare
dintre acestea e disponibilă în 4 părți separate ce se pot aranja în mod liber pentru a
crea modele pentru proiectele designerilor adaptate nevoilor și preferințelor lor.

olosind tehnologia printării digitale high deﬁnition pe ﬁbrele
dense ale pardoselilor Flotex,
colecția semnată de cunoscutul artist
Starck dă naștere unor modele unice.
Jonglând cu marjele și tranzițiile, ﬁecare
dintre cele 3 sisteme provoacă tradiția și
crează un nou limbaj în percepția
spațiilor interioare și a modelelor de
pardoseală.

F

Jucați-vă și creați cu diferite
combinații
Forbo Flooring Systems a colaborat
cu artistul vizionar Philippe Starck la
proiectarea unei colecții profund inovative de sisteme de acoperire a
pardoselii: Flotex by Starck.

Variante infinite de design
Modelul ﬁecărui sistem de design se
întinde pe o lățime de 10 metri și e
format din 4 componente diferite; un
model central, altele de tranziție la
stânga și la dreapta acestuia și o textură
semi-neutră disponibilă într-o varietate
de culori și nuanțe. Fiecare dintre aceste
5 componente are o lățime de 2 metri,
iar modelul permite alternarea diferitor
combinații.

Pentru orice destinație și
proiect
Numeroasele opțiuni cromatice și
diferitele combinații ale celor 3 sisteme
fac din colecția Flotex by Starck una
foarte adaptibilă pentru orice destinație
și proiect.
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Combinații și inspirație
Flexibilitatea colecției Flotex by Starck
permite o inﬁnită posibilitate de combinații.
Pe site-ul nostru, www.forbo.com/ﬂooring,
vă stă la dispoziție o pagină specială
dedicată ideilor inspiratoare și sugestiilor
de combinații pe care le permite colecția
Flotex by Starck.
În era impersonală a mașinilor căutăm puritate, integritate și onestitate.

Modelele desenate manual ne permit să
ne diferențiem. Dorința de a crea și abilitatea de a ne imagina lucruri ne dă sens
și sentiment de apartenență. Astfel,
nimic nu poate înlocui liniile și tușele
desenate de mână artistului.
Flotex, această pardoseală hibrid unică combină beneﬁciile variantelor textile
și elastice, oferind confortul unei mochete
și rezistența unei pardoseli vinilice.

« NIMIc NU
ÎNLOcUIEȘtE
MÂNa artIStULUI»
PHILIPPE Starck

Vortex

artist

twilight
Reducem consumul de resurse cât
de mult posibil, iar prin regândirea
ambalajelor am scăzut cu 50 tone anual
greutatea acestora. Designul unic al
pardoselilor Flotex le face să elibereze la
curătare de două ori mai mulți alergeni
decât mochetele standard, îndeplinind
cele mai stricte cerințe legate de
calitatea aerului. Dalele de Flotex au 59%
conținut reciclat și sunt rezistente la apă
100%, ceea ce inseamnă că se curătă
numai cu apă și detergenți standard, fără
chimicale, permițând și curătarea cu
aburi dacă cerințele de igienă o impun.
Flotex e tratat anti-microbian împotriva
bacteriilor precum MRSA și E-Coli, ﬁind
și singura pardoseală textilă aprobată ca
antialergenă în Marea Britanie.

www.forbo-flooring.com
Contact:
sandra.stoian@forbo.com
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BASF Performance Flooring - soluții
sustenabile pentru pardoseli de excepție
Definiția sustenabilității dată de comisia bruntland a ONU (1987) este următoarea: “Satisfacerea
nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile
nevoi”. În esență, dezvoltarea sustenabilă este un proces de schimbare în care exploatarea resurselor,
direcția investițiilor, orientarea dezvoltării tehnologice și evoluția instituțiilor sunt toate în armonie și
ne sporesc potențialul, cel actual și cel viitor, de a răspunde nevoilor și aspirațiilor umane.
Oamenii consumă mai mult decât poate regenera
pământul, iar echilibrarea nevoilor economice, de mediu și
sociale, găsind cele mai bune soluții, este esențială pentru
asigurarea unui viitor mai durabil.

În această călătorie, trebuie să acționăm decisiv împreună
cu și pentru clienții noștri, dar și pentru ceilalți actori implicați.
Motorul creșterii proiectelor noastre este contribuția la nevoile
societății într-o manieră mai durabilă.

Sistemele BASF Performance
Flooring

l Formule avansate - sistemele Performance
Flooring pentru construcții durabile sunt produse fără
solvenți, cu emisii scăzute de compuși volatili
organici(VOC).
l Impact scăzut asupra mediului – odată puse în
operă, contribuie la protecția mediului.
l Creșterea durabilității – au maximă rezistență și
stabilitate, indiferent de condițiile de exploatare.
l Costuri reduse de mentenanță – presupun
costuri reduse de întreținere de-a lungul întregii perioade de exploatare.
l Certificate – toate produsele BASF sunt testate și
certificate de institute independente.

We create chemistry
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Luând în calcul întregul ciclu de existență al pardoselii,
sistemele BASF Performance Flooring au un impact minim
asupra mediului. De pildă, alegând pardoselile MasterTop și
Ucrete, acționați într-o manieră durabilă, responsabilă din
punct de vedere economic și ecologic. Se poate verifica
analizând întregul ciclu de viață, bilanțul ecologic, controlul
emisiilor și declarațiile de mediu. Cu sute de mii de referințe
la nivel mondial, utilizate în cele mai grele condiții, pardoselile MasterTop și Ucrete sunt urmărite constant, iar aceste
informații sunt analizate pentru a oferi cele mai bune soluții
cu noile produse.

Siguranță
Majoritatea accidentelor la domiciliu și la locul de muncă
sunt cauzate de alunecări și căderi. De asemenea, pardoselile
neconductive pot facilita deteriorarea dispozitivelor electronice sau chiar declanșarea unor explozii în cazul în care
sunt manipulați solvenți ori pulberi organice fine.
Suprafețele antiderapante și antistatice oferă o suprafață
sigură pentru utilizatori, bunuri, echipamente și instalații.

We create chemistry
Combinăm succesul economic, responsabilitatea socială
și protecția mediului. Prin cercetare și dezvoltare, sprijinim
aproape orice domeniu pentru a răspunde nevoilor actuale
și viitoare ale societății. BASF își propune să-și consolideze
poziția de lider mondial în domeniul produselor chimice,
bazându-se pe o strategie care se poate sintetiza într-o
propoziție: “We create chemistry”.
Inovațiile bazate pe chimie vor juca un rol-cheie cu
precădere în trei domenii:
l Resurse, mediu și climă
l Mâncare și nutriție
l Calitatea vieții

Impact pozitiv asupra calității aerului
Petrecem aproximativ 90% din timpul nostru în interiorul
unei clădiri, de aceea calitatea aerului de aici are o importanță deosebită pentru sănătate și confort. Toate produsele
noastre au fost testate în conformitate cu reglementări
stricte: asigură emisii reduse de VOC, nu au solvenți, iar
mirosul după instalare este aproape insesizabil.

Grija pentru igienă
Pardoselile ocupă o suprafață mare și importantă a
oricărei clădiri, iar igiena este esențială pentru sănătate și
confort. Pardoselile MasterTop și Ucrete sunt fără îmbinări,
impermeabile, ușor de curățat și întreținut, nu susțin
dezvoltarea microorganismelor, sunt rezistente la produsele
de curățare și dezinfectare. Unele sisteme MasterTop prezintă eficacitate antimicrobiană – pardoseli antibacteriene.

Produsele și soluțiile BASF contribuie la conservarea resurselor, asigurarea unei alimentații bune
și îmbunătățirea calității vieții. Sustenabilitatea
și inovarea vor ﬁ forțe motrice importante!
www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com
Pardoseli magazin
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izolaŢia fonică și termică

URSA GLASSWOOL TSP
– sustenabilitate și un mediu mai sănătos
o pardoseală modernă, optimă din toate punctele de vedere, nu înseamnă doar un strat suport
bine executat, o tehnologie de montaj aleasă cu
grijă și un strat final de calitate, potrivit destinației
acelui spațiu. Contează la fel de mult și ceea ce
avem dedesubt, modul în care această pardoseală protejează din perspectiva pierderilor
de energie, umidității, zgomotelor nedorite, disconfortului în general. Nu degeaba se vorbește
de ”sistem de pardoseală”, cu numeroase straturi,
accesorii, tehnologii încorporate. În acest context,
vom ține cont de acustica și izolarea termică
oferită prin aplicarea unui strat de vată minerală
de mare densitate deasupra plăcii de beton, sub
stratul final - în particular cu ajutorul sistemului
URSA GlASSWool tSP, disponibil pe piața
autohtonă prin Ursa România.
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n cazul clădirilor supraetajate, viața în comun poate fi
minunată, dar la fel de bine poate deveni o mare
provocare. Un obiect scăpat pe jos, un pășit mai ferm cu
tocuri, mutarea unei piese de mobilier sau tropăitul copiilor
va deveni motiv de stres auditiv pentru vecinul de dedesubt
și nu numai. În general, elementele de construcție ale unei
clădiri moderne sunt structuri rigide, masive, care transmit
fără prea multă reținere zgomotele de impact. Stratul final al
pardoselii (lemn, mochetă, linoleum, PVC, gresie etc.) poate fi
privit ca o îmbrăcăminte a acestei structuri, dar de obicei nu
este suficient pentru asigurarea unui confort acustic optim.
Într-un apartament de locuit, o cameră de hotel sau o clădire
de birouri vom avea invariabil suprafețe rigide, care permit
transmiterea zgomotelor de impact. Pentru a combate aceasta,
este nevoie de un strat special la nivelul pardoselii, care să
atenueze zgomotul și, conform specialiștilor în acustică, cea
mai bună metodă este amplasarea acestui strat imediat sub
pardoseală, desupra planșeului. Alte metode sunt și ele
bune (izolarea tavanului, a pereților etc.), dar presupun investiții mai mari și o logistică de șantier ceva mai complicată.
Date fiind aceste condiții, ce produs poate fi mai bun decât
vata minerală? Este un material cu densitate relativ scăzută,
ușor, excelent absorbant al undelor sonore și, în varianta
de înaltă densitate, suficient de rezistent pentru a susține
traficul uzual, chiar și intens. URSA GLASSWOOL TSP este
una dintre cele mai eficiente și populare soluții de pe piață,

Î

utilizată în cadrul multor lucrări din România. Soluția este
integrată într-un sistem de dală flotantă, care presupune, pe
lângă vata minerală de sticlă, folie de polietilenă și un strat de
șapă de minimum 5 cm, armat cu plasă de sârmă sau fibre
de sticlă. Această șapă poate avea integrat un sistem de
încălzire în pardoseală, fără pierderi de căldură datorită
stratului de vată de sticlă ce își îndeplinește rolul de excelent
izolator termic. Deasupra, se poate monta orice tip de strat
final, în funcție de dorințele beneficiarului, de cerințele
(normativele) specifice domeniului de utilizare și de existența
încălzirii în pardoseală, care necesită un strat final cu inerție
termică redusă. În mod firesc, rezistența la incendiu este
superioară (euroclasa A1), fiind vorba despre un material
practic incombustibil, care poate fi folosit de altfel la un regim
termic de până la 200°C. Sub sistem se pot trasa inclusiv țevi
și canale de cablu (dar nu integrate în vata minerală).
Sistemul acesta are și rol termoizolant, contribuind
sensibil la evitarea pierderilor de căldură din spațiul respectiv
față de etajele inferioare ale clădirii, care pot fi zone neîncălzite sau încălzite doar episodic.
Lucrarea de punere în operă poate fi considerată una
clasică, nu foarte diferită de execuția unei șape clasice, pe care
montatorii de pardoseli le realizează deseori, cu scule și unelte
obișnuite (betonieră pentru mortar, cuttere și alte instrumente
de tăiere pentru debitarea plăcilor de vată, a foliilor de
polietilena și benzilor perimetrale, nivelă și dreptar etc.).

URSA GOES GREEN

n Prin produsele sale, URSA continuă tradiția de a
dezvolta termoizolații inovative, implicându-se activ în
angajamentul UE de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră cu 20% până în 2020. Permanent sunt
comunicate cotele de reducere a emisiilor de CO2
obținute prin utilizarea de noi produse URSA.
n BiOnic, cea mai recentă inovație în domeniu, lansată
pe piață anul trecut, este produsă din materiale naturale
regenerabile, fără emisii de substanțe organice volatile.
Produsele URSA conferă clădirilor eficiență energetică,
îmbunătățind în același timp calitatea vieții oamenilor
prin crearea unui mediu interior sănătos.
n Produsele performante pot fi recunoscute cu ajutorul
ambalajelor verzi în care sunt livrate. Urmărind sloganul
“URSA GOES GREEN” și eticheta “Der Blaue Engel”
(Îngerul albastru), aveți garanția că folosiți cele mai bune
izolații, cu impact minim asupra mediului și contribuții
importante la economisirea de energie, la reducerea
gazelor cu efect de seră.

INFO

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1,
Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663;
Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com
Email:
assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro
www.ursa.ro
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PARdoSeAlă
PVC ÎN SISteM
FoRbo eURoCol
La SPItaLUL
MUNIcIPaL
FăLtIcENI
Spitalul Municipal din Fălticeni va beneficia
în curând de noi spații medicale, amenajate
în apropiere de vechiul corp din Str. Mihai
eminescu, existent încă de pe timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1860). o
aripă nouă, dotată cu aparatură modernă și
finisată după cele mai recente standarde de
calitate, se va alătura celor șapte corpuri
existente ale unității medicale. În acest
context, au fost aplicate și pardoseli PVC pe
o suprafață de circa 10.000 mp (în saloane,
cabinete, săli de operație, coridoare etc),
montate în sistem complet Forbo Eurocol.

