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IGIENĂ EFICIENTĂ PENTRU PARDOSELI
Bona Commercial System
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Vrei o podea cu adevărat sănătoasă? Zilnic, murdăria și microorganisme se acumulează în zgărieturile și rosturile
de pe suprafaţa podelei. Îndepărtarea acestor tipuri de acumulări este aproape imposibilă prin metodele tradiţionale de
curăţare. Acum sunt disponibile noi metode pentru rezolvarea acestor provocări. Prin adaptarea tehnologiilor de ultimă
generaţie de la Bona, special concepute pentru ﬁecare tip de suprafaţă, ﬁecare proprietar de pardoseli poate îmbunătăţii
masiv eﬁcienţa curăţării.
Bona Commercial System asigură îngrijirea optimă a pardoselilor cu beneﬁcii atractive precum rezultate superioare,
timp redus de întrerupere a activităţii și pardoseli mai curate pentru un mediu mai sănătos.
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e vorbește, pe bună dreptate, că în condițiile sanitare actuale
lucrurile se vor schimba radical - și chiar se schimbă, este
simplu de remarcat; ne preocupă în continuare migrarea
forței de muncă și vom vedea în ce măsură colegii noștri vor mai
putea pleca spre țări din Occident pentru salarii mai mari ori
condiții de lucru mai bune. Mobilitatea devine o problemă, în paralel
cu atractivitatea sistemelor de sănătate performante. Rămâne în
sarcina noastră, ca și până acum, să îi încurajăm pe meseriași și
specialiști să continue alături de noi, iar pe tineri să vadă în această
meserie perspective reale de a-și asigura un viitor.
Dar să ne concentrăm la ceea ce avem de făcut aici, căci e destul
de lucru. Așa cum este firesc, va fi nevoie de finisaje (și mai ales
pardoseli) ușor de întreținut și curățat, în special pentru spitale, unități
de învățământ, restaurante și spații publice în general. Igienizarea
intensă, dezinfectarea, cer pardoseli inerte la substanțe chimice,
continue, fără spații în care să se adune murdăria. Piața românească
de profil poate asigura acest tip de pardoseli, la cel mai înalt nivel de
profesionalism, fie că vorbim de pardoseli elastice, fie de pardoseli
turnate in situ. Le recomandăm celor care au nevoie de acest tip de
suprafețe să apeleze cu încredere la aplicatorii autohtoni, dar la cei
experimentați, care au un portofoliu de lucrări și o echipă stabilă.
Chiar dacă aveți nevoie de o programare prealabilă, merită să
așteptați. Iată încă un aspect pe care este bine să îl urmăriți la acești
aplicatori: parteneriatele cu producătorii. Marii producători, care pot
oferi o garanție a produselor, sunt mult mai atenți în selectarea
firmelor care să le pună în operă produsele; buna lor reputație
depinde atât de calitatea produselor, cât și de seriozitatea aplicatorilor.
Merită să mai vorbim, în condițiile actuale, despre felul în care
trebuie să ne comportăm pe șantier noi, aplicatorii, și de relația cu
beneficiarii, care au devenit mult mai atenți la condițiile de igienă de
la locul de muncă, la contactul direct. Avem în paginile ediției actuale
un articol despre protecția la agenții biologici și chimici nocivi, de
interes pentru toți cei implicați într-un proiect. Binecunoscuta mască
pe care o purtăm atunci când ne aflăm într-o colectivitate este doar
un aspect; protejarea noastră și a celor din jur trebuie să fie mai
elaborată, ca echipament și metode.de lucru. Avem nevoie de o
organizare mai bună, de o logistică de șantier optimizată. Ar fi un
lucru foarte bun pentru noi să nu ne mai confruntăm cu situația
clasică, în care ne facem cu dificultate treaba pentru că ceilalți
(electricieni, instalatori, zugravi etc.) nu și-au terminat-o pe a lor.
Ne așteaptă vremuri interesante, pe care nu ni le-am dorit, dar
pe care le vom parcurge împreună, pentru că avem nevoie unii de
alții. Avem nevoie și de informații, drept pentru care le mulțumim
încă o dată celor care sprijină revista de față, fiind conștienți că doar
comunicând vom putea să ne menținem standardele, ba chiar să
le depășim, așa cum ne cer vremurile. Cea mai mare eroare ar fi
să ne panicăm și să ne izolăm – nu ne cere nimeni acest lucru.
Trebuie doar să fim mai prezenți în ceea ce facem și mai atenți la
nevoile beneficiarilor.
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Pardoseală conductivă
pentru spații curate

Pardoseala vinilică omogenă conductivă Sphera SD combină performanțe
premium cu un design aerisit și proaspăt, prezintă o suprafață curată mată,
fiind în același timp ușor de curățat și
întreținut. Culorile gamei sunt frumoase și în sine, dar se combină perfect
una cu cealaltă, permițând designerilor
modele creative și spectaculoase.
Sphera SD este o acoperire de pardoseală cu
proprietăți disipative statice, iar în vederea unei
performanțe durabile au fost adăugate un
Țineți mediul sub control
număr de chipsuri disipative.
Colecția de pardoseli conductive Forbo Sphera
De ce să alegem pardoselile vinilice omogene SD | eC constă din 2 game: Sphera SD (Static
conductive Sphera SD:
Disipativ) și Sphera EC (Electrostatic Conductiv).
Amândouă reprezintă o alegere ideală pentru
l Stratul de uzură cu tehnologie SMART
spații cu necesități ridicate de control.
control rezistă optim la pătare și zgâriere
Sphera se produce în fabrica europeană Forbo
l Nu se impune montaj cu adeziv conductiv
special construită pentru a îndeplini cele mai
pe toata suprafața, numai la fixarea benzilor
moderne standarde de mediu, inovație și tehnologie.
de cupru
l Sphera SD își păstrează performanțele indiferent de nivelul de umiditate
l Sunt produse într-un mediu cu deșeuri zero
și generează emisii extrem de scăzute
l Formatul plăcilor reclamă cât mai puține
suduri, contribuind astfel la respectarea
celor mai înalte standarde de igienă
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Beneficiile gamei Sphera SD | EC
l Dezvoltarea inovativă a produsului și controlarea atentă a proceselor de fabricație
asigură o soluție de pardoseală cu calități
conductive permanente, în conformitate cu
standardele eSD.
l Performanța optimă a acoperirii de pardoseală
se păstrează pe întreaga durată de viață a
acesteia, indiferent de condițiile de mediu,
precum umiditatea.
l emisiile scăzute și fără ftalați înseamnă că
Sphera SD | eC poate contribui la un mediu
interior sănătos
l Sistemul unic de control al stratului de uzură
SMART face ca pardoseala Sphera SD | eC să
reziste la pătare și zgâriere, fiind astfel o soluție
igienică și durabilă.

l Datorită
stratului inferior
conductiv nu se
mai impune folosirea de
adeziv conductiv pe toată
suprafața, ci doar la fixarea benzilor de cupru.
Acest fapt reduce riscul apariției erorilor de
montaj.