N

Material ilustrat cu foto de la Monitorul de Fălticeni
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oul corp al spitalului, căruia îi sunt arondate 150.000
de persoane din Fălticeni și zona adiacentă, va avea 250
de paturi, saloane spațioase echipate cu mobilier nou,
sisteme de alertare a personalului, băi proprii și tot ceea ce ține
de confortul unui pacient aflat la tratament. Practic, este cel mai
important proiect al municipalității din ultimii ani, fiind
așteptat cu nerăbdare atât de locuitorii acestei zone a Județului
Suceava, cât și de medicii dornici să activeze într-un mediu profesional optim. Odată cu aducerea aparaturii noi achiziționate,
inclusiv pe partea de imagistică (CT, RMN etc.), va deveni cel
mai modern spital din județ. Lucrările s-au desfășurat în ritm
alert începând cu finalul anului trecut, astfel încât în acest
moment spitalul mai are foarte puțin până la inaugurare. Vor fi
disponibile secții și compartimente de Chirurgie Generală, ATI,
Primiri Urgențe, Ortopedie, Urologie, ORL, Obstetrică – Ginecologie, Neonatologie, iar unitatea medicală este dotată cu

facilități precum o stație de tratare a aerului, punct de
transformare, rezervor de apă pentru incendiu, sistem integrat
de aer condiționat, adăpostul ALA, șapte lifturi și centrală
termică pe gaz.
La parter, în zona de recepție a fost executată o pardoseală
cu marmură alb-roz de Rușchița, ridicată pe pereți și pe stâlpii
de susținere, iar în restul spațiilor medicale s-a optat pentru
covor PVC Sarlon de la Forbo Flooring Systems (material
antibacterian, rezistent la agresiuni chimice, cu o acustică superioară), respectiv PVC conductiv pentru sălile de operație și
celelalte spații în care trebuie gestionat potențialul electrostatic
al pardoselilor (cele de imagistică și în care este amplasată
aparatura de înaltă fidelitate). Trebuie menționat faptul că
fiecare secție este marcată cu o culoare unică a pardoselilor
PVC, pentru o orientare mai bună, ținând cont și de modul în
care influențează culorile diferitele tipuri de pacienți.
Montajul celor 10.000 mp de pardoseli PVC a durat aproximativ 6 luni, zilnic fiind prezentă pe șantier o echipă formată
din circa zece persoane (cu inevitabilele înteruperi date de
logistica de șantier). Aplicarea a beneficiat de sistem complet
Eurocol, de la pregătirea stratului suport din beton, reparațiile
acestuia, la adezivi, tratament de suprafață și alte materiale
speciale pentru spațiile medicale.

Soluții complete
pentru pardoseli
n Adezivi pentru parchet i

pardoseli elastice
n ape de reparaţii i autonivelante
n Amorse, grunduri
n Barieră vapori
n Lacuri, materiale finisaj

Pardoseli turnate
bicomponente Eurocol

LIQUIDDESIGN

MULTITERRAZZO

FLUIDFLOOR

luminiţa Cozma - director Comercial:
+40 723 638 242
www.forbo-eurocol.de
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Fiind vorba despre o pardoseală de spital, care este supusă
frecvent umidității (din operațiuni de cleaning) și sarcinilor
mecanice mari (echipamente și mobilier), s-a optat pentru un
sistem special, cu o rezistență superioară la toate solicitările care
pot apărea în aceste spații. A fost importantă și rapiditatea
execuției, timpul de lucru al materialelor, pentru a nu incomoda
celelalte lucrări de pe șantier care se desfășurau în ritm crescut.
De asemenea, s-au folosit soluții cu emisii reduse de compuși
organici volatili (COV), siguri pentru sănătatea pacienților,
angajaților spitalului și montatorilor. Iată principalele materiale
utilizate, în funcție de situația de pe șantier (calitatea suportului,
umiditatea acestuia, destinația spațiului), la recomandarea
reprezentanților Forbo Eurocol prezenți pe șantier:
n Euroblock 021, o rășină epoxidică fără solvenți, cu putere
mare de penetrare a stratului suport, foarte utilă pentru
consolidarea suprafețelor friabile, crearea unei punți de
aderență și sigilarea suprafețelor cu probleme; se aplică folosind
rola de burete sau racleta de cauciuc;
n Euroblock 025, rășină epoxidică întrebuințată ca punte
de legătură și barieră contra umidității, în cazul presiunilor și
sarcinilor dinamice mari, dar și pentru consolidare; este de
asemenea un produs fără solvenți, aplicabil cu racleta și rola;
n Europrimer Multi Plus 044 -1, amorsă universală cu
uscare rapidă și rezistență la umiditate, un produs cu emisii COV
reduse, ideal în lucrările de aplicare a șapelor autonivelante, mai
ales când stratul suport are denivelări mai mari;
n Europlan Unifill 999, o șapă autonivelantă compozită pe
bază de ciment, aplicabilă în straturi de 5 mm, care are tensiuni
interne reduse după uscare și rezistă la un regim de trafic optim,
inclusiv la tranzitul scaunelor (sau paturilor) cu rotile, ori a altor
piese de mobilier sau aparatură mobilă; în plus, emisiile scăzute
de substanțe organice volatile îl fac dezirabil pentru unitățile
medicale, inclusiv pentru maternități;
n Eurosafe Star Tack 522, un adeziv în dispersie copolimerică pentru montarea rolelor de PVC, foarte apreciat pe
piața din România datorită puterii mari de lipire, fiind folosit
inclusiv pe suprafețe neabsorbante sau ca adeziv de contact; se
aplică utilizând spatula, se așează rola de PVC și se presează cu
rola, rezultând o lipire sigură, uniformă, rezistentă la umezeală
și solicitări mecanice.
Montajul s-a desfășurat conform normelor în vigoare, cu
scafe de pardoseală și ridicarea PVC-ului pe perete, fiind
obținută o suprafață continuă, perfect plană, fără rosturi în care
să se depună murdăria (cu sudură la cald), fără obstacole și
foarte simplu de întreținut.
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INFO

Obiectiv - Spitalul Municipal Fălticeni
Suprafaţă acoperită pardoseli cca. 10 000 mp
Materiale folosite:
n Adeziv Forbo eurocol 522
n Șapă reparaţii Forbo eurocol 999
n Amorsă Forbo eurocol 044-1
n barieră vapori Forbo eurocol 021
n Masă consolidare suport Forbo eurocol 025
n Covor PVC Forbo Flooring Systems –
gama Sarlon
n Covor conductiv Forbo Flooring Systems
pentru sălile de operaţii
Executant lucrare - evesicran Suceava

eveniment

bienala Națională de arhitectură 2018
Uniunea arhitecților din românia organizează anul acesta cea de-a XIII-a ediție a prestigioasei
expoziții-concurs desfășurate sub însemnele bienalei Naționale de arhitectură 2018, a cărei temă
este “100 de ani de arhitectură în românia”. Ediția din acest an a bienalei are, față de edițiile
anterioare, un număr sporit de secțiuni, tocmai pentru a cuprinde mai eficient diversitatea
fenomenului arhitectural din ultimii ani.
Calendarul Galelor de Premiere

Ediția din acest an aproape dublează numărul de secțiuni,
față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai bine
complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale
arhitecturii, introduce generația arhitecților tineri în competiția
națională și se desfășoară, concomitent, în mai multe orașe
în strânsă legătură cu evoluția fenomenului arhitectural.

01.10.2018 - Gala de Lansare a BNA, ediția a XIII-a și premierea
proiectelor câștigătoare de la secțiunile Arhitectura rezidențială,
Arhitectura construcțiilor publice, Design interior - Teatrul
Național București - BUCUREȘTI
08.10.2018 - Gala secțiunii Arhitectura verde și energii
alternative - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂILA
13.10.2018 - Gala secțiunii Rural - Muzeului Etnograﬁc al
Transilvaniei – CLUJ-NAPOCA
17.10.2018 - Gala secțiunii Restaurare. Consolidare. Clădiri
restituite comunităților - Sinagoga Neologă SION - Str. Independenței - Oradea
17.10.2018 - Gala secțiunii Spațiul public incluziv - Muzeul
Orașului Oradea - Complex cultural (Cetatea) - ORADEA
20.10.2018 - Gala secțiunii Publicații de arhitectură - Biblioteca
Universității Tehnice - IAȘI
21.10.2018 - Gala secțiunii Diplome. Arhitecți în aﬁrmare foaierul și curtea interioară ale Primăriei Sibiu - SIBIU
22.10.2018 - Gala secțiunilor Fotograﬁa de arhitectură și
Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă - Cetatea
Medievală - TÂRGU MUREȘ

Calendarul Expozițiilor Publice
01-15.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile
Arhitectură rezidențială, Arhitectura Construcțiilor Civile și
Design interior - Teatrul Național București - BUCUREȘTI
08-22.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea Arhitectură
verde și energii alternative - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂILA
13-25.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea
Arhitectură rurală - foaierul Facultății de Arhitectură - CLUJ
17-29.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunile
Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților și
Spațiul public incluziv - Cetatea Oradea și Centrul Comercial
Lotus - ORADEA
18-20.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea Publicații
de arhitectură - Biblioteca Sala pașilor pierduți, Universitatea
“Gh. Asachi” - IAȘI
21-30.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea Diplome.
Arhitecți în aﬁrmare - foaierul și curte interioară ale Primăriei
Sibiu - SIBIU
22-28.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile Fotograﬁa
de arhitectură și Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă
- Cetate Medievală - TÂRGU MUREȘ

www.uar-bna.ro | uarbna2018@gmail.com.
Pardoseli magazin
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Profile

profesionale

SIStEM DE PrOFILE
PENtrU ParDOSELI
ELEgaNtE
discret şi robust, cu sistem de
montaj inteligent “clip”
o pardoseală trebuie aleasă cu atenţie şi în
cunoștință de cauză: aspectul să se
potrivească designului interior, să asigure
confort, siguranță și să fie durabilă. Cine
investeşte în proiectare, nu va face
economie la montaj, iar profilele de
pardoseală sunt acele elemente care vin cu
un plus de frumusețe și siguranță. Küberit a
dezvoltat sistemul de profile design tip
”clip” tocmai pentru pardoseli decorative
de calitate. Aceste profile sunt înguste,
discrete, cu suprafața netedă, dar și robuste,
durabile și ușor de montat, prin clipsare.

O fixare mai sigură,
în mai puţine etape de lucru
Deosebit de atrăgător ca aspect, sistemul de profile din
aluminiu Design Clip se bazează pe tehnologia Küberit: două
profile (unul de bază și unul superior) se îmbină rapid și
formează un ansamblu compact, cu o rezistență ireproșabilă.
Profilul de bază este fixat în pardoseală cu şuruburi speciale
Torx, apoi se aplică simplu profilul superior prin clipsare, fără
niciun șurub sau alt sistem de ancorare vizibil. Datorită
profilării zimțate în zona de îmbinare (patent propriu) și
elasticității perfect controlate a materialului, cele două
componente sunt legate atât de solid, încât ansamblul își
păstrează fiabilitatea și robustețea, în timp, chiar şi sub sarcini
grele. Atât profilele de trecere, cât și cele care reduc
diferențele de nivel sau cele de margine se pot adapta exact
la pardoseală. Toate aceste aspecte reprezintă un avantaj
direct și pentru montator, care are mai puțini pași de parcurs
până la finalizarea lucrării, ceea ce înseamnă rapiditate în
execuție, cu respectarea celor mai exigente norme de calitate.
Sistemul de profile Design Clip cu suprafaţă netedă a fost
dezvoltat special pentru pardoselile LVT (sau CV), de calitate
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ridicată, flotant, fiind recomandate și în cazul pardoselilor
lipite. Sistemul poate fi utilizat de către montatori la pardoseli
LVT (sau CV) cu grosimi de 4 – 7,5 mm, precum şi la
pardoseli textile de până la 12 mm. Aceste profile permit
mișcarea pardoselii (prin dilatare sau contracție) pe o lățime
de 6 mm. Varianta XL permite dilatarea și contracția pe o
lățime dilatare de până la 10 mm.
Cine își dorește profile cu adevărat decorative, are în
Küberit un partener experimentat; producătorul german oferă
profilele Design Clip în culori metalizate din aluminiu anodizat
argintiu, auriu, bronz şi cu aspect de oţel inoxidabil şlefuit
fin, în anumite profile putând fi furnizate și cu aspect de de
lemn, dar și în varianta personalizată, în orice culoare/design,
prin imprimare digitală.

www.kueberit.com/ro

O NOUă PErSPEctIVă a DESIgNULUI INtErIOr:
PrOFILELE PENtrU PErEțI
Protecţii elegante pentru margini, muchii și colțuri

Î

n general, oamenii apreciază designul interior atunci când
aspectul pereților este atractiv și bine definit. Decorarea
pereților este tot mai costisitoare în cadrul proiectelor
personalizate, dar efectele pot fi sub așteptări dacă nu există
o preocupare la fel de atentă pentru colțuri, margini, muchii
sau acele zone de delimitare care au efecte estetice surprinzătoare, schimbând complet perspectiva asupra spațiului. În
plus și foarte important: orice tip de finisaj (vopseaua simplă
sau decorativă, gletul, tapetul, tencuielile ornamentale,
structurate, calcio-vecchio, panourile decorative etc.) au
nevoie de o protecție, care să le prelungească durata de viață
în contextul unui ritm intens de uzură.

Accente perfect integrate
În timp, prin frecare, lovire, întreținere curentă sau prin
simpla atingere, orice tip de finisaj își pierde efectul decorativ,
și asta mai cu seamă în zonele sensibile, sau puternic solicitate:
margini, colțuri, muchii. Odată cu stratul final, se poate distruge
și stratul de nivelare – glet, tencuială, gips-carton etc. Profilele
Küberit, mai discrete sau mai evidente, protejează, cu mare
eficiență, toate aceste zone sensibile. Aceste profile au și un
important rol decorativ, estetic, iar în faza de execuție
reprezintă un real ajutor pentru aplicator, care obține o lucrare
mai sigură, mai rapidă și de o rigoare ireproșabilă.

Pentru spațiile cu un grad de uzură ridicat, precum
hoteluri, pensiuni, restaurante sau baruri, dar și în spitale sau
cămine pentru seniori, cabinete medicale şi clădiri publice,
consecințele utilizării și întreținerii frecvente pot fi atenuate
mult cu ajutorul profilelor profesionale Küberit. Specialistul
în amenajări le poate integra uşor în designul general, în
finisajul pereților, folosindu-le ca accente decorative.

DespreKüberit Profile Systems
GmbH & Co. KG
În calitate de principal producător de profile pentru
pardoseli, protecție muchii de trepte și pereți la nivel
mondial, Küberit reprezintă 155 de ani de calitate şi
progres. Satisfacția clienţilor, perfecțiunea, inovația și
păstrarea tradiției sunt parte integrantă a filozofiei
corporative Küberit. Investițiile constante în cele mai noi
tehnologii și certificări garantează o calitate ridicată a
produselor și serviciilor. Küberit este primul productor
de profile certificat în conformitate cu DIN EN ISO 9001:
2015, din septembrie 2016.

Pardoseli magazin
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DUrabILE, NatUraLE, MODErNE

NOuA COlECțIE EGGER PRO
DESIGN FlOORING 2018 - 2020
www.egger.com

Noua pardoseală Design a producătorului de materiale pe bază de lemn
este modernă, variabilă și robustă - iar
bonusul pentru stil este inclus.
Purtând acum denumirea EGGER PRO, colecția de
pardoseli Design este relansată și introdusă pe piață alături
de noile sortimente de pardoseli EGGER laminate și
Comfort. Producătorul de materiale pe bază de lemn EGGER
comunică prin intermediul noilor sale colecții de pardoseli
pentru distribuitori specializaţi mesajul central „EGGER are
soluția“. Cu EGGER PRO Design Flooring 2018 – 2020, acesta
reacționează la cererea pentru o pardoseală inovatoare,
sănătoasă pentru spațiul de locuit și adecvată pentru uz
comercial, care reunește avantajele pardoselilor din lemn cu
cele ale unor pardoseli pe bază de materiale sintetice. Ceea
ce a rezultat este o nouă generație de pardoseli Design, fără
substanțe dăunătoare și cu un design sofisticat.
Indiferent cât de excentrice sunt ideea de design și cerințele
tehnice: noul sortiment de pardoseli EGGER Design cuprinde
32 de produse cu decoruri inovatoare, cu o suprafață extrem de
robustă și cu o placă suport compactă, rezistentă la umflare, din
fibră de lemn, oferind o soluție pentru aproape toate domeniile
de utilizare. Experiența îndelungată în designul decorurilor și o
intuiție deosebită cu privire la tendințele actuale în amenajări,
precum și experiența în aspectele tehnice ale producției de care
dispune producătorul de materiale pe bază de lemn se pot
vedea și simți în această colecţie. Decorurile deosebit de
autentice sunt clasificate în patru noi universuri de stil: în acest
sens, în special aspectul natural de lemn și piatră țin de stilul
Pure Nature, în timp ce Used Novelty reunește decoruri pline
de caracter, jucăușe. La Modern Classics, decorurile clasice de
lemn și piatră prind viață, fiind reinterpretate în combinație cu
noi concepte de culoare. Decorurile lumii Light Living se
prezintă deschise și prietenoase, potrivite perfect tendinței de
amenajare în stil scandinav.
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Locul de joacă al familiei.
Pardoselile Design sunt produse în proporție de 70% din ﬁbre de lemn
naturale. Mai mult, ele sunt fabricate 100% fără PVC și materiale plastice,
contribuind astfel la un climat interior sănătos. Decorul EPD022, Stejar
Edington natur din universul de stil Pure Nature.

Pardoseala EGGER PRO Design este foarte robustă, naturală și modernă.
Culoarea caldă, maro face ca pardoseala cu ﬁbre lemnoase naturale să aibă
un efect clasic. Stejar Waltham maro, EPD030 din universul Modern Classics,
este un decor clasic de stejar cu noduri și ﬂori de culoare caldă, maro.

Cerințe ridicate în ceea ce privește estetica,
realizate cu măiestrie
Cu ajutorul pardoselilor, încăperilor li se asigură un accent
decisiv de design: colecția EGGER PRO Design Flooring 2018 2020 răspunde prin gama sa largă de reproduceri de lemn,
piatră și alte materiale, cererii pentru decorul potrivit și oferă
alegerea ideală pentru fiecare dintre stilurile în tendințe pentru
locuințele noastre. Imitații rustice de stejar cu caracter dur, plin
de vitalitate, sunt în contrast cu decorurile elegante care imită
betonul. Decorurile de piatră colorate și simple, precum și cele
cu accente metalice completează perfect gama de pardoseli
Design. Datorită combinației cu structuri autentice ale
suprafețelor, diferența optică față de original se mai poate
observa numai la o privire foarte atentă.

Pardoseli care conving – estetic și funcțional
Sistemul consacrat cu clic UNI fit!, utilizat la produsele din
colecţia EGGER Design Flooring 2018 – 2020, garantează
montajul impecabil: plăcile se fixează unele în altele cu un sunet
specific de clic, formând o îmbinare sigură și stabilă. Astfel,
montajul rapid și fără complicații este garantat. Deoarece
pardoselile Design se pot monta flotant și se pot lipi pe toată
suprafața, sunt ideale atât pentru suprafețe mari, cât și pentru
utilizarea în zone comerciale. Pardoselile Design au multe de
oferit: suprafața lor rezistentă la microabraziuni din poliuretan
termoplastic inodor, fără substanțe dăunătoare, este deosebit
de robustă și are capacitatea de a-și relua forma în cazul
apariției urmelor lăsate, de exemplu, de picioarele mobilierului.
Acest efect de auto-reparare, împreună cu rezistența UV a
suprafeței, care împiedică decolorarea pardoselilor, chiar și în
cazul expunerii la raze solare intense, garantează frumusețea de
lungă durată a pardoselilor. Plăcile compacte cu o grosime
constructivă de numai 5 mm se evidențiază și prin etanșarea
DualSeal, pe ambele părți, care permite curățarea cu aparate cu
abur, precum și montajul pardoselilor Design în încăperi cu
umiditate ridicată și în cadrul aplicațiilor comerciale.

Datorită rezistenței la microabraziuni și suprafeței autoregenerante,
pardoseala rămâne frumoasă pe termen lung. Fiind prevăzută cu o
structură antiderapantă a suprafeței, această pardoseală este adecvată
în mod special pentru spații cu traﬁc intens, în care un pas sigur este
important. Decorul EPD003 Stejar periat are un aspect patinat și se
adaptează în mod ideal stilului de amenajare creativ, Used Novelty.

Factbox
n EggEr PrO Design Flooring 2018 – 2020
cu 32 de decoruri
n robuste în mod deosebit și rezistente la
microabraziuni, acestea sunt ideale pentru
zone cu trafic intens
n Noile decoruri cu aspect de lemn și piatră
atrag privirile datorită autenticității ieșite din
comun
n rezistente la umiditate, le puteți folosi acum
pentru băi, bucătării sau holuri

Suprafețe autentice, care oferă un design potrivit pentru toate gusturile:
EGGER furnizează soluții prin intermediul noii colecții EGGER PRO Design
Flooring 2018 – 2020 și prezintă produse dezvoltate până la perfecțiune.
Rezistente la umiditate, pot ﬁ, de asemenea, montate în zone cu nivel ridicat
de umiditate datorită etanșării pe ambele părți. Din punctul de vedere al
aspectului, decorurile, precum cel prezentat aici, Stejar elegant bej nisip,
EPD015 din universul de stil Light Living, nu pot decât să convingă.
Pardoseli magazin
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˘ ACUM CU ARBITON
DECOREAZA

O PARDOSEALA˘ DIN NOUA GENERATIE
˛

UN

SPATIU
˛

O

PARDOSEALA˘

FRUMOS CA LEMNUL
- STRUCTURĂ
NATURALĂ

PRACTIC CA GRESIA

- SILENȚIOS

- DURABIL

- IDEAL PENTRU ÎNCĂLZIRE
ÎN PARDOSEALĂ

- PLĂCUT LA ATINGERE

PARDOSEALA˘ DIN VINIL
PE BAZA˘ DE MINERALE

buCĂTĂRIE
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- 100% IMPERMEABIL

+
HOL

LIVING

STILUL MILLENNIAL

PINK

CULOARE
PRINCIPALĂ

PANTONE ®

CULORI PENTRU
ACCESORIZARE

Pale Dogwood

PANTONE ®

PANTONE ®

7543 U

Aquamarine

PANTONE ®

PANTONE ®

Cool Gray 1

White

DA 107
Pasadena Oak
AROQ Wood Design
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1

2

Dacă vă place –
CE MAI AŞTEPTAŢI?
Rozul nu este doar pentru fete!
De ce este atât de popular
MILLENNIAL PINK?
Versatil

– se poate folosi deopotrivă

în nuanţe pale sau vibrante

Multifuncţional

– arată bine atât în baie şi

bucătarie, cât şi în dormitor
şi living

3

Strălucitor

4

Compatibil – se poate utiliza ca accent

5

Permis și bărbaţilor!

20

– perfect cu nuanţe de auriu

şi cupru

pe o paletă cromatică
neutra, potrivindu-se bine
cu nuanţele foarte
populare de gri
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Sfatul

specialistului

PArdOSEAlA și zgOMOtul dE iMPAct
Conf. univ.
Dr. Ing. Mariana
Cristina Stan,
membru al comisiei de
acustică a academiei
române

Î

n cazul pardoselilor, este important așadar să vorbim despre
zgomotele de impact, emise de un element de construcţie
pus în vibraţie de un şoc. Impactul este cel mai caracteristic
mod de solicitare a unui planşeu din punct de vedere acustic.
Sub acţiunea unui obiect în cădere, planşeul se deformează,
suferind o încovoiere locală. Datorită rigidităţii la încovoiere, în
porţiunea de planşeu încovoiată iau naştere forţe elastice care
se opun deplasării şi care tind să aducă această porţiune de
planşeu în poziţia sa iniţială, aşa încât energia primită prin
impact produce o mişcare oscilatorie după modelul masă resort. Mişcarea se propagă în tot planşeul sub formă de unde
de încovoiere şi astfel întregul planşeu intră în vibraţie, iar
particulele de aer din imediata apropiere a planşeului sunt
antrenate în mişcare, care se propagă în încăpere sub formă de
unde sonore aeriene.

În timp ce la zgomotul aerian, care se propagă
dintr-o cameră în alta, măsurile de izolare se pot lua
la fel de eficient și în partea dinspre sursă, și în cea
dinspre receptor, în cazul zgomotului de impact
cele mai bune măsuri se iau la sursă. Caz concret:
cineva se plânge că vecinii de deasupra au scos
stratul de protecție a pardoselii, sau covoarele, și
astfel se aud toate zgomotele, mai ales pași copiilor
care aleargă. Ce măsuri ar putea lua? o soluție ar fi
să îi roage pe cei de deasupra să își pună un covor,
sau să își refacă îmbrăcămintea de pardoseală; altă
soluție ar fi să își facă cei de dedesubt, în spațiul lor
de recepție, o izolare prin care să desprindă elementul orizontal de restul casei – metodă care este
și mai costisitoare, și mare consumatoare de timp.
Zgomotul de impact face parte din așa-numitele
“zgomote structurale”. Atunci când se produce un
astfel de zgomot de impact, el se transmite prin
toată structura. de aceea, cea mai bună metodă
este să se facă izolarea la sursă, adică în pardoseală.

Detaliu de dală flotantă

Izolarea la zgomotul de impact se poate face:
n la sursă (în spațiul de emisie) sau
n pe căile de propagare (cu dală flotantă în
spațiul de deasupra sau cu tavan fonoizolator
în cel de dedesubt).
Sisteme de membrane fonoizolante în camera de deasupra
La dala flotantă, materialul izolator se așează sub stratul de
circulație, cu ridicare pe perete, dar ridicarea pe perete nu se
face îndoind materialul, ci dintr-o bucată separată, pentru ca
în colț să nu se formeze o îndoitură prin care să se transmită
sunetul.
Pardoseli magazin
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Izolarea la zgomotul de impact în spaţiul de recepţie se poate
În concluzie, pentru realizarea corectă a măsurilor de izolare
face prin montarea unui tavan fonoizolator, care trebuie să aibă
fonică la zgomot de impact, trebuie să se acorde o atenție
o masă mare pe unitatea de suprafață, sa fie desprins de
deosebită detaliilor de îmbinări:
elementele verticale, pe toate cele patru laturi adiacente, și să fie
a) Elementele verticale trebuie să ajungă până la planşeu;
fixat de planșeul superior prin intermediul prinderilor elastice,
b) Este incorect ca elementele verticale să se oprească pe
care să nu transmită sunetul. În primul desen de mai jos, acele
dala flotantă
cârlige au niște găuri ovalizate, care permit flexibilitatea și
întrerup transmiterea sunetului. În al doilea desen, prinderile
sunt făcute prin intermediul unor garnituri din cauciuc.