Întreținere
Pardoselile vinilice conductive Forbo Sphera SD
& eC sunt ușor de curățat și întreținut, datorită
finisajului lor poliuretanic durabil.

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
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Alegerea soluției
potrivite cu

Succesul înseamnă să ai o viziune îndrăzneață, dar și să organizezi proiectul eficient, în cele mai mici
detalii. De aceea, Master Builders Solutions a dezvoltat un instrument de planificare on-line, în mai
multe limbi - inclusiv în limba română, cu ajutorul căruia veți găsi rapid și simplu soluția ideală pentru
proiectul dumneavoastră. Prin Online Planning Tool, proiectanții, arhitecții, contractorii și beneficiarii
își pot alege soluțiile optime din gama extrem de variată
a produselor și sistemelor BASF. Aceștia trebuie să
parcurgă câteva etape simple: să se logheze, să selecteze tipul de proiect (pentru execuția pardoselilor
aplicate lichid, în speță), să aleagă una dintre specificații
(destinația spațiului), să dea câteva detalii despre
dimensiunea proiectului și... programul îi ghidează
automat, pentru ca la final să primească recomandarea
tehnică, incluzând ducumentația aferentă, inclusiv detalii
în format CAD sau DWG.

We create chemistry
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lanificarea online este o metodă modernă, care
beneficiază de rapiditatea și eficiența soluțiilor digitale
de comunicare, fiind disponibilă oricând și oriunde pe
un computer, laptop, tabletă sau telefon inteligent conectate
la internet. Relația directă, personală cu furnizorul de
materiale rămâne importantă, desigur, dar nu este totdeauna
potrivită, mai ales dacă timpul ne presează iar consultanța
personalizată pentru fiecare detaliu nu se justifică (și costă).
Toate informațiile necesare sunt disponibile oricum pe
platforma online a producătorului, ceea ce este în avantajul
tuturor. Proiectantul, constructorul și ceilalți actori implicați în
proiect au nevoie doar de un ghid care să îi orienteze către
soluția potrivită, restul înseamnă informare și execuție cu
respectarea indicațiilor date de producător. Atâta vreme cât
informațiile sunt bine structurate și disponibile într-o formă
coerentă, accesibilă, totul se rezolvă în cele mai bune condiții.
Pe site-ul Master Builders Solutions puteți urmări și un
videoclip care vă ghidează prin intermediul celor 3 pași simpli
de alegere a ”scenariului” care se potrivește proiectului
dumneavoastră.

online-planning.master-builderssolutions.com/ro
Simplu
Utilizarea online Planning Tool este cu adevărat simplă,
deoarece întreaga interfață este concepută într-un mod
intuitiv. Cu doar câteva click-uri, puteți crea noi scenarii, sau
implementa modificări în cele deja existente. Selectând țara
în care se va desfășura proiectul și limba preferată, scenariile
vor fi adaptate automat, pentru a corespunde disponibilității
produselor și legislației locale, luând în calcul armonizarea cu
specificațiile internaționale. Datorită proprietăților platformei,
caracterizate de ceea ce se numește ”Responsive Design”
(adaptabilitate la diverse tipuri de display-uri), puteți lucra la
proiectele dumneavoastră de oriunde, fiind permanent
conectat cu partenerii.

Rapid
instrumentul de planificare online vă accelerează fluxul de
lucru. este nevoie de numai trei pași pentru a găsit soluția
optimă. Selectați scenariul și tipul de structură, alegeți
aplicațiile progresiv și sistemul vă va recomanda imediat
soluții și know-how, garantându-vă că nu pierdeți din vedere
aspecte esențiale sau de detaliu.

Pardoseli magazin
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Alege, definește, descArcă 3 pași de urmat pentru a obține acum
raportul personalizat al caietului de sarcini!
Definiți soluția pe care o căutați în funcție de domeniu, tipul
de construcție și descărcați un raport de specificații personalizat,
inclusiv obiecte BiM (Building information Modeling) certificate
și toată documentația referitoare la produs. Dacă aveți întrebări
pe parcurs, trimiteți-ne solicitarea. echipa noastră de experți vă
va oferi un răspuns cât mai curând posibil.
De exemplu, pentru pardoseli specifice unităților de
învățământ, avem soluții din gama MasterTop pentru o multitudine de destinații: săli de clasă, săli de conferințe, de lectură
sau de muzică, biblioteci, bucătării și cantine, laboratoare de
fizică și chimie, zone sanitare, subsoluri și camere tehnice.
Pentru spitale și clinici medicale primim soluții dedicate unor
spații precum zone de recepție și administrative, săli de
așteptare, saloane, cabinete, unități de terapie intensivă, zone
de recuperare și băi terapeutice, săli de gimnastică și
fizioterapie, bucătării, coridoare, spălătorii, spații de depozitare.
Niciun spațiu care are nevoie de rezistență la trafic și întreținere
curentă intensă nu rămâne neluat în calcul.
Ajungând la fiecare produs, putem descărca fișe cu datele
tehnice, specificații, omologări europene și naționale, declarații de performanță, obiecte BiM și, dacă ne-am hotărât,
putem cere online o ofertă, raportată la suprafață, în funcție
de proiect. instrumentul a fost deja utilizat cu succes în
proiecte din întreaga lume, partenerii felicitând Master
În acest fel, puteți evita întârzierile cauzate de omisiuni sau Builders Solutions pentru procesul de descărcare simplă,
greșeli care pot fi evitate pe șantier. În ultima etapă, puteți defini pentru informațiile utile și detaliate cuprinse în fișiere, inclusiv
condițiile și dimensiunile specifice structurii și verifica opțiunile pentru posibilitatea de a genera oferte personalizate.
detaliate, ca să vă asigurați că nu ați uitat nimic. Dacă aveți
întrebări suplimentare, luați pur și simplu legătura cu experții
Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor
Master Builders Solutions.
mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și
renovări. Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeInteligent
roase proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește
instrumentul a fost conceput pentru a vă furniza cea mai continuu în cercetare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbună soluție, ținând cont de factori precum tipul construcției, bunătățirea celor existente. În parteneriatele desfășurate,
costurile și sustenabilitatea. Conform cerințelor dumneavoastră abordarea este atât cea de furnizor de produse, cât și de
specifice, instrumentul furnizează o vedere de ansamblu personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept
completă asupra soluțiilor recomandate, materialele necesare, holistic asupra construcției.
împreună cu fișiere video ce conțin aplicații de probă și fișe
de date detaliate. Puteți descărca întreaga documentație a
www.master-builders-solutions.basf.ro
proiectului, organizată pe fișiere.
www.ucrete.basf.com
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O CASĂ INUNDATĂ