În cazuri speciale, când este necesară o izolare mare la
zgomot de impact (de exemplu la amplasarea posturilor de
transformare electrică în parterul clădirilor de locuit, sau în
cazul centralelor tehnice din sediile pentru televiziuni, sau pentru amenajarea unui studio de înregistrări), se recomandă
sistemul “casă în casă”. Este foarte importantă ordinea execuției: prima dată se realizează pardoseala, pe care o desprind
de elementele verticale cu materiale amortizoare în zonele
perimetrale, apoi tavanul, de asemenea desprins de elementele
verticale, apoi pereții între pardoseală și tavan. Astfel, această
incintă este desprinsă de restul casei. Este important ca
elementele verticale să ajungă până la placa de beton a
pardoselii, în caz contrar sunetul găsește o cale să se propage.
Am întâlnit un caz în care o parte din camere aveau o protecție
fonică foarte bună, iar altă serie, pe același etaj, în care zgomotele
din clădire se transmiteau excesiv. Am descoperit cauza: cele din
Într-o clădire din beton, sursele de zgomote structurale care
urmă aveau compartimentările până în pardoseală, nu până la
se transmit pot fi și altele, nu doar cele de impact. De exemplu,
placa de beton. Fusese un open space, cu pardoseală continuă,
un calorifer nu ar trebui să se sprijine pe dala flotantă sau pe
compartimentat ulterior.
placa de beton, iar atunci când este fixat de perete în consolă, e
de preferat să nu aibă o prindere rigidă.
Sistem de tavan fonoizolator
În Normativul privind acustica în construcții și zone
urbane C 125, elaborat în 2013, apare un tabel din care tragem
concluzia că un planșeu greu, fie el chiar și de beton armat, de
grosime mare, nu reușește să asigure singur izolarea la zgomotul
de impact necesară. Deci trebuie să intervenim deasupra cu o
pardoseală care să amortizeze șocurile și să îmbunătățească
acest parametru. Notată ΔL, îmbunătățirea izolării la zgomotul
de impact depinde de material, de la un simplu covor PVC care
are circa 7 dB, la o mochetă care poate avea 20 – 24 dB, dar cu
condiția ca aceasta să aibă un suport termo-fonoizolant. Din
păcate, sunt tot mai rare mochetele cu acest tip de suport; ce-i
drept, rolul fonoizolant este preluat de noile tipuri de underlay,
aplicate sub mochetă.
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Valorile D Ln,w pentru diferite tipuri de pardoseli
Δ Ln,w
(dB)
Mozaic, piatră, gresie
0
Covor cauciuc cu grosime 3...4 mm
5
Covor PVC fără suport textil, cu grosimi de 1,5...2
7
Covor PVC cu suport textil, cu grosimi de 2...5 mm 9 ... 11
Covor PVC cu suport fonoizolator, cu grosime de
16
Covor din fibre poliamidice depuse electrostatic,
18
Mochetă
20 ... 24
Parchet tradiţional pe grinzişoare de lemn lipite pe
11
Parchet pe grinzişoare de lemn şi strat elastic de
21
Parchet sau covor PVC fără suport textil lipit pe
23
Idem pe strat elastic de 20 mm grosime
28
Idem pe strat elastic din polistiren ecruisat
22
Idem pe membrană fonoizolatoare la zgomot de 20 ... 27

Nr. crt. Pardoseli

Membrane fonoizolante

Exemple de executare a dalei flotante
(corect – incorect)

Un comportament bun în acest sens îl are parchetul clasic,
dar cea mai bună metodă rămâne aplicarea unui strat elastic
sub dala flotantă, care poate fi vata minerală cu densitate mare
(100 – 140 kg/mc). Mai este folosit polistirenul, dar nu extrudat
sau expandat, ci ecruisat (se obține din polistiren expandat, apoi
presat până la jumătate din volum – atunci, celulele se sparg și
în material apar goluri de aer care pot să atenueze undele
sonore). De vreo zece ani mai există pe piață membranele
fonoizolante, care pot avea grosimi de până la 1 cm. Foarte
cunoscute sunt cele din cauciuc tocat și liat din nou, care se pot
pune sub șapa slab armată, sau chiar sub stratul final al
pardoselii flotante, și pot reduce zgomotul cu până la 20 dB.
Underlay-ul este o soluție optimă, care contribuie la izolarea
acustică, inclusiv pentru zgomotul de impact. O reducere de 5
– 6 dB, deci cam cât un covor PVC bun, este importantă, iar
dacă este amplasat sub o mochetă care mai atenuează
zgomotul cu circa 14 dB, putem spune că rezultatele sunt
satisfăcătoare.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

În trecut se foloseau și alte materiale pentru fonoizolare, pentru
că oamenii erau preocupați de acustica clădirii – puteți întâlni în
casele vechi fibrobeton sfărâmat, zgură etc. Important este ca
materialul să aibă aer în interior, printre fibre sau particule. Erau întradevăr mai grele, dar în momentul proiectării structurile clădirilor au
fost concepute ținând cont de aceste încărcări statice suplimentare.
Pluta este de asemenea un bun izolator la zgomot de impact.
În prezent, preocuparea pentru protecția acustică a unei
clădiri depinde atât de bugetele alocate de dezvoltator, dar și de
profesionalismul celor care proiectează. Prevezi materiale
vibroizolatoare în pardoseală dacă ai auzit că există și știi ce să faci
cu ele. Ar fi normal ca și arhitectul, și inginerul de finisaj, să indice
ce trebuie făcut pentru a obține o izolare fonică bună și pe
verticală, și pe orizontală. Din păcate, la noi cursurilor de acustică
li se acordă o atenție tot mai mică în universitățile de profil.
S-ar putea spune deci că nu totdeauna este vorba de bani.
Sunt cazuri de ansambluri rezidențiale de lux, în cele mai selecte
cartiere ale Bucureștiului, ridicate cu bugete mai mult decât
generoase, dar la care acustica este neglijată – atât pentru
locatari, cât și pentru vecini. De exemplu, am întâlnit un ansamblu de locuințe unde pe acoperiș erau montate niște chillere
mari, extrem de zgomotoase, prinse direct în structură, care scot
împreună vreo 80 dB. Cred că nu exagerez dacă mă întreb: cine
și-a pus semnătura pe un asemenea proiect? Într-un alt caz, am
fost solicitată pentru un hotel a cărui sală de evenimente era la
ultimul etaj, ceea ce deranja desigur pe cei de la etajele
superioare. Nu știu de ce nu au optat pentru o soluție de izolare
pentru zgomot structural (era destul de simplu, se intervenea
doar la pardoseală), cert e că au ales să reamplaseze sala de evenimente la parter; bineînțeles, i-au “sacrificat” pe cei de la etajele
inferioare... greu de spus uneori care este logica investitorului.
În cazul hotelurilor, restaurantelor, cluburilor etc., sunt importante nu doar zgomotele de impact, ci și sunetele din boxele
audio, mai ales cele cu frecvențe joase, numite subwoofere.
Acestea se așază direct pe pardoseală, pentru a spori vibrațiile
(atât de apreciate de tineri !), dar pentru a reduce zgomotul
structural trebuie puse pe niște covoare elastice sau pe niște
amortizoare speciale. Problema este acută la cluburi precum cele
din Centrul Vechi al Capitalei, unde lângă asemenea spații
extrem de zgomotoase (am măsurat personal 107 dB în exterior!)
se află de pildă un hotel. Este o problemă cum pot fi gestionate
situații de acest gen, atât vreme cât autorizații se tot emit...
Pardoseli magazin
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Interes major pentru noul concept
Bona de renovare a parchetului
La sfârșitul lui iunie, în centrul de evenimente al
Hotelului Hilton din Sibiu, Bona România a făcut
lansarea oﬁcială a conceptului Bona Inspiration.
Au participat peste 80 de invitați, meșteri
parchetari certiﬁcați Bona, distribuitori și
designeri, care s-au familiarizat cu noul concept:
o modalitate „presetată” de ofertă vizuală pentru
beneﬁciar, orientată spre descoperirea nevoilor
și disponibilităților emoționale ale clientului.
Beneﬁciarul are nevoie și de câteva informații
tehnice – dar nu foarte multe, doar atât cât este
necesar pentru a-și face o idee despre ﬁecare
soluție de aplicare; informațiile tehnice și modul
de punere în operă au fost împărtășite, desigur,
specialiștilor prezenți la training. Le vom trece și
noi în revistă.

Bona Inspiration se focusează pe ideea renovării parchetului,
ca alternativă eficientă și avantajoasă la înlocuirea acestuia, sau
în loc de o simplă șlefuire și relăcuire; mai mult decât atât, cu
ajutorul acestui concept posibilitatea de a schimba radical
aspectul pardoselilor din lemn devine tot mai aproape, la un nivel
estetic și calitativ unic. Lansarea în România a conceptului este
rezultatul trendurilor europene, care se manifestă tot mai
puternic și la noi, pe măsură ce exigențele proprietarilor de
pardoseli din lemn devin tot mai ridicate. Interesul parchetarilor
a fost așadar major, prin acest concept nou venind practic în
întâmpinarea nevoilor acute ale pieței de pardoseli.
O primă operațiune executată la training, specifică brandului
Bona, a fost periajul parchetului cu mașina monodisc noutate absolută din perspectiva performanței, a texturii
obținute și a efectelor asupra lemnului, periajul realizându-se
fără a zgâria parchetul. Această tehnologie permite intensificarea aspectului natural al lemnului, cu o notă bidimensională,
atât în zona principală, cât și pe margini. Perierea pătrunde
până la fibrele cele mai stabile, creând mediul optim pentru
aplicarea celorlalte tratamente ale sistemului de finisare. Pentru
cele mai bune rezultate, se poate folosi Bona PowerDrive NEB
pentru zona principală și se finisează cu Bona SupraFlex.
Ulterior, au fost realizate câteva stiluri reprezentative pentru
conceptul Bona Inspiration: Grace Vivid (Touch of Grace) –
bicolor, alb și negru. În general, după o periere optimă, specialiștii Bona au colorat cu vopsea Bona Decor Paint și uleiuri
colorate Craft Oil 2K, după care au finisat cu lac Bona Traffic
HD sau ulei Hard Wax Oil.
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Bona Inspiration - Totul
se rezumă la inspirație
Conceptul Bona Inspiration se potrivește perfect acestei
tendințe, contribuind din plin la consolidarea ei. Prin crearea
unui nou sistem de periere, colorare și finisare, montatorul are
la dispoziție toate instrumentele necesare – ba mai mult,
pornește la lucru cu siguranța că este susținut de un brand
puternic, axat pe calitate și preocupat de design.
Pornind de la cinci stiluri de design, concepute pentru
locuinţă, a fost elaborată o gamă cuprinzătoare de modele, de
la aspectul luminos întâlnit la Nordic Milk, la nuanțele închise
pentru Modern Liquorice.
Decorarea face ca vechiul parchet din lemn să explodeze
de frumusețe și caracter, ajutând la salvarea mediului. Nu este
necesară instalarea unei noi pardoseli, nu sunt utilizate
substanţe chimice dăunătoare, iar prin tehnologia de periaj şi
şlefuire fără praf de la Bona, nu trebuie să vă faceţi griji cu privire
la curăţenie.
Bona Inspiration elimină lucrul la întâmplare din procesul de
tratare şi face ca modelul dorit să fie realizat mereu cu uşurinţă,
la aceeași calitate și cu același aspect. Gama largă de modele
predefinite dar nu vă limitează creativitatea, deoarece produsele
sunt compatibile, fac parte din acelaşi sistem şi astfel vă puteţi
crea propriile combinaţii de textură, culoare şi luciu.

Varietate de opțiuni: 5 stiluri și 17 modele
Simplu de pus în operă și rezistent în timp
Valoare adăugată pentru pardoselile din lemn
Eficiență pentru montatorii de pardoseli
Economie de resurse și durabilitate
Tot mai mulți oameni văd pardoselile ca pe o altă modalitate de a-și exprima gustul și individualitatea, tinzând să-și
modifice pardoselile mai des, în același mod în care schimbă
alte aspecte ale interioarelor proprii. Cu Bona Inspiration, o
soluție de renovare integrată, primiți un sistem cuprinzător,
inclusiv instrucțiuni detaliate despre cum să procedați, cu
produse și echipamente ușor de utilizat.

Renovaţi, nu înlocuiţi!
Reutilizarea – iată trendul momentului în domeniul pardoselilor, care are toate șansele să se mențină și să evolueze în
viitorul apropiat, din rațiuni ecologice, pentru conservarea resurselor și, de ce nu, din motive economice; este mai simplu, mai
ieftin și mai etic să renovezi o pardoseală decât să o înlocuiești.

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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Cleaning

KIEHl - lEGNOMAt
DEtErgENt PENtrU ParDOSELILE DIN LEMN
Recomandat pentru maşini de curăţat
Operațiunile de cleaning pe suprafețe mari, care trebuie întreținute zilnic din cauza traﬁcului intens, au nevoie
de o abordare specială, iar când este vorba despre pardoseli din lemn, atenția trebuie să ﬁe maximă. În primul
rând, așa cum știm cu toții, apa dăunează grav parchetului. Dar apa este totuși necesară pentru dizolvarea
impurităților, prin urmare curățarea trebuie făcută profesional, prin utilizarea unei mașini cu aspirație rapidă a
umidității și uscare. În al doilea rând, este nevoie de un detergent eﬁcient, care să aibă capacitatea de a
desprinde și prelua murdăria în câteva secunde, astfel încât mașina să avanseze rapid. Compoziția
detergentului trebuie să ﬁe cea optimă pentru a prelua inclusiv murdăria grosieră, nisipul, petele de grăsime,
substanțele care pătează. Nu în ultimul rând, putem menționa consumul redus de detergent, ceea ce
înseamnă că vom alege un produs profesional, conceput pentru acest gen de operațiune, sigur pentru
sănătatea celor ce activează, locuiesc sau tranzitează acel spațiu. De asemenea, în cazul unui șantier, vom
avea nevoie de o curățenie generală care să preia mai mult decât impuritățile obișnuite, de ﬁecare zi.
Întreținerea pardoselilor din lemn este mult prea importantă pentru a neglija modul în care o efectuăm; altfel,
durata lor de viață este diminuată, lucrările de renovare trebuie efectuate mai des și cu costuri mari. Iată de
ce vă propunem un detergent profesional, produs de o companie germană: Kiehl – Legnomat.

Kiehl-legnomat este un detergent spumant, cu acţiune rapidă şi
protector pentru pardoselile din lemn,
recomandat în cazul activităților de
cleaning pe suprafețe mari, cu trafic
intens, folosind mașini de curăţat
profesionale cu aspirare și uscare.
Datorită proprietăților sale, se poate
utiliza zilnic pentru eliminarea murdăriei acumulate, fără să afecteze lemnul,
finisajul de lac sau uleiul. Un avantaj
major este concumul redus de detergent: 2 ml pe metrul pătrat!
Produsul a fost testat și recomandat
de numeroși specialiști, el făcând față
unor exigențe crescute de trafic și uzură, precum cele din spații comerciale,
recepții, săli de sport etc. compoziția sa
(conform reglementării Ec 648/2004) se
bazează pe:
l tenside amfotere < 5%
l tenside neionice < 5%
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l agenţi

de complexare și odorizanţi
l conservanţi (metilisotiazolinone,
benzisotiazolinone)
Valoarea pH-ului este de circa
7,0, atât în în formă concentrată,
cât și ca soluție de întrebuinţare.

Domeniul de utilizare
acest produs este folosit atât
pentru curăţenia de întreţinere a pardoselilor din lemn masiv (parchet,
dușumele, parchet industrial, deck
pentru exterior etc.), dar și pentru
curățenia generală necesară după închiderea unui șantier, când pardoselile
sunt îmbâcsite cu praf, pulberi și tot
felul de resturi ale materalelor de
construcție, care pătrund în lemn,
rosturi, imperfecțiuni și, în cazul deckului, în rizuri. Nu este recomandat

pentru podele din laminat, care
oricum pot fi sensibile la umezeală.
curăţenia de întreţinere se execută
așadar cu mașina de curățat care are o
perie de nailon cu firele de 0,5 mm
mm, utilizând circa 1 litru de apă pe
minut. Dozarea se face manual: 200 ml
/ 10 litri apă (1:75 sistem de dozare a
chimicalelor).

Sfaturi
l În

caz de întrerupere a procesului
de curăţat, mențineți mașina în
funcțiune până la uscarea completă a
pardoselii – lucru valabil în orice
operațiune de cleaning pentru pardoselile din lemn (umiditatea excesivă
dăunează parchetului, începând cu
umflarea lemnului în zonele de rost);
spumaţi şi aspirați cu kiehl-Legnomat
într-o singură etapă de lucru.
l respectaţi indicaţiile de aplicare și
protecție conform normelor DIN
18356 (reglementările germane privind pardoselile din lemn).
l respectaţi sarcinile statice maxime
asupra pardoselilor (în cazul mașinilor grele, interesați-vă asupra
proprietăților sistemului de pardoseală, de la șapă la finisaj).

Despre Kiehl
Începându-și activitatea în 1904,
cu producția de uleiuri și ceară,
kiehl s-a dezvoltat în timp spre piața
de cleaning, pe măsură ce aceasta a
evoluat. Din 1978, activează în
sediul din München și unitatea de
producție de pe autostrada
München-augsburg, cu peste 300
de angajați. În prezent, are 9 filiale
în germania, alte filiale în Franța,
Italia, austria, Elveția, Orientul
Mijlociu și Orientul Îndepărtat, respectiv numeroși dealeri în Europa și
în întreaga lume. Oferta sa, bazată
pe inovație și un contact permanent
cu specialiștii în cleaning, include
produse pentru curățarea, dezinfecția și igienizarea clădirilor, a
spațiilor destinate alimentației publice, textilelor și autovehiculelor.

Kiehl-legnomat nu este un produs
toxic, care să necesite măsuri de
siguranță în tipul folosirii sau
inhalării vaporilor. de asemenea,
nu este un produs destinat aplicaţiilor casnice, în conformitate cu
normele Ce/44/1999 Art. 1 – utilizarea produselor profesionale.
Pentru aplicații casnice, consultați
lista de produse a companiei germane Kiehl, care include o gamă
largă de soluții de întreținere și
curățare pentru pardoseli din
lemn, inclusiv uleiuri de impregnare, ceară și produse de colorare.
Pardoseli magazin
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Cine a văzut acest apartament a fost de acord că farmecul lui este dat
de tâmplăria seculară restaurată și de parchetul nou, respectiv cel vechi
recondiționat de parchetari profesioniști. Acestea pun în valoare
camerele înalte, cu profile ornamentale pe tavan, într-o lumină
generoasă dată de ferestre mari, arcuite; a fost recreată, doar din
finisaje, atmosfera interbelică originală, la un nivel de confort superior,
potrivit zilelor noastre. Aspectul discret al parchetului de stejar, obținut
prin acoperirea cu un lac care păstrează nuanța lemnului, contrastul
elegant dat de uși și ferestre în nuanțe brun roșiatice de palisandru, au
șters toate intervențiile mai mult sau mai puțin fericite din ultimele
decenii. este dificil să ștergi atâția ani de lipsă de interes și ignoranță,
dar se poate spune că merită.
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Cum a început totul
Achiziționarea apartamentului a fost un pas important, dată
fiind destinația prevăzută pentru acest spațiu - închirierea,
eventual în regim hotelier. Conform dorinței viitorului proprietar, amplasamentul trebuia să fie central, de preferat la
parter sau la primul etaj (este cunoscută problema ascensoarelor, mai ales la clădirile vechi), într-o clădire nu foarte modernă
– atât din motive de buget, dar mai ales în virtutea preferinței
pentru aerul special al vechiului București, cu arhitectură
specifică, camere înalte și o distribuire avantajoasă a încăperilor.
Căutarea a durat ceva timp, iar la un moment dat s-a ivit pe
piața imobiliară o propunere care promitea: o casă pe două
niveluri principale, plus demisol înalt și mansardă, în stil
neoromânesc, de la începutul anilor 1920; în ciuda vechimii,
casa se dovedea destul de solidă (cu consolidări după
cutremurul din 1977).
În această “speță”, este important să știi ce vrei. Inițial,
apartamentul de la parterul supraînălțat nu arăta extraordinar, dar
intuiția și curiozitatea de a vedea ce se ascunde sub numeroase
intervenții, umpleri ale golurilor, instalații mai mult sau mai puțin
funcționale și straturi vechi de vopsea l-au determinat pe
potențialul cumpărător să ia decizia imediat: “da, iată un proiect
cu potențial”. Decizia a fost rapidă, cumpărarea s-a definitivat în
câteva zile și imediat s-au făcut primele planuri de acțiune.
În decizia de cumpărare a contat așadar zona (Carol I –
Armenească), zonă centrală, cu majoritatea caselor construite
în prima jumătate a secolului trecut, atractivă pentru chiriașii
cu ceva repere culturale autentice și care își doresc să beneficieze
de liniștea unui vechi cartier bucureștean “boieresc”. Apartamentul este complet decomandat, ceea ce permite o
segmentare în două zone de locuire, fiecare cu baia ei, având
intrări individuale, cu un mic hol comun. Dimensiunile camerelor sunt de 15 mp, respectiv 30 mp (aceasta din urmă
foarte spațioasă, efect potențat și de înălțimea de aproape 4
metri, iarăși un argument important). Nu în ultimul rând, a
contat faptul că tâmplăria, adică ușile și ferestrele, era completă,
în varianta originală antebelică: lemn masiv, bine păstrat, fără
cari și, în ciuda aspectului nu tocmai atrăgător, capabilă să facă
față unor operațiuni de restaurare.

Problemele unei renovări
Ca în orice renovare, este imposibil să nu ai surprize. Una dintre
ele a fost faptul că, sub șapa turnată în toate camerele (finisată
ulterior cu mozaic terazzo), fusese așezat și un strat de zgură de
câțiva centimetri, deasupra plăcii de beton cu drugi masivi de fier.
În acele decenii, se folosea metoda respectivă cu zgură
pentru a izola termic și fonic planșeele; din fericire, faptul că
imobilul a fost ferit de umiditate, precum și sigilarea de
deasupra, au contribuit la starea perfectă a umpluturii, fără pic
de apă sau mucegai.
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O îndepărtare a acestui strat de pe întreaga suprafață a
apartamentului ar fi fost un efort exegerat, consumator de timp
și resurse, așa că a fost lăsat la locul lui. Totuși, detaliul
constructiv respectiv a fost folosit în mod fericit pentru
îngroparea unor țevi de apă curentă și de evacuare a apelor
uzate, care nu arătau deloc bine lăsate aparent (și destul de
zgomotoase). Așadar, s-a realizat un șanț decupând șapa de
ciment existentă și îndepărtând zgura, a fost amplasată
tubulatura, iar deasupra s-a refăcut șapa.
Straturile finale realizate în perioada comunistă și după
Revoluție nu erau în stare prea bună și nici cele mai fericite
alegeri estetice sau practice. Două straturi de gresie ceramică
acopereau holul și bucătăria, aplicate probabil în anii 1990, când
acest material făcea furori pe la noi. În camera mică era o
dușumea de scânduri, destul de greu de îndepărtat după ce
fusese fixată de tocurile ușilor.
În fine, ultimul locatar a simțit nevoia să aplice o mochetă
peste gresie și dușumea, adunând dedesubt multă mizerie și
mucegai. Singura cameră unde pardoseala era într-o stare
acceptabilă era camera mare (să-i zicem living), cu un parchet
de stejar montat brăduț, în cuie, care nu avea nevoie decât de
o renovare atentă - șlefuire și relăcuire. Nu s-au constatat lamele
desprinse, rosturi prea mari și nici alte tipuri de degradare.

Restaurarea tâmplăriei
Lucrarea care s-a dovedit practic cea mai dificilă și
costisitoare a fost totuși restaurarea ușilor și ferestrelor, toate
originale. Ușile masive și înalte au pervaze late, iar desupra
frontoane cu forma aproximativă a unui segment de cerc,
profilate în partea superioară. Deși la început s-a dorit doar
curățarea vechilor straturi de vopsea (pentru obținerea unei
suprafețe uniforme și revopsirea în alb, pe parcurs proprietarul
a decis resturarea acestora, uși și ferestre. A fost o aventură cu
final incert. Ușile aveau urme de lovituri, zgârieturi care se
adânceau în masa lemnului, dar puteau fi rezolvate cu un chit
de cuțit colorat. Ferestrele, cu două rânduri de rame, deschise
spre exterior și interior, erau într-o stare mult mai proastă, după
un secol de soare, ploi, vânt, îngheț și zăpadă.
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 Ferestrele au fost vizibil mai afectate, din cauza umezelii
[i expunerii la soare. În acela[i timp, proprietarii care s-au
perindat n-au ezitat s` vină cu ”idei”, majoritatea distructive
pentru o tâmplărie care merita o soart` mai bun`.

Numeroasele straturi de vopsea scorojită, crăpăturile, reparațiile neglijente, feroneria stricată sau absentă, chiar
improvizațiile (“etanșare” cu scoci), nu dădeau prea multe
speranțe, dar, intervenind treptat, s-a văzut că situația nu era
așa gravă.

Pardoseli magazin

33

Lucrarea

edi]iei

 Suflanta cu aer cald s-a dovedit cel mai bun
instrument pentru îndep`rtarea vechilor straturi
de vopsea. Mai dur se pare c` a fost stratul ini]ial,
probabil o vopsea de var.

“Termopanele” ar fi reușit cu greu să înlocuiască vechile
ferestre, cu o curbură superioară specifică, o siluetă elegantă, o
textură de lemn inconfundabilă. După îndepărtarea vopselei,
șlefuire, chituire, reparare și o stabilizare suplimentară cu colțare
metalice, ferestrele și-au recuperat rigiditatea și aspectul, gata
să fie lăcuite.

Excelenții tâmplari de acum o sută de ani lucraseră cu
responsabilitate, doar din cepuri de lemn; de asemenea, fixaseră
niște baghete care protejau marginile canaturilor, astfel încât
ferestrele au beneficiat de o protecție excelentă –lemnul nu era
putred și nici atacat de insecte. Câteva geamuri erau sparte, iar
chitul nu mai era stabil decât din loc în loc.
Majoritatea celor care le-au văzut, mai mult sau mai puțin
avizați, au fost de părere că ferestrele nu merită efortul și ar
trebui înlocuite cu variante moderne cu geam termoizolant. Din
fericire, proprietarul a avut răbdare să nu ia o decizie pe loc și
să încerce să le salveze până în ultimul moment.
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expunerea termică). Între cele 2 straturi (plus rectificări),
aplicate la interval de câteva zile, s-au făcut și șlefuiri fine, pentru
uniformizarea suprafeței (fibre rebele sau impurități care se
simțeau la pipăit). Specialiștii în acest gen de lucrări știu că
secretul stă în șlefuire.