ÎN LUMINĂ

Foto: Daniel Dascălu

Reședința privată ale cărei imagini le vedeți aici este amplasată în
nordul Capitalei, la Voluntari (spre Grădina Zoologică), o zonă
unde au apărut în ultimii ani ansambluri rezidențiale și locuințe
individuale cu arhitectură variată, cu multe spații verzi proprii și
piscine exterioare. Construită pe două niveluri, subsol și parter,
proprietatea respectivă nu este foarte vizibilă din stradă, spre
deosebire de vecinătăți, dar odată trecând de poartă, intri într-o
ambianță efectiv impresionantă, în care minimalismul, luminos și
aerisit, pune în evidență finisaje de o calitate deosebită. Cele mai
multe lucrări pentru pardoseli interioare și unele amenajări
exterioare au fost realizate de echipa Glamour Floors, care ne-a
și oferit câteva informații despre lucrarea respectivă. Proiectarea a
fost asigurată de Cristina și Sorin Diaconescu, de la Outline
Architecture Oﬃce din București.
Pardoseli magazin
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V

orbim în aceste pagini de un proiect
unitar, care ne oferă cele mai bune
argumente pentru o arhitectură simplă, funcțională, în care natura este invitată
să participe la scenariu, dar integrând în
același timp tehnologia necesară; fațade
transparente și elegante, spații interioare
largi, deschise, cu perspective multiple, o
curte interioară înconjurată integral de vitraje, luminatoare, piscină și multe finisaje
organice sau minerale. O casă cu tot ceea ce
înseamnă confortul modern, ba mai mult
decât atât, fără a avea nicio clipă senzația de
lucru în plus, de ostentație, pe care o regăsim
din păcate prea des în casele românilor.

Continuitate
Lucrările de pardoseli interioare și exterioare s-au derulat la finalul anului trecut,
timp de circa o lună și jumătate, în care
echipa Glamour Floors a avut de executat
pardoseli interioare din lemn (parchet),
placări ceramice și de marmură la interior și
exterior, scări, placări de cărămidă aparentă
pentru fațadă, diverse amenajări exterioare
pe structuri metalice.
Livingul a fost abordat în consens cu
arhitectura locuinței, în alb și culori naturale,
cu câteva accente de albastru și roșu date de
mobilier. Lumina de zi este suplimentată cu
ajutorul unui luminator montat în terasa de
deasupra. Cărămida aparentă cu care a fost
placat exteriorul casei se regăsește și aici,
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potențând senzația de continuitate între
interior și exterior pe care o oferă oricum
vitrajele mari, cu deschidere spre o curte
interioară cu arbuști și copaci (încă mici). În
acest living, cu zonă deschisă de bucătărie și
de dining, respectiv pe unele căi de acces din
locuință, a fost montat un parchet de stejar
Boen, din gama Stonewashed (Oak Coral), cu
dimensiuni mari - 14 x 209 x 2.200 mm.

Același material a fost folosit pentru placarea
unor scări spre demisol și a câtorva pereți sau
nișe, însumând aproape 500 mp de acoperiri.
Parchetul respectiv este prefinisat cu ulei,
deci nu a mai avut nevoie de un tratament
suplimentar după montaj. Muchiile de
treaptă au fost din aceeași gamă, fiind nevoie
de 66 metri liniari pentru a proteja scările de
uzură și a le da un aspect uniform. Montajul
s-a făcut prin lipire cu adeziv silanic de la
Murexin, iar pentru delimitare la perete au
fost selectate plintele albe din MDF de la
Arbiton MP 0801 (126 metri liniari). La
sosirea echipei de montaj, șapele erau
turnate, dar a mai fost necesară aplicarea
unor autonivelante.

În unele zone,
pardoselile din lemn
au avut delimitări
curbe, date de
arhitectura
construcției. Cu
sculele performante
avute la dispoziție,
montatorii au reușit
să respecte aceste
linii. Parchetul
a fost folosit și
pentru lambrisarea
pereților până în
tavan, o practică
întâlnită tot mai des
în amenajările
interioare.

Între transparență și intimitate
Casa are nu mai puțin de 5 băi: 4 pentru
dormitoare și una pentru a deservi zona de
living. Cea mai mare și mai spectaculoasă
este destinată camerei matrimoniale, cu

saună și jacuzzi pe lângă facilitățile obișnuite.
În plafon se deschid alte două luminatoare,
ceea ce a permis inclusiv plantarea câtorva
palmieri, la ghiveci sau într-o zonă amenajată
cu pământ la nivelul pardoselii. Baia matrimonială fiind o amenajare complexă, cu
multe instalații, are o pardoseală supraînălțată
pe structură metalică, iar deasupra a fost
realizată o placare cu marmură Alaska, în care
a fost integrată și cada tip jacuzzi.
Pardoseli magazin
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Spațiile umede au mai fost placate cu
ceramică (gresie, faianță și mozaic), circa
112 mp în total, folosindu-se adeziv Isomat
AK 20 și chit Multifill Smalto, cu aspect
porțelanat. Lucrările din urmă au fost executate în subantrepriză, pentru ca proiectul
să se finalizeze mai repede.

Pardoselile supraînălțate
maschează și unele elemente de instalații ale
piscinei care, altfel, ar ﬁ o
prezență inestetică.
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Piscina, amplasată în curtea exterioară,
spre stradă, este înconjurată de o pardoseală
ceramică supraînălțată cu aproape 1.300 de
ploturi la distanțe de 60 cm, cu două cote de
reglare: 80 – 130 mm și 130 – 220 mm, în
funcție de conformația terenului și de pantele
de scurgere necesare pentru ca suprafața să să
nu mențină umiditatea.
Exteriorul casei a fost placat cu cărămidă
aparentă (ceramică extrudată) de la Ströher,
fiind utilizați pentru aceasta aproape 700 mp
de piese și peste 3.000 de colțuri. Plăcile sunt
orientate vertical sau orizontal, creând un joc
dinamic dar discret, pentru a evita monotonia
și a marca liniile construcției. Perimetral, în
jurul casei a fost așezată piatră spartă, care
permite evaporarea rapidă a apei din sol.