Pentru restaurarea ușilor, s-a procedat în mod similar: au
fost scoase de pe poziție, a fost îndepărtată toată vopseaua până
la lemn curat folosind o suflantă profesională Steinel și s-a făcut
o șlefuire grosieră.
Ulterior, lemnul a fost chituit în găuri și zgârieturi, s-au
practicat încă două – trei șlefuiri cu granulații din ce în ce mai
fine, iar la final s-a aplicat un lac cu baiț pe bază de rășină
alchidică de la Policolor.
S-a optat pentru o nuanță închisă, palisandru, pentru a
acoperi fără probleme toate zonele de chit și petele lemnului,
inevitabile după atâtea intervenții (inclusiv petele închise de la
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Parchetul, la final
Parchetul din lemn masiv de stejar, de proveniență
autohtonă (Magtomvic – Timiș) a fost montat cu adeziv poliuretanic bicomponent UZIN MK 92 s, cu o foarte bună aderență
pe mozaicul terazzo existent în toate încăperile vizate – camera
mică, holul acces și bucătăria. Dată fiind starea bună a
suportului și planeitatea lui, după îndepărtarea finisajelor
recente, nu a mai fost necesară turnarea unei șape de egalizare.
A fost un aspect important, deoarece orice înălțare a cotei
pardoselii ar fi adus după sine redimensionarea ușilor (tăierea
lor în partea de jos). Singurele zone unde meșterii parchetari au
intervenit suplimentar la stratul suport au fost zonele de șapă
grosieră aplicată pentru astuparea șanțului de instalații amintit.
Toată suprafața a fost șlefuită cu buffer-ul pentru suprafețe dure,
dar pe porțiunile proaspăt turnate s-a insistat mai mult. În
zonele mai puțin ferme s-a intervenit cu mortar de reparații cu
întărire rapidă, iar după uscare s-a aspirat perfect, apoi a fost
aplicată o rășină epoxidica cu rol de strat de aderență și blocarea
a umidității, de asemenea produse Uzin. Deja a doua zi s-a putut
trece la montajul propriu-zis al parchetului, cu model englezesc.
Perimetral, a fost aplicată cu adeziv de contact o plintă din lemn
de stejar de aceeași nuanță naturală.
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 Ma[inile [i sculele performante, obligatorii în
dotarea unui parchetar modern, nu te feresc de
lucr`rile de detaliu, care la o renovare sunt ceva mai
mult decât simple excep]ii.

Mai dificile au fost zonele cu lățime redusă, pentru că au fost
necesare multe tăieturi, respectiv detaliile la străpungeri (țevi)
sau în dreptul tocurilor de la uși.
Montajul a fost asigurat de o echipă Cadar Parchet, sub
coordonarea domnului Constantin Cadar, renumită în întreaga
țară pentru calitatea lucrărilor.
O zi a fost alocată montajului, iar alte două zile șlefuirii și
lăcuirii. Lacul folosit a fost Pall-X 96, de la Pallmann (brand al
grupului Uzin), moncomponent pe bază de apă, rezistent la
trafic intens și UV, cu uscare rapidă.
Conținutul de solvent este extrem de redus, iar uscarea a
avut loc rapid, putându-se șlefui în cîteva ore după aplicare.
Același lac a fost aplicat și pentru parchetul vechi din camera
mare; acesta, în urma expunerii la UV în timp și al vechii finisări
cu lac (cei care își amintesc știu cât de greu se usca și cît de greu
era mirosul), devenise de un portocaliu strident, care nu prea
cadra cu restul apartamentului. Dar după o șlefuire încrucișată,
care să îndepărteze vechiul finisaj, lemnul de stejar a rămas la
acceași nuanță cu a parchetului nou.

www.uzin.ro

UZIN. Pardoseala îţi aparţine.
Unde caut o soluţie profesionistă pentru montajul unei pardoseli? Cell mai simplu:
simpplu: UZIN.
UZIN.

Setare rapidă & Adeziv dur în
conformitate cu ISO 17 178

Şape pe bază de ciment,
sulfat de calciu sau beton
& panouri fixate ferm în
şuruburi P4 - P7 sau panouri
OSB 2 - OSB 4

Recomandat pentru utilizare
pe pardoseli cu încălzire în
pardoseală pe bază de apă

Adeziv universal
pentru lemn potrivit
pentru toate tipurile de
pardoseli din lemn

UZIN. PARDOSEALA ÎȚI APARȚINE.

Pardoseli magazin
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Nu a mai fost nevoie decât de câteva straturi de lac și efectiv
tot parchetul din apartament are aceeași nuanță – foarte
apropiată de cea a lemnului natur. Lacul nou a avut și rolul de a
rigidiza parchetul vechi, umplând rosturile ceva mai vizibile.
Băile au beneficiat și ele de o renovare. Una dintre ele a
primit gresie și faianță nouă, iar la cealaltă a fost schimbată doar
gresia.

Un ultim aspect pe care îl considerăm reușit și dorim să
vi-l împărtășim este finisarea pereților și tavanelor.
Zona centrală a tavanului a fost vopsită cu alb, iar marginea
acestuia și pereții în bej deschis. Cele două zone cromatice au
fost delimitate de baghete din polistiren, similare stucaturilor
originale, distruse ulterior (dar identificate în fotografii vechi).

INFO

Obiectiv - renovare apartament în
clădire istorică, bucureti, cca 70 mp
n Restaurare ui i ferestre originale
din lemn
n Montaj parchet masiv stejar
Materiale folosite:
Montaj parchet
n Adeziv poliuretanic bicomponent UZIN MK 92
n lac Pall-x 96, Pallmann
n Parchet stejar masiv Magtomvic – timiș
n Montaj - Cadar Parchet
Restaurare tâmplărie originală
n lac cu baiț pe bază de rășină alchidică - Policolor.
n Suflantă profesională Steinel
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MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

• Parchet masiv din stejar,
fag, salcâm, salcâm aburit,
carpen, cireș, nuc, ulm,
mesteacăn
• Parchet stratiﬁcat de
stejar și frasin pe suport
de placaj din mesteacăn,
cu o excelentă stabilitate
dimensională
• Semipodele la dimensiuni
personalizate
• Plinte, pervazuri, frizuri,
trepte pentru scări
• Materiale Wakol și Loba,
pentru montaj și ﬁnisare

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse

Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

www.magtomvic.ro

Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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Colorarea parchetului
nu a fost niciodată
mai simplă
n

Loba HS 2K Impact Oil

n

Loba Pro Color

n

Loba Activ Color

Loba HS 2K Impact Oil
ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți.
Substanța solidă 100%. Disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Loba Pro Color
baiț pentru colorarea parchetului,
disponibil în 11 culori.
Aplicare foarte simplă.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Loba Activ Color
Activator de culoare, pe baza reacției taninului din lemn.
Pe bază de apă. În combinație cu Loba 2 K Impact Oil Color se obțin
foarte multe nuanțe de culori, cu efect 3D. Aplicare foarte simplă.

LOBA - specialistul finisajelor de parchet şi pardoseli din lemn
40
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Alb

Wenge
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Finisaje pe bază de rășini reactive
Murexin – Kema
Din 01 ianuarie 2018 companiile Murexin și Kema, ambele cu o vastă experiență internațională în
fabricarea și comercializarea materialelor de construcții, au fuzionat devenind parte integrantă a grupului
Schmid Industrie Holding. Armonizarea resurselor celor două companii a avut ca efect extinderea
portofoliului de produse, rezultând soluții diversiﬁcate pentru o multitudine de aplicații. Finisajele epoxidice
și poliuretanice trebuie să îndeplinească atât un rol funcțional sau de protecție împotriva agresivităților
chimice și mecanice în spațiile industriale, cât și anumite cerințe de ordin estetic, îndeosebi în spațiile
rezidențiale. Pornind de la aceste două tipuri de solicitări, vă propunem vopsitoriile pe bază de apă
aplicabile pe suprafețele pardoselilor și pereților în spațiile rezidențiale.

Produs

Vopsea epoxidică pe bază de apa
pentru solicitări uşoare:

Murexin Aqua Sealing AS 1500 /
Kemapox C 6500 Aqua
Domeniu de aplicare

Pardoseli - garaje rezidențiale,
pivnițe, ateliere
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Renovare – aplicare peste placi
ceramice vechi la pereți și pardoseli

Finisaje decorative în spații de locuit,
camere pentru copii

Stratiﬁcație ﬁnisaj pentru pardoseli

Imagine succesiune straturi

Vopsitorie epoxidică netedă
Strat 1: AS 1500 / C 6500 Aqua (consum 0,3 kg/m2)
Strat 2: AS 1500 / C 6500 Aqua (consum 0,2 kg/m2)

Vopsitorie epoxidică antiderapantă
Strat 1: AS 1500 / C 6500 Aqua (consum 0,3 kg/m2)
Strat 2: Presărare în proaspăt nisip de cuarț sort 0,1 –
0,3 mm sau 0,3 – 0,8 mm (consum 1,5 kg/m2)
Strat 3: Sigilare cu AS 1500 / C 6500 (consum 0,3 kg/m2)

Vopsitorie epoxidică cu chipsuri presărate
Strat 1: AS 1500 / C 6500 Aqua (consum 0,3 kg/m2)
Strat 2: Presărare în proaspăt chipsuri
(consum 25 – 400 g/m2)
Strat 3: Sigilare transparentă cu Polyurethanversiegelung
PU 40 / Kemapox V 7500 Aqua M (consum 0,12 kg/m2)

Avantajele utilizării ﬁnisajelor pe
bază de apă Murexin – Kema:
• Produse ecologice, nu conțin solvenți, au miros neutru
• Sunt diluabile cu apă, curățare ușoară a sculelor
• Prelucrare ușoara, nu necesită personal specializat
• Posibilități multiple de colorare
• Permeabilitate ridicată la vaporii de apă
• Aplicabile în spații cu umiditate – băi, subsoluri, pivnițe, camere tehnice
• Aplicabile pe suporturi diﬁcile – șape anhidrit, șape de magneziu, etc.
Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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Am vorbit de-a lungul timpului despre pardoselile specifice diverselor
mijloace de transport și am convenit că printre cele mai remarcabile
sunt pardoselile din domeniul navelor maritime, atât din perspectiva
traficului, cât și a agresiunilor apei sărate, deosebit de corozive. În plus,
întreținerea permanentă a curățeniei punților este o operațiune comună, aproape obsesivă pentru echipajele navelor – orice pardoseală
trebuie să fie curată, să nu alunece, să nu împiedice, să nu devină sursă
de boli și să nu favorizeze vreun incendiu, care pe mare este similar cu
catastrofa. Avem ocazia să vă prezentăm un exemplu concret de navă
care a servit în marina militară britanică timp de câteva decenii,
participând la bătălii cheie din al doilea Război Mondial, Războiul din
Coreea și în numeroase misiuni de menținere a păcii în întreaga lume:
HMS belfast. Cele 9 punți ale crucișătorului “light” (12 tunuri de 6 inch)
au fost martorele unor evenimente istorice cu adevărat memorabile,
deseori cu riscul de a ajunge pe fundul mării.
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ansată în martie 1938, HMS Belfast (HMS este abrevierea
de la Her/His Majesty’s Ship) a ieșit din serviciul Royal
Navy în 1963, iar din 1971 a devenit muzeu deschis publicului, fiind ancorată la Londra, pe Tamisa, nu departe de Tower
Bridge. Nu a lipsit mult ca în 1963 să fie trimisă la dezmembrare,
deși cu câțiva ani mai devreme fusese modernizată, la standardele acelei perioade. O comisie reunită a Ministerului Imperial
de Război, a Muzeului Național Maritim și a Ministerului
Apărării au concluzionat atunci că vasul poate fi conservat cu
succes, dar salvarea lui a venit doar din fonduri private, așa cum
se întâmplă cu majoritatea obiectivelor turistice britanice.
Astfel, HMS Belfast a fost consevată și deschisă publicului – prin
conservare se înțelege faptul că nava este perfect funcțională și,
cu câteva mici adaptări, poate fi chiar folosită în luptă!