Delimitarea dintre zona
de canapele și șemineu
(pentru relaxare, socializare,
multimedia etc.) și cea de
dining nu se face prin
compartimentări sau
artiﬁcii, ci printr-o diferență
de nivel a pardoselii. Aici se
poate vedea foarte bine și
apropierea cromatică
dintre parchet și placarea
cu raﬁnata cărămidă
aparentă Ströher;
contururile sunt trasate
mai degrabă de tâmplăria
termoizolantă.

externă, așa cum se procedează deseori pentru a eficientiza munca de șantier.
Casa este înconjurată cu vegetație – gazon
și arbuști; în spate, există chiar o mică seră.
Deși spațile sunt generoase, totul a fost conceput la scară umană, iar transparența este
prezentă doar acolo unde este necesară vieții
de familie și deschiderii către cer sau natură,
fără senzația de încălcare a intimității.

Info
O bună parte dintre amenajările exterioare a fost asigurată tot de Glamour
Floors, inclusiv structurile metalice, precum
cele de la porți, balustrade, gard și pergolă,
pe care a fost montate scânduri din lemn
exotic de cumaru cu secțiune 52 x 80 mm,
la diverse lungimi. La exterior, Glamour
Floors a furnizat și dalele pentru pavarea
unor alei în curte, dar montajul efectiv al
acestora a fost executat de către o echipă

Obiectiv: reședință particulară Voluntari
Proiect: Outline Architecture Office
Montaj pardoseli interioare
și exterioare:
Glamour Floors
Placare fațade și amenajări exterioare:
Glamour Floors
Cărămidă aparentă: Ströher
Parchet: Boen
Adeziv parchet: Murexin
Plinte: Arbiton
Adeziv și chit ceramice: Isomat
Pardoseli magazin
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ORICe AmeNA jARe INTeRIOARĂ POATe AVeA O PARDOSeAl Ă

FOrBO FlOOring SySTeMS

Datorită varietății impresionante de
tipuri de materiale oferite, Forbo
Flooring Systems poate furniza soluții
pentru orice destinație: locuințe, magazine, birouri, unități medicale,
hoteluri și restaurante, instituții
publice, săli de sport, mijloace de
transport, școli și grădinițe, centre
de înfrumusețare, ateliere și spații
industriale, spații cu exigențe acustice sau electrostatice speciale.

Începând de la modul în care sunt
produse şi continuând cu felul în care
performează, pardoselile Forbo sunt
sustenabile şi benefice pentru oameni,
clădiri şi mediu. o pardoseală Forbo este
întotdeauna frumoasă şi stilată. e confortabil să trăieşti, să lucrezi şi să te joci
pe ea. Dar aspectul nu este totul –
adesea, ceea ce contează mai mult este
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tocmai ce nu se vede. Credem că ade- VINYL, MaKinG it
vărata sustenabilitate înseamnă să creezi BEttEr
legături de responsabilitate împărțită
Ne străduim constant să îmbunătățim
între toți cei implicați.
profilul de mediu al produselor noastre din
PVC prin inițiative locale şi internaționale.
MARMOLEUM De exemplu, de câte ori este posibil,
Un talEnt natUral
reutilizăm deşeurile noastre de vinil (dar şi
e o artă să faci un linoleum cu ade- pe cele generate de alți producători)
vărat bun. Din fericire, avem peste 100 de pentru a fabrica noi produse – precum
ani de experiență în domeniu pentru a suportul dalelor Flotex şi Westbond.
reuşi. Forbo Marmoleum este realizat din
97% materii prime naturale, nefiind o
n 45% conținut reciclat
supriză că reprezintă pardoseala elastică
n îndeplineşte cerințele
cea mai sustenabilă din lume.
n energie regenerabilă
n bio-plastiﬁanți
n 97% materiale naturale
n creşte durata de viață a
n 43% conținut reciclat
pardoselii
100%
biodegradabil
n
n reciclarea deşeurilor de montaj
n cost scăzut de exploatare
n igienic, necesită mai puțină
DaLE moChEtă
curățenie
Dalele noastre de mochetă Tessera şi
n aprobat de Allergy UK
Westbond pot fi sinonime ale calității –

căutăm întotdeauna moduri în care să ne
îmbunătățim procesele de producție şi
produsele pentru a fi mai sustenabile. Nu
numai că toate mochetele noastre produse
în UK au peste 50% conținut reciclat, dar
putem reprocesa deşeurile de producție şi
montaj, închizând astfel cercul...
n 50% conținut reciclat
n deşeuri reduse cu 80%
n aport de materii prime virgine
redus
n uşor şi rapid de curățat
n deşeuri de montaj reduse

FLotEX, Mai MUlt
dECÂt PĂrŢilE
CoMPonEntE
Pardoseala noastră hibridă unică
combină beneficiile pardoselilor textile
şi elastice pentru a vă oferi confortul
unei mochete high tech şi durabilitatea
unei pardoseli elastice.

n până la 67% conținut reciclat
n 100% Waterproof
n aprobată de Allergy UK
n protecție antimicrobiană

BaRIERE DE PRaF:
SĂ ŢinEM MUrdĂria
aFarĂ
Ştiați că instalând un sistem eficient
de bariere de praf stopați până la 94%
din murdărie şi umiditate la intrarea în
clădire? Ca rezultat practic, acest lucru
poate economisi până la 65% din
costurile de curățare, reducând desigur
şi aportul de substanțe chimice.
n 100% poliamidă regenerată
n PeT-uri plastic reciclate
n reziduuri virtual egale cu zero
n stopează până la 94% din
murdărie
n reduce nevoia de curățenie.