De la Convoaiele Arctice la Războiul
din Coreea
Anual, circa un sfert de milion de oameni o vizitează, dar
înainte de a deveni obiectiv turistic, această navă a străbătut
practic toate oceanele lumii, într-o perioadă în care marina

militară britanică încă era cea mai mare din lume, înainte să
cedeze locul fruntaș Statelor Unite ale Americii, după mai bine
de două secole de supremație absolută. Printre ghizi pot fi
întâlniți inclusiv foști membri ai echipajului, care atrag uneori
turiștii cu istorisiri trăite nemijlocit. Cel mai semnificativ conflict
la care a participat a fost, desigur, cel de al Doilea Război Mondial, când HMS Belfast a jucat un rol cheie în cadrul Convoaielor
Arctice (care sprijineau cu armament și mărfuri Uniunea
Sovietică în lupta contra Germaniei lui Hitler), în bătălia de la
North Cape și la Debarcarea din Normandia, în faimoasa zi “Z”
de 6 iunie 1944. În acele zile a tras ultimele salve de tun în ape
europene, continuând ulterior la misiuni în Orientul Îndepărtat.
Dar să vedem câteva repere ale istoriei acestei nave.
A fost construită înainte de al Doilea Război Mondial, în
1936 - 1938, la Belfast, capitala Irlandei de Nord, ideea de bază
fiind să facă față, prin blindaj, viteză și putere de foc, crucișătoarelor japoneze de același calibru, care amenințau posesiunile
Imperiului Britanic în Orientul Îndepărtat. Au fost construite
atunci zece crucișătoare de acest tip, cu o lungime de aproximativ 187 de metri lungime, lățime de aproape 20 de metri,
pescaj de 5,3 metri și un deplasament de peste 10.000 de tone.
Tehnologia propulsiei, obișnuită la acel moment, consta în 4
cazane cu aburi, care funcționau cu petrol – putea transporta
2.400 de tone de petrol, ceea ce îi asigura o autonomie de peste
16.000 km. Viteza era remarcabilă, de 32,5 noduri (cam 60
km/h), ceea ce o făcea deosebit de mobilă și eficientă în
aplicarea tacticilor de război. Puterea de foc era și ea considerabilă, cu 12 tunuri de 6 inch pe 4 turele (turela principală
putea trage până la 96 de focuri pe minut), încă 12 tunuri de 4
inch, 16 tunuri antiaeriene, vreo 50 de mitraliere și, desigur, o
serie de lansatoare de torpile, de suprafață sau de adâncime.
Blindajul era asigurat de benzi metalice cu diferite grosimi: 114
mm în zonele cu expunere mare, 76 mm pe punți deasupra
depozitelor, 51 mm în zona sălii de motoare. De pe HMS Belfast
puteau fi lansate chiar hidroavioane, prin catapultare, acestea
fiind readuse pe navă după aterizare cu ajutorul unor macarale.
La doar un an de la lansare, a început blocada Marii Britanii
împotriva Germaniei care invadase Polonia, iar HMS Belfast a
participat la conflict din primele zile.
Pardoseli magazin
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În noiembrie 1939 însă a atins o mină germană și a trebuit să
treacă prin reparații profunde care au durat doi ani. Revenind pe
mare, cu un blindaj optimizat, o putere de foc mărită și un
echipament radar performant, nava britanică a însoțit convoaiele cu ajutoare militare acordate Uniunii Sovietice, la acel
moment singurul aliat solid de pe frontul european. În acest context, a participat și la bătălia navală de la North Cape (Norvegia,
1943), când mai multe nave britanice au scufundat nava de
război germană Scharnhorst. Ca semn al recunoștinței pentru
activitatea din acei ani, Rusia a susținut financiar în 2010 o serie
lucrări de refacere a structurii, absolut necesare la acel moment.
În 1944, la Debarcarea din Normandia, l-a găzduit rege în
ultimele vizite făcute armatei aliate de invazie și apoi a participat
la operațiunea de susținere numită Overlord, prin care erau
bombardate de pe mare pozițiile germane. Chiar premierul
Churchill a intenționat să urmărească acțiunea de pe HMS Belfast,
dar a renunțat la insistențele regelui și ale aliaților americani.
În 1945, după o nouă etapă de modernizare cu radare,
armament și instalații de climatizare (pentru clima tropicală),
extindere a spațiilor de cazare a soldaților, dar și o consolidare
pentru a face față atacurilor japoneze de tip kamikaze, HMS
Belfast a plecat spre Orientul Îndepărtat, unde a participat la
misiuni de restabilire a păcii în Malaezia, China, Hong Kong,
Singapore și Japonia. A urmat Războiul din Coreea, când a
acționat individual sau a făcut parte din forțele navale ale
Națiunilor Unite, trăgând asupra unor obiective de coastă.
Parcursese 130.000 de kilometri în acest ultim război, fusese
lovită de un proiectil inamic și avea nevoie de o modernizare,
ceea ce s-a întâmplat în anii 1956 – 1959. Atunci s-a intervenit
masiv asupra structurii (modificându-se și aspectul general) și
asupra pardoselilor – cele de lemn au fost eliminate, fiind înlocuite cu pardoseli metalice sau alte materiale ignifugate; doar  Prin blindaj, dar [i prin puterea de foc, HMS Belfast trebuia
puntea superioară de lângă pupa, rezervată în mod tradițional s` echivaleze cruci[`toarele japoneze din clasa Mogami, dar [i
pe cele americane din clasa Brooklyn.
ofițerilor, a rămas cu deck din lemn.
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 Culorile vopselelor, la toate nivelurile, se supun regulilor
camuflajului stabilit de amiralitate - modelul Disruptive
Camouflage.

În 1963 s-a retras la Devenport (Australia) și, prin natura
împrejurărilor, a fost aleasă pentru a deveni muzeu, în detrimentul altor nave care nu fuseseră întreținute la fel de bine.

Pardoseli marine
Pentru cei curioși să afle cum își duceau viața marinarii pe
un vas de luptă în timpul ultimului război mondial și chiar mai
recent, la începutul Războiului Rece, HMS Belfast poate fi o
revelație; nava nu era concepută pentru croaziere de lux, ci
pentru o activitate rapidă, eficientă în situații de criză care
puteau apărea oricând. Câteva manechine recreează atmosfera
de atunci, inclusiv echipamentul marinarilor.
Coridoarele erau înguste, tavanele joase, tranzitul se făcea
printre numeroase obstacole, inclusiv printre torpile și proiectile.
Totuși, pe lângă spațiile previzibile (sala motoarelor, dormitoare,
cabine pentru ofițeri, puntea de comandă, sala de mese, băi comune, spălătorie etc.), existau o capelă, un salon în care marinarii
își scriau scrisorile pentru acasă, un cabinet stomatologic.
 Pun]ile metalice, rezistente la solicit`ri de tot felul prin
grosime, sunt recondi]ionate periodic, dar uneori fondurile nu
vin suficient de rapid pentru a contracara rapiditatea eroziunii.

Cu noi aparate radar, arme și sisteme de protecție (la atacuri
nucleare, chimice și biologice), respectiv o recompartimentare
pentru a găzdui un echipaj mai mic, nava a mai petrecut câțiva
ani pe mările Orientului și Africii, dar numai pentru misiuni de
pace, sau câteodată ceremonii de recunoaștere a independenței
fostelor colonii britanice...
Pardoseli magazin
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 Nava este un muzeu [i în privin]a pardoselilor marine:
linoleum din anii 1950, deck din lemn exotic, vopsea pentru
metal pe baz` de r`[ini artificiale, abia intrate pe pia]` (uleiul
de in devenise prea scump).

Unele facilități turistice, precum cafeneaua amenajată pentru
vizitatori sau magazinul de suveniruri, nu existau, desigur.
Pardoselile aveau un rol extrem de important în toată
această activitate zilnică, ele fiind reevaluate și înlocuite la
fiecare nouă reparare sau modernizare. În stadiul de acum,
putem vedea soluțiile găsite la ultimele intervenții, din 1956 –
1959, fiind ca o întoarcere în timp, la materialele și exigențele
de atunci. Putem întâlni pe puntea principală faimosul deck din
lemn, nelipsit de pe orice vas, dar în suprafață redusă, deoarece,
așa cum am spus, trebuiau evitate materialele cu potențial de
aprindere în timpul schimburilor de focuri.
În plus, la exterior, sub deck, umiditatea rezultată din mare,
aer și întreținere rămânea prea mult timp deasupra punții de
metal, contribuind la ruginirea și erodarea rapidă a acesteia. Prin
urmare, s-a trecut în unele zone la pardoseli simple din metal,
acoperite cu vopsea sau rășini sintetice, rezistente la săruri.
Putem remarca totuși știința montatorilor britanici de deck,
arta de a integra în pardoseală toate străpungerile. Să nu uităm
ca acești montatori au în spate sute de ani de construcții de
nave, care la început erau integral din lemn.

48

Pardoseli magazin

REVISTA Hotel &

Spa Magazin

l dotări pentru hoteluri și centre
Spa-wellneSS-balneare
l noi materiale, Soluții de conStrucție
și amenajare
l conSultanță de Specialitate
l repere de SucceS în domeniu

Aveți încredere în profesioniști!
SpaMagazin

www.spamagazin.ro

pardoseli

istorice

 Aderen]a [i cur`]enia pardoselilor era vital`, într-un mediu
permanent umed, lucrând cu materiale explozive care oricând
puteau arunca nava în aer.

Interiorul este și mai interesant din perspectiva pardoselilor.
Au fost alese materiale clasice și moderne pentru acele vremuri,
în variantele lor cele mai ușoare, pentru a nu îngreuna vasul. Pot
fi văzute suprafețe de linoleum montate în stil șah, din diverse
culori. În anii de după război, linoleumul era încă în vogă,
asigurând o pardoseală caldă, cu o aderență bună și o cromatică
ce mai înveselea atmosfera în zona dormitoarelor. Linoleumul
mai este prezent în sala de comandă, unde pardoseala are
numeroase trape de vizitare, pentru intervenții asupra echipamentelor; se poate observa o aplicare atentă a materialului
în cadre metalice, cu profile de oțel care încă rezistă traficului.
În bucătărie și băi, se folosea gresia ceramică, în format subțire
și cu o cromatică deschisă, care să nu ascundă murdăria. Cei
care au restaurat nava nu au renunțat la ea, deși pe alocuri pare
destul de deteriorată și nu foarte estetică. În interiorul turelelor
și al camerelor de lansare a torpilelor, ori în sala motoarelor,
pardoselile erau bineînțeles metalice, cu o serie de proeminențe
care asigurau aderența. Aderența era asigurată și de încălțămintea marinarilor, care trebuia să aibă proprietăți speciale.
Puțini știu (cei pasionați de navigație știu) că încălțămintea
marinarilor (pantofii de punte) trebuie să aibă tălpi de cauciuc,
sau un material similar, bine profilat, pentru a preveni alunecarea pe puntea umedă. Pielea folosită trebuie să fie
impermeabilă, tratată cu un ulei care respinge apa, iar cusătura
foarte durabilă.
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În anumite locuri putem vedea inclusiv pardoseli metalice
supraînălțate, care trec peste numeroasele țevi și cabluri ale
instalațiilor. Nu este mai puțin adevărat că pe punțile exterioare,
aceste pardoseli metalice ruginesc în ritm rapid, iar vopseaua
depusă se desprinde vizibil. Numeroasele adaosuri și reparații,
în general cu suduri, nu reprezintă un avantaj (sudurile ruginesc
mai repede). Aerul umed al Tamisei nu priește oțelului; este
puțin probabil ca rugina să corodeze blindajul gros al navei de
război, dar nu imposibil, așa că banii încasați de la vizitatori sunt
folosiți pentru lucrările permanente de întreținere și renovare.
Și nu se poate spune că britanicii nu au spirit comercial, în
tandem cu disponibilitatea de a educa: la cerere, se poate dormi
peste noapte pe vas, cu măsuri suplimentare de prevenție din
perspectiva accidentărilor.

terase

de top

Un material de excep]ie:

compozitul lemnpolimer de la Bencomp

Zonele de teras` [i c`ile de acces în amenaj`rile
exterioare, mai cu seam` în spa]iile publice,
trebuie abordate cu mare aten]ie pentru fiecare
detaliu referitor la siguran]a traficului [i estetic`. Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de
lucru, iar c`ile de acces trebuie s` fie stabile,
continue [i f`r` obstacole. Acela[i lucru este
valabil pentru pontoane [i alte amenaj`ri exterioare, acele elemente care individualizeaz` o
locuin]`, un complex de birouri, zona aferent`
unui hotel sau restaurant. Produc`torul român
de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de produc]ie la Buz`u, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezisten]` excelent`, montaj simplu [i un pre] accesibil. Datorit` propriet`]ilor
sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit în
majoritatea zonelor lumii, de la de[ert sau
climat ecuatorial umed, pân` la Cercul Polar.

Compozitul lemn-polimer Bencomp este
utilizabil inclusiv în lucr`ri cu umiditate
crescut`: pontoane, piscine, alei de
gr`dini etc.
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pardoseli, cât și la alte tipuri de construcții și amenajări exterioare: garduri,
paravane, pergole, pontoane, mobilier de grădină, balustrade, podețe,
lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru uși și ferestre. Datorită
rezistenței excepționale la radiațiile UV, profilele din WPC au un aspect
uniform, menținut pe toată durata de viață a materialului. Trebuie adăugat
că rezistența mecanică de care acestea beneficiază este de peste 3 ori mai
mare față de cea a lemnului, la aceeași grosime.
Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o
activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

P

ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate în ultimul timp
de către beneficiari de orice fel, luând în calcul câteva motive,
toate la fel de importante pentru siguranța traficului, aspect,
controlul costurilor de execuție și întreținere. În primul rând, este
vorba despre un tip de pardoseală care, având prevăzută o
substructură, de o înălțime mai mare sau mai mică (în funcție de
relieful terenului, de arhitectura spațiului și de necesitățile specifice
locației), permite foarte bine drenarea umidității solului, fără a afecta
stratul superior al pardoselii. În al doilea rând, apare necesitatea
asigurării unei aderențe optime, conform normativelor de siguranță
autohtone și locale în domeniu: suprafața să nu fie nici alunecoasă,
nici atât de aderentă încât să provoace împiedicarea. De asemenea,
trebuie luată în calcul temperatura la care ajunge pardoseala în
timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare în cazul
materialelor cu inerție termică redusă (piatră, ceramică, compozite pe
bază de ciment etc.). Lemnul a scris istorie în acest domeniu, dar de-a
lungul tipului au fost înregistrate o serie de neajunsuri ce au făcut ca
tot mai mulți utilizatori să se orienteze către materiale compozite tip
WPC, care beneficiază de avantajele lemnului, dar reușesc să vină cu
câteva plusuri semnificative: planeitatea perfectă și stabilitatea
formei (greu de menținut la lemn, care își modifică dimensiunile în
timp, sub acțiunea factorilor de mediu), rezistența la agresiunea
unor substanțe (detergenți, grăsimi, acizi, săruri – cum este cazul
apelor marine, minerale, termale etc.). Un deck din WPC nu are nevoie
de întreținere periodică și nici de finisare, fiind un material omogen,
colorat în masă.
Proprietățile compozitului
lemn-polimer oferă de asemenea
ceea ce este pretins de la orice
pardoseală exterioară: rezistență
la cicluri îngheț-dezgheț, la apă în
regim prelungit, agresiune de natură biologică (mușchi, licheni,
insecte), un design modern și
familiar în același timp. Factorul
estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putând fi
extrudat sub numeroase forme și
modele de texturi. Din WPC,
Bencomp obține profile rectangulare care pot fi folosite atât la

WPC-ul are în compozi]ie f`in` de lemn (peste
50%) [i mase plastice (rezultate uneori din
recicl`ri), amestecul fiind stabilizat împotriva
radia]iilor UV, a mucegaiurilor [i insectelor.
Astfel, se poate vorbi de un material prietenos
cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice [i nu
elibereaz` substan]e periculoase, ceea ce îl
recomand` pentru folosirea inclusiv la piscine
sau terase destinate copiilor.