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

Pardoseli magazin
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Pardoseli
epoxidice
1200 m2

Piața
Colentina
Dacă până mai ieri preocuparea principală era aceea de a fi diferit, se pare că pandemia a reușit
să schimbe și ierarhia valorilor în alegerea soluțiilor în construcțiile civile dar mai ales în cele
industriale. Atunci când vorbim despre pardoseli raportul calitate/preț este acum tot mai des
raportul utilitate+durabilitate/preț, iar pentru pardoselile pe bază de rășini sintetice se renunță
tot mai des la culorile sau texturile care sunt doar la modă pentru culorile și finisajele cu durată
mai lungă de exploatare și mai ușor de întreținut.
Și astfel în loc de o pardoseală blue ciel cu chipsuri
colorate și lac poliuretanic mat aditivat anti-slip, am ajuns
la o pardoseală epoxidică de culoare gri și o textură ușor
antiderapantă. Calitatea nu a pierdut, ba mai mult având
în vedere rolul funcțional putem spune că în acest moment
piața Colentina are o pardoseală premium.
Avem un sistem multistrat perfect impermeabil la
lichide și vapori cu rezistență la acțiunea agenților chimici
ușor antiderapant dar care în același timp permite
curățarea cu ușurința fară a fi nevoie de utilaje sau produse
de curățenie speciale. Dar la început a fost betonul ...
Constructorii cu experiență știu iar cei mai tineri au aflat
destul de repede (mai ales cei care se întrebau de ce să
aplice sisteme de pardoseală în parcările supraetajate) că
acolo unde ai beton, ai și fisuri. Și același lucru am avut și noi.
Am pregătit suportul prin sablare cu alice metalice,
apoi am deschis fisurile astfel încât să asigurăm o suprafață
de aderență cât mai mare pentru mortarul epoxidic utilizat
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pentru efectuarea reparațiilor, iar pentru mai multă
siguranță am utilizat pentru consolidare și cleme metalice.
Deși majoritatea aplicatorilor consideră acum că suportul
lor este pregătit, noi vă asigurăm că nu este așa. Rășinile
epoxidice utlizate pentru amorsare sunt destul de fluide
pentru a asigura rolul de impregnare și promotor de
aderență pentru stratul suport. Vâscozitatea redusă asigură
împrășierea foarte bună pe suprafața suportului dar în același
timp copiază destul de fidel neregularitățile acesteia, ceea ce
înseamnă că vom avea cu siguranță capilare, mici caverne și
alte defecte de suprafață care pot să afecteze calitatea
stratului final. Aplicarea unui al doilea strat de amorsă poate
să ajute uneori dar nu este cea mai sigură metodă.
Condiția de bază este obținerea unei suprafețe suport
plane, cât mai uniformă ca opacitate și textură (mai ales în
cazul culorilor pastel), fără pori sau zone slab amorsate care
ar duce la apariția diverselor defecte în stratul de bază al
sistemului. Vom obține o astfel de suprafață prin aplicarea
unui strat intermediar aplicat de obicei dintr-un material
epoxidic de aceeași culoare cu stratul de bază cu un
consum relativ redus (0,3-0,5 kg/mp) care după întărire se
va șlefui ușor pentru obținerea unui suport perfect pregătit.
Acum suntem gata de pasul final și avem într-adevăr o
suprafață uniformă, solidă, fără pori, fisuri sau alte denivelări
care ar afecta negativ calitatea sistemului nostru.

Am insistat destul de mult cu informații despre stratului
intermediar pentru că are o importanță covârșitoare în
alcătuirea sistemelor epoxidice și poliuretanice, fiind de
cele mai multe ori responsabil de calitatea acestuia, dar și
pentru că fiind un strat intermediar – o lucrare ascunsă –
este stratul la care se renunță atunci când presiunea
prețului se face și simțită. este o greșeală enormă care de
cele mai multe ori nu aduce nicio economie pentru că
remedierea defectelor care apar atunci când se renunță la
stratul intermediar costă mult mai mult și de cele mai multe
ori lasă nemulțumit atât clientul, cât și aplicatorul.
Nu este cazul nostru, sistemul epoxidic a ieșit perfect și
vă invităm să vă convingeți vizitând piața Colentina.

Produsele utilizate

Raşină epoxidică eP 70 Bm Vopsea epoxidică Kemapox C 6000

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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ANUALA DE ARHITECTURĂ
Program iunie-decembrie – București 2020
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Filiala București a Ordinului Arhitecților din românia lansează ediția a XViii-a a Anualei de
Arhitectură București. Anul 2020, afectat de COViD19, devine o perioadă de investigare, regândire
și redefinire a multor din obișnuințele noastre spațial-urbane. În acest sens, cei doi curatori danezi
ai Anualei, Marc Jay și Kristoﬀer lindhart Weiss, propun o temă de dezbatere internațională: “never
waste a good crisis”, prin care se va discuta cum diferitele orașe europene fac față acestei perioade,
ce schimbări pot apărea și cum putem transforma creativ situațiile de criză.
Competiția de proiecte, Anuala 2020,
prin juriile internaționale, va premia cele
mai bune proiecte realizate în capitală,
cele mai bune proiecte de portofoliu ale
arhitecților bucureșteni, dar va iniția și un
premiu nou orientat către mediul de
arhitectură și antreprenoriat internațional.
Anuala va premia întreaga echipă ce
implementează un bun proiect de arhitectură: arhitect, client, antreprenor, project
manager, inginer, constructor.

Categorii de proiecte

n Arhitectură Construită
n Arhitectura Spațiului
Interior
n Cercetări prin Arhitectură
n Proiecte de Portofoliu

În cadrul programelor Anualei vor fi
dezvoltate câteva acțiuni cu totul noi:
Forumul internațional Arhitect Antreprenor, Programul Profesional glosarul de
Termeni din legislația de Construcții și
Proiectare, Programul de dezbateri raportul pentru București 2020, Manifestul
pentru Design inclusiv și ghidul de Accesibilizare Urbană.
Prin programul “explore Bucharest”,
Anuala va dezvolta tururi de arhitectură
contemporană în Capitală, cu scopul de a
încuraja și a scoate în evidență eforturile
contemporane ale arhitecților bucureșteni.
18
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Revista noastră este partener tradițional al evenimentelor organizate în
cadrul Anualei de Arhitectură București, la care particianții primesc gratuit
ultima ediție a publicației.

www.anuala.ro
căminului și a locului de muncă sunt
oportunitați pentru un posibil nou început. Vă invităm ca fiecare imagine să
fie însoțită de numele autorului și locul
unde a fost realizată fotografia.
rezoluția imaginii trebuie să aibă
aproximativ 100 x 100 pixeli si să fie de
format jpg, tiﬀ sau pdf. Adresa unde
puteți trimite: concursuri@oarbucuresti.ro
Cele mai reprezentative patru imagini
vor fi premiate de către Partenerii
Anualei de Arhitectură, fiecare cu
suma de 300 euro.

Programul va fi realizat împreună cu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„ion Mincu”, precum și cu Uniunea
Arhitecților din românia. Aceste tururi de
arhitectură și interviuri reprezintă modalități interdisciplinare de a lucra cu
spațiul pentru a evidenția calitatea lucrărilor realizate de arhitecții români
împreună cu întreaga echipă. echipa este
alcătuită din beneficiarii, antreprenorii,
inginerii și constructorii proiectelor. Cu
toții împreună printr-o bună colaborare,
realizează calitatea în construcții.
Tema Anualei din acest an propune o
dezbatere internațională privind situația
actuală a perioadei pandemice și cum
orașele europene fac față crizei. Accentul
este pus pe posibilele schimbări care pot
apărea la nivelul vieții cotidiene și a
contextului urban, și cum putem inova și
îmbunătăți mediul nostru plecând de la
criza pandemică. la nivel mondial, omenirea s-a adaptat crizei, lucrând în principal

de acasă, printr-un efort cu totul remarcabil. Căminul, “acasă”, a căpatat noi
valori, cumva uitate, de-a lungul timpului.
Dacă în trecut, acasă însemna și locul de
muncă, iată că acum am revenit să lucrăm

Concurs de fotograﬁi
Ai lucrat de acasă? Ai lucrat dintrun loc total diferit de cel obișnuit?
Cum te-ai adaptat în această
perioadă? Ai locul tău special de unde
comunici în online cu colegii? Anuala
de Arhitectură București 2020 te invită
să trimiți cea mai frumoasă imagine cu
spațiul tău de lucru, așa cum ți l-ai
amenajat chiar tu sau cum vrei să-l
transformi pentru această perioadă.
Vom creea un album digital online
aflat pe site-ul Anualei de Arhitectură
București. imaginile trimise vor arăta
cum, în plină pandemie, transformarea

departe de locul modern de muncă.
Începând cu acest an, vor fi acordate
distincții pentru 12 lucrări de arhitectură
europeană, proiecte construite în ultimul
an, și care definesc aspecte importante ale
temei curatoriale ale Anualei de Arhitectură București 2020. Juriul pentru aceste
lucrări este reprezentat de curatorii
Anualei 2020. lucrările vor fi alese din
spațiul european. Arhitecții selecționați
vor fi invitați să participe la dezbaterile
legate de tema curatorială.
registrul Operatorilor economici cu
Cod CAen 7111 este o denumire generică pentru o cercetare de piață pentru
firmele care exercită acțiuni de proiectare
de arhitectură pe piața bucureșteană.
Cercetarea se bazează pe câteva criterii
de analiză, printre cele mai importante
fiind statutul arhitectului în cadrul firmei,
fiind cunoscut faptul că legea românească
permite oricui să înființeze firme ce conțin
și proiectare de arhitectură. Acest fapt
influențează în mod direct calitatea mediului construit precum și calitatea vieții.
Cercetarea este un proiect de analiză al
OAr București în parteneriat cu Asociaţia
Societăţilor de Arhitectură din românia
(ASAr) și cu registrul Urbaniștilor din
românia (rUr), în cadrul programului
OArB Arhitect Forum. Anuala de Arhitectură București organizează două
dezbateri profesionale cu această temă.
Pardoseli magazin
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Sisteme BONA pentru IGIENA
EFICIENTĂ A PARDOSELILOR
Tratamentele periodice Bona vor crea o suprafaţă optimă pentru curăţarea eficientă
zilnică. Asta se realizează prin îndepărtarea şi prevenirea formării de acumulări de
microorganisme pe suprafaţă. Acest tratament, urmat de curăţarea zilnică, va
conduce la o podea igienizată continuu.
PARDOSELI SĂNĂTOASE
DE T
E
S U P RG E N
T
R AF
AŢĂ

SUPRAFAŢĂ NETRATATĂ

TRATAT CU BONA PURE

Metodele Bona asigură nu doar că pardoselile sunt curăţate
de murdăria acumulată, dar şi sigilează suprafaţa împotriva
microorganismelor, rezultând o pardoseală reîmprospătată şi
revitalizată cu cel mai ridicat nivel de igienă conform
standardelor stipulate prin Regulile Tehnice pentru Agenţii
Biologici (TRBA), un regulament care stabileşte cerinţele de
igienă şi sănătate.

Podea luminată cu lumină UV pentru examinarea contaminării.
ÎNAINTE

FRUMUSEŢE PRELUNGITĂ

DUPĂ

FRU
PR E M U S E Ţ
LU N
E
GITĂ
ÎNAINTE

DUPĂ

E FI

CIE

ECONOMIE DE TIMP
NT

CONDIŢII DIFERITE,
TRATAMENTE DIFERITE
Bona Commercial System oferă tratamente diferite
în funcţie de condiţia suprafeţei. Pentru curăţarea
cotidiană, soluţiile noastre eficiente ajută la menţinerea
suprafeţelor curate. Pe pardoselile cu pete persistente,
tratamentul Bona de revitalizare conferă rezultate
remarcabile iar suprafaţa poate fi exploatată iarăşi în
doar câteva ore. Mai mult, extinde durabilitatea podelei
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Traficul ridicat şi acumularea de praf şi reziduuri dau un aspect
mohorât, tern şi fără lustru pardoselilor. Pentru restaurarea frumuseţii naturale, Bona a creat un sistem unic şi eficient de
curăţenie. Bona Commercial System furnizează curăţare
eficientă pentru pardoseli resiliente şi din lemn. Acest sistem
unic Bona acţionează în profunzime. Suprafaţa devine reîmprospătată şi curată, fiind astfel pregătită pentru un nou strat
de protecţie ce va reda frumuseţea podelei.

Cu Bona Commercial System aveţi posibilitatea să restauraţi
frumuseţea pardoselilor şi să le prelungiţi durata de viaţă, cu
timp redus de întrerupere a activităţii şi cost mic. Acest sistem
unic şi sigur, furnizează suprafaţa perfectă cât ai bate din
palme - aşadar nu e nevoie să închizi afacerea, ceea ce este
convenabil şi profitabil.

chiar de două ori mai mult prin comparaţie cu metodele eficientă de restaurare a frumuseţii originale şi fără
standard de curăţare. Pentru pardoselile care sunt costurile mari şi efortul considerabil necesar pentru
zgâriate şi serios uzate, refinisarea este o metodă înlocuirea completă.