Bencomp
Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Gala Premiilor Anualei
de Arhitectură
bucurești - 2018
Pe 5 iulie 2018, am fost prezenți la gala de decernare a premiilor din cadrul celei
de-a XVI-a ediții a anualei de arhitectură, organizată de Filiala teritorială
bucurești a Ordinului arhitecților din românia. Evenimentul, desfășurat pe terasa
teatrului Național bucurești (reamenajată de curând, în contextul renovării și
reconfigurării întregii clădiri), s-a bucurat de o prezență numeroasă – circa 600
de arhitecți, specialiști din domeniul construcțiilor, autorități publice, producători
de materiale, presă. La locul evenimentului au fost expuse cele peste 230 de
proiecte înscrise în concurs, care au fost mutate ulterior în grădina urbană
Mercato comunale de pe Str. Ion câmpineanu, până pe 31 iulie 2018.

A

nuala de Arhitectură București se
desfășoară anul acesta în două
etape: în prima etapă, pe timpul
verii, au avut loc concursul de arhitectură
și o serie de conferințe, iar începând cu 6
octombrie până spre finalul anului vor fi
organizate expoziții și alte evenimente satelit, cu itinerarea Anualei prin cartierele
bucureștene.
Tematica manifestării, “de utilitate
publică”, se concentrează pe dezbaterea
diverselor situații întâlnite în practica
profesională a arhitectului bucureștean, pe
relațiile cu administrația, cu mediul de
construcții și are ca punct central imaginea
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orașului ca loc al negocierii. Intenția este
de a identifica coeficientul de plus-valoare
pe care arhitectul și arhitectura le aduc
vieții urbane contemporane. O serie largă
de conferințe, dezbateri, evenimente și
workshop-uri se orientează în această
direcție de analiză. “Această ediţie a Anualei
îndeamnă la conştientizare şi responsabilitate
în ceea ce priveşte calitatea spaţiului construit
din Capitală. Este momentul ca toţi partenerii
de afaceri activi din mediul de construcţii să
se aşeze la aceeaşi masă cu arhitecţii,
urbaniştii şi autorităţile locale şi să lucreze
împreună pentru calitatea locuirii şi a traiului
în Bucureşti. Filiala Bucureşti a OAR îşi va

asuma cu responsabilitate rolul de liant între
autorităţile locale - arhitect - dezvoltator
pentru binele comun al societăţii”, a explicat
arh. Emil Ivănescu, noul preşedinte al OAR
Bucureşti.
Înainte de gala propriu-zisă din seara
zilei de 5 iulie, i-am putut vedea pe copiii
și adolescenții participanți la atelierul de
desen “De-a arhitectura”, dedicat micilor
aspiranți din școli primare, gimnaziale și
licee ale Bucureștiului. Pe pardoselile
terasei Teatrului Național, aceștia și-au
demonstrat creativitatea pornind de la
lucrările expuse de arhitecții cu diplomă,
la final fiind premiați pe categorii de vârstă.

Juriul internațional s-a
prezentat arhitecților
români în cadrul unor
întâlniri care au avut loc în
zilele de 2,3 și 4 iulie la
Cinema Elvira Popescu,
din cadrul Institutului
Francez. Iată componența
juriilor, pe secțiuni:

Vă prezentăm în continuare premiile pe
Premiile concursului de proiecte au
fost acordate pe următoarele secțiuni: secțiuni, cu câteva detalii despre acele
Arhitectura locuinței; Arhitectură civică și proiecte câștigătoare care implică pardoseli.
corporate; Arhitectură, conversie și restaurare; Arhitectură, intervenții și spațiul public;
Amenajări de interior; Design de obiect;
Carte de arhitectură; Diplomă de arhitectură;
Proiecte de arhitectură; Premiul Președintelui; Beneficiarul de arhitectură.
În evaluarea proiectelor premiate pe 5
iulie, s-a ținut cont de următoarele criterii:
creativitate, inovație, înscriere în context și
sustenabilitate, concurența fiind destul de
strânsă, dat fiind numărul mare de lucrări
înscrise în concurs.

Juriul secțiunilor de
arhitectură construită
n Arh. Juan trias de bes
(Spania) - Președintele
juriului
n Arh. Yoshihide Kobanawa
( Japonia)
n Arh. Jean-Paul Viguier
(Franța)
n Arh. Marc Jay (danemarca)
n dr. arh. Marian Moiceanu
(România)
Juriul secțiunilor
”Cercetări prin arhitectură”
n dr. Arh. Françoise Pamfil Președintele juriului
n Arh. dan Clinci
n Scriitor Marius Chivu
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Premiul secțiunii „Arhitectura locuinței” a fost acordat unei locuințe de
vacanță proiectate de arhitecții Raluca
Vișinescu și Irina Wrenn, construite la
Moeciu – Brașov. Au fost folosite cu
precădere materiale locale, urmărind
deschiderea spațiului interior către peisaj.
Este remarcabilă continuitatea dintre
pardoseala livingului (dușumea) și terasa
din deck de lemn, între ele existând un
vitraj larg. Premiul secțiunii a fost acordat
de asemenea unui ansamblu de locuințe
de pe Str. Occidentului 40 din București,
proiectat de arhitecții Adrian Untaru,
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Andrei Șerbescu, Bogdan Brădățeanu,
Valentina Țigâră și Pavel Albu. Aici,
interioarele celor 20 de apartamente au
beneficiat de parchet din lemn masiv de
stejar (revine modelul “brăduț”), iar scările,
balcoanele și terasele de plăci minerale
compozite.
La secțiunea “Arhitectură civică și
corporate” a fost premiată grădinița Școlii
Americane din București, concepută de
arhitecții Adrian Spirescu, Marina
Raicolpol, Lucica Mîț, Ruxandra Iordan,
Cosmin Popa, Cristian Prisecaru, Daniela
Cehan și SC Carpați Proiect. Spațiile

interioare, însumând mai bine de 3.000
mp, au pardoseli continue, ușor de
întreținut, din PVC sau turnate.
Premiul secțiunii “Arhitectură, conversie și restaurare” a revenit unei clădiri
din Str. Lascăr Catargiu 46 din Capitală
(construită în 1911, arh. Toma Dobrescu),
renovate după ideile arhitecților Răzvan
Florian Bârsan, Duca Alexandru și Monica
Crețu. S-a pus accent pe evidențierea
detaliilor de arhitectură de început de
secol XX, inclusiv pardoselile din parchet
masiv, cu atenție deosebită pentru o scară
de lemn monumentală restaurată. Podul
vechi a fost convertit într-un spațiu
multifuncțional, cu pardoseli din parchet
de mari dimensiuni, gen dușumea, iar în
holuri a fost montată marmură albă, cu
borduri bej.
Premiul secțiunii “Amenajări de interior” a revenit restaurantului Edo Garden
(București) - arh. Dan Enache, Călin Radu
și Anca Ene. Este o amenajare austeră, de

arh. Alexandru Nicolae Panaitescu, arh.
Rodica Elvira Panaitescu și arh. Ioana
Alexe; Lucrări de consolidare și
modernizare la Teatrul Național “I.L.
Caragiale” din București, echipa condusă
de acad. prof. arh. Romeo Belea.

inspirație orientală, în care lemnul este
omniprezent (în varianta “afumat” sau
natur), inclusiv la nivelul pardoselii parchet de stejar, montat “brăduț”.
Conform autorilor, s-a dorit atât o
compatibilitate cu profilul restaurantului,
cât și o aducere în actualitate a clădirii,
construită în perioada interbelică.
Alte premii:
n Premiul secțiunii “Design de
obiect”: (RE)ST - arh. Justin Baroncea și (ex
aequo) Folding Chair - arh. Dragoș Motica;
n Premiul secțiunii “Carte de

Ca notă generală, se poate remarca
atenția acordată pardoselilor, atât ca
material (putem vedea o preocupare pentru adaptarea materialului la destinația
construcției), cât și din perspectiva cromaticii. Parchetul, în format mare sau mic,
tinde să rămână la culoarea naturală a
lemnului, preponderent esențe autohtone,
de stejar. În cazul renovărilor, în general
clădiri din a doua parte a secolului al XIXlea și prima jumătate a secolului trecut, se
face tot posibilul să fie păstrate vechile
pardoseli, prin revitalizarea celor de lemn,
sau păstrarea notelor originale prin
pardoseli de piatră, marmură sau noi
variante minerale compozite, cu aspect
similar. Zonele exterioare adiacente (terase,
balcoane) sunt tot mai largi și mai bine
integrate în spațiul construit, acoperirea
preferată fiind deck-ul din lemn sau lemn
compozit.
Ca participanți la acest eveniment, am
remarcat interesul crescut al arhitecților
pentru acest tip de manifestare, pentru
proiectele și ideile expuse, în contextul
intrării în activitate a noii echipe a OAR
București, condusă de arh. Emil Ivănescu,
noul președinte al organizației.
În cadrul Anualei de Arhitectură au
avut loc și serile de film de arhitectură
UrbanEye, desfășurate în grădina Casei
arhitectură”: MARGINALIA. Limits within Universitarilor din Capitală, urmând ca din
the Urban Realm - arh. Ana Maria toamna aceasta să participam și la alte
evenimente organizate în cadrul Anualei
Zahariade;
n Premiul secțiunii “Diplome de de Arhitectură.
arhitectură”: (Re)generare urbană Filaret2
- arh. Iulian Bădără și (ex aequo) Centru de
cultură și meșteșug - Ana Ștefănescu
n Premiul secțiunii “Proiecte de
Informații actualizate
arhitectură”: House 4 2 - arh. Cosmin
găsiți pe
Anghelache, arh. Cassandra Pop și arh.
www.anuala.ro
Astrid Rottman
www.facebook.com/
n Premiul Președintelui Filialei
anuala.arhitectura
București: Ioana Grigorescu – Calea
sincerităţii (carte de arhitectură) - autori
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UzIN rOMÂNIa
UN NOU ÎNcEPUt
Uzin Utz AG, companie cu peste 100 de ani de
experință în domeniul pardoselilor, este într-o
nouă ofensivă pe piața românească. Cu o echipă
mai puternică, un nou sediu în zona de nord a
Capitalei și pornind de la calitatea incontestabilă
a produselor Uzin, Pallmann și Wolf, producătorul
german de materiale și mașini pentru pardoseli
vine cu propuneri speciale pentru montatorii de
pardoseli, arhitecți și designeri de interior.

entru piața de pardoseli, Uzin Utz AG reprezintă
garanția unei lucrări rezistente, conform normelor europene, executate eficient, sustenabil și
sigur pentru sănătate. Brandurile Uzin, Wolf și
Pallmann, distribuite în România, constituie concepte integrate, care încorporează cea mai performantă
tehnologie a momentului în domeniul pardoselilor.
Dar aceasta nu este totul. Uzin Utz AG mai înseamnă consultanță, pentru orice situație particulară
de șantier, în orice etapă în care aplicatorul sau
proiectantul întâmpină dificultăți sau vrea să încerce
lucruri noi, creative.
Uwe Miess și Mihaela Mincu, cei doi specialiști
UZIN sunt membri cu experiență ai branșei, care vă
pot sprijini pentru a folosi corect soluțiile furnizate
de companie. Echipa Uzin din România poate aborda
o lucrare atât la nivel tehnic, în comunicare directă
cu montatorii și constructorii, cât și la nivel estetic,
colaborând cu arhitecții sau designerii, care pot veni
cu proiecte inovatoare, de inspirație clasică sau modernă pentru orice tip de pardoseli. Stabilirea
parteneriatelor solide și pe termen lung cu specialiștii
din domeniu este unul dintre obiectivele principale
ale companiei germane.
De mai bine de 50 de ani, brandul UZIN este
marca profesionalismului în tot ceea ce reprezintă
realizarea pardoselilor: materiale pentru pregătirea
stratului suport (grunduri, produse de nivelare, șape,
bariere de vapori etc.) și adezivi pentru acoperiri din
lemn, elastice sau textile.
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Brandul PALLMANN este recunoscut pentru
soluțiile legate de tratamentul suprafețelor din lemn
și plută, fiind lider în dezvoltarea finisajelor pe bază
de ulei. De la sistemele moderne de lacuri pe bază de
apă, până la soluțiile de renovare rapidă și produse de
întreținere, clienții Pallmann pot alege dintr-o gamă
largă de produse.
WOLFF vă oferă mașini puternice, eficiente și
rapide pentru montajul, renovarea sau îndepărtarea
pardoselilor. Mașinile de șlefuit pentru șape sau pardoseli din lemn, aspiratoarele profesionale, legendarele
strippere, accesoriile și consumabilele, toate acestea fac
parte din arsenalul unui montator modern.

PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ PENTRU
MONTAJUL PARCHETULUI!
Wakol PU 280
(amorsă barieră de umiditate)
Wakol D 3045
(amorsă filler)
Wakol Z 615
(şapă autonivelantă)
Wakol MS 260
(adeziv silanic rigid-elastic)
WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ ȘI
ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI !
Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în România de

SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE
executivtrading@yahoo.com
0261.775.222

Administrator:
Joachim Cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro
Consultant tehnic:
bodor Ioan
0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com