BONA REÎMPROSPĂTARE VS. CURĂŢARE TRADIŢIONALĂ
Protecţie
100%

BONA
50%

Ani

BONA REVITALIZARE – TRATAMENT BRONZ
Protecţie
100%
50%

Ani

BONA REACOPERIRE – TRATAMENT SILVER
Protecţie
100%
50%

Ani

MURDĂRIE

REÎMPROSPĂTAT

REVITALIZAT

PETE PERSISTENTE

TRATAMENT BRONZ

REACOPERIT

ZGÂRIETURI

SCHEMĂ DE
MENTENANŢĂ
În funcţie de modul de
utilizare şi localizarea
podelei, schema
de mentenanţă variază.

TRATAMENT

REÎMPROSPĂTARE

TRATAMENT SILVER

CONDIŢII

REACOPERIRE

COMERCIAL MEDIU

SPAŢII PUBLICE

1 - 2 ori / săptămână

3 - 5 ori / săptămână

Zilnic

Murdărie ataşată

Săptămânal

Săptămânal

2 ori / săptămână
Săptămânal

Curăţare şi îngrijire uşoară
REVITALIZARE

DOMESTIC

Murdărie desprinsă

Pete persistente
Zgârieturi

Bilunar

Lunar

o dată / an

3 - 4 ori / an

4 - 6 ori / an

La ﬁecare 5-10 ani

La ﬁecare 3-5 ani

La ﬁecare 2-3 ani

Pardoseli magazin
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REVITALIZAREA SUPRAFEŢELOR

Tratament Bronz

GA
ÎN C TA
ÂTE
ORE VA

Traﬁcul intens şi acumulările de murdărie şi reziduuri pot lăsa un aspect
mohorât, tern şi fără lustru pardoselilor. Extraordinarul proces de revitalizare Bona îndepărtează petele persistente şi redau prospeţimea
unei largi categorii de suprafeţe, de la PVC până la Linoleum. Acţiunea puternică a maşinii Bona PowerScrubber în combinaţie cu
foarte eﬁcienta soluţie Bona DeepClean W pentru parchet sau Bona
Remove R pentru suprafeţe resiliente, îndepărtează petele persistente şi
straturile de reziduuri ale soluţiilor de curăţare. Odată curăţată în profunzime, suprafaţa este pregătită pentru un nou strat de protecţie
Bona Polish sau Bona Shield R.

PARDOSELI IGIENIZATE

REZULTATE SUPERIOARE

REACOPERIREA SUPRAFEŢELOR

ECONOMIE DE TIMP

Tratament Silver
GAT
PES A
NOA TE
PTE

Cu ajutorul eﬁcientului tratament de reacoperire Bona, readuceţi la viaţă
pardoselile zgâriate şi foarte uzate. Restaurarea unei suprafeţe se poate
face în câteva ore, fără incovenienţele de cost şi de întrerupere a activităţii
necesare instalării unei noi pardoseli. Reacoperirea presupune o şlefuire
superﬁcială cu Bona FlexiSand 1.9 şi Abrazivele Bona Diamond pentru
obţinerea unei suprafeţe perfect netede, urmată apoi de aplicarea unei
pelicule protectoare din gama ﬁnisajelor Bona pentru a avea o durabilitate
extraordinară.

ELIMINAREA
ZGÂRIETURILOR

PROTECŢIE CU UN
NOU STRAT DE FINISAJ

ECONOMIE DE TIMP

REÎMPROSPĂTAREA SUPRAFEŢELOR

RAP
ID
Ş
EFI I
CIE
NT

Tratamentul Bona de reîmprospătare este o metodă modernă şi
deosebită de curăţare rapidă, eﬁcientă şi cu rezultat fantastic garantat
pentru pardoseli. Produsele noastre de curăţare sunt concepute pentru
tratarea pardoselilor, nu lasă reziduuri sau urme reziduale. De asemenea
sunt concepute să ﬁe compatibile cu soluţiile Bona de protecţie. Mai mult,
procesul de curăţare este mai simplu şi eﬁcient prin revitalizarea şi
reacoperirea podelei, ceea ce ne conduce la pardoseli mai curate şi la
un mediu ambiant mai sănătos.

DEDICAT PARDOSELILOR

PRODUSE DE PROTECŢIE DEDICATE

SUPRAFAŢA PODELEI MAI SĂNĂTOASĂ
Bona a solicitat un studiu privind utilizarea Sistemului Comercial Bona în
spaţii de igienă relevantă, în particular podele vinilice. Testul a fost efectuat
în colaborare cu Institutul IFR din Germania. Scopul testului a fost de
veriﬁca dacă o suprafaţă LVT netedă, fără rosturi, se poate obţine prin
supra-acoperire cu Bona Pure, asigurând o podea igienică în conformitate cu reglementările TRBA 250.

PROPRIETĂŢI
DE NIVELARE
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TRATAT
CU BONA
PURE
SUPRAFAŢĂ
NETRATATĂ

SIGILAT ÎMPOTRIVA
GERMENILOR

EFICIENT

VER
I
TRB FICAT
A 25
0

REZISTENŢĂ
EXCELENTĂ

NoRMe și norMatiVE

În perioada pe care o parcurgem, se vorbește mai mult ca oricând despre sănătatea la locul de muncă, în special din
perspectiva agenților biologici. Montatorul de pardoseli se confruntă cu această
problemă, ca orice lucrător în construcții,
ﬁind vorba de muncă în echipă, dar are
câteva elemente de risc speciﬁce: spații
închise, suprafațe cu risc de contaminare
crescut, lucrul în medii diverse (mai ales

spitale, unități alimentare, unități de învățământ, depozite etc.), deseori necesitatea de a decoperta pardoseli vechi,
unde au viețuit ani, poate decenii, microorganisme cu potențial patologic –
mucegai, ciuperci, bacterii, viruși. Se lucrează deseori cu lemn (care poate găzdui microbi), în aer sunt antrenate
cantități mari de praf și umezeală. Contactul cu toate acestea este nemijlocit,

astfel încât protecția trebuie să ﬁe pe
toate ”fronturile”: piele, respirație, ingestia
de alimente. De asemenea, este necesară
protecția din perspectiva expunerii la
agenți chimici, despre care am mai vorbit
deseori. Directivele europene și legislația
internă oferă un cadru de norme care ne
ajută să lucrăm într-un mediu mult mai
sigur, mai sănătos, așa cum ne recomandă și Inspecția Muncii.

Cum ne protejăm de agenți
biologici și chimici nocivi
Expunerea la agenţi
biologici
Agenţii biologici se găsesc în multe
sectoare de activitate şi locuri de muncă.
Riscurile generate de aceștia sunt deseori subestimate deoarece, în cele mai
multe cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi
cu ochiul liber. De aceea, prevederile legale au ca scop diminuarea riscului de a

intra în contact cu agenţii biologici, în vitate și există metode de prevenire şi traprimă fază, iar ulterior prevenirea răspân- tament eficace (bacteria salmonella,
streptococcus pneumoniae etc.).
dirii lor.
grupa 3 – provoacă boli grave la om
Agenţii biologici care pot fi întâl- și prezintă risc ridicat de propagare în coniți pe șantiere sunt împărțiți în mai lectivitate, dar există metode de prevenire
şi tratament eficace (virusul hepatitei B, C,
multe grupe:
grupa 1 – nu provoacă boli la om. rabia etc.).
grupa 2 – provoacă boli la om, dar
grupa 4 - provoacă boli grave la om,
este improbabilă răspândirea în colecti- prezintă risc ridicat de propagare în colectivitate și nu există metode de prevenire şi
tratament eficace (HIV, virusul ebola etc.).
Agenţii biologici pot fi:
n bacterii (pot cauza tuberculoză, leptospiroză, probleme dermatologice etc.);
n virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV,
turbare etc.);
n ciuperci (pot cauza alergii etc.);
n paraziţi (pot cauza boli parazitare, cum
ar fi giardiaza sau oxiuroza).
Animalele şi plantele pot fi gazde ale
unuia sau mai multora dintre agenţii
menţionaţi mai sus. De asemenea, fluidele
şi ţesuturile umane sau animale pot conţine agenţi biologici.
Pardoseli magazin
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n Protejează lucrătorii împotriva pericolelor şi riscurilor;
n Garantează integritatea corporală şi
sănătatea pe parcursul întregii vieţi
profesionale;
n Diminuează cheltuielile generate de
accidente de muncă şi boli profesionale;
n Reduce absenteismul şi asigură
stabilitatea forţei de muncă;
n Creşte productivitatea;
n Asigură competitivitatea pe piaţa
unică europeană.

Exemple de măsuri
tehnice şi organizatorice

O atenție crescută trebuie acordată
lucrărilor de restaurare a clădirilor și zo- n Utilizarea de scuturi şi/sau bariere
de protecţie, containere închise
nelor de lucru cu sisteme de aer
Lucrătorii pot fi expuşi la agenţi bio- condiţionat şi umiditate ridicată.
etanş etc.
logici la locurile de muncă unde intră în
n Etanşeizarea/izolarea locurilor de
contact cu diverse materii și produse
muncă în care sunt prezenţi agenţii
Iată și câteva efecte asupra sănăbiologici din grupele 2, 3 și 4.
tăţii care pot apărea:
n Decontaminarea suprafeţelor de
n sânge şi alte fluide umane şi anilucru, a echipamentelor şi a altor
male;
n infecţii cauzate de paraziţi, viruobiecte refolosibile care au intrat în
n substanţe de origine animală
suri sau bacterii;
contact cu agenţi biologici.
(carne, lână, păr, etc.);
n alergii cauzate de mucegaiuri,
n Înlocuirea barierelor de protecţie a
n materiale naturale sau organice
praful de făină, mătreaţa anisuprafeţelor şi echipamentelor
(solul, argila etc.);
mală, enzime şi acarieni;
atunci când au fost contaminate
n materiale de origine vegetală
n intoxicaţii;
sau la sfârşitul turei.
(fân, paie, bumbac etc.);
n diverse tipuri de cancer;
n Asigurarea curăţeniei la locul de
n pulbere organică (făină, praf de
n efecte nocive asupra fetuşilor
muncă.
hârtie, mătreaţă animală etc.);
(pentru angajatele femei).
n Asigurarea unor vestiare destinate
n gunoi, dejecţii, ape reziduale.
echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru separate de cele
pentru îmbrăcămintea personală a
Agenţii biologici pot intra în orgaAstfel, există domenii care implică un nism prin leziuni ale pielii sau prin memlucrătorilor.
risc biologic ridicat: industria alimentară, branele mucoase ale ochilor, nasului sau
agricultură (creşterea animalelor), silvicul- gurii. De asemenea, pot fi inhalaţi sau Obligaţiile lucrătorilor
tură, prelucrarea lemnului, horticultură, înghiţiţi, cauzând infecţii ale tractului suproducţia de hrană şi furaje pentru ani- perior respirator sau ale sistemului diges- n Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentul individual de protecţie
male, instituţii medicale şi de cercetări bio- tiv. Contaminarea se poate produce pe
furnizat
de angajator.
medicale, laboratoare clinice veterinare şi șantiere şi accidental, prin muşcături ale
n Sunt interzise mâncatul, băutul, fude diagnostic, eliminarea și prelucrarea animalelor şi înţepături de insecte.
matul, aplicarea de cosmetice sau
deşeurilor, epurarea apelor uzate, dar și arRespectarea prevederilor legale adufolosirea/manevrarea lentilelor de
hive, biblioteci, anticariate sau muzee.
ce beneficii tuturor:
contact în zonele de expunere.

Unde putem întâlni
agenţi biologici
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n Este interzisă depozitarea de alimente/băuturi în frigidere, dulapuri
sau pe rafturi unde există sânge sau
alte fluide şi materiale potenţial contaminate.
n Depozitarea şi transportul sângelui
sau a altor fluide şi materiale potenţial contaminate (dinţi extraşi,
ţesuturi etc.) trebuie să se facă în
containere închise şi etichetate cu
semnul de risc biologic.
n Lucrătorii trebuie să îşi schimbe echipamentul individual de lucru la terminarea programului şi să nu îl ia acasă.

mucoase ale ochilor, nasului şi gurii, vaccinări în limita posibilităților (ex. hepatită
A/B, tetanos).
Igiena mâinilor presupune spălarea cu
săpun și frecarea mâinilor cu substanţe
pe bază de alcool pentru o eficienţă maximă, clătirea sub jet puternic de apă și
uscarea la aer. În aceste condiții, microorganismele mor în circa15 secunde.

Expunerea la agenţi
chimici

În prezent, un lucrător din orice domeniu se poate confrunta cu peste
Principii generale pentru 50.000 de substanţe şi preparate chimice
evitarea sau reducerea ex- potenţial dăunătoare, anual alţi aproximativ 500 de agenţi chimici noi fiind inpunerii
troduşi în fabricaţie, deoarece industria
Angajatorii au obligaţia legală de a
are în permanenţă nevoie de materiale
proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor biologice
la locul de muncă, prin evaluarea riscurilor asociate agenţilor biologici, ţinând
cont de natura, nivelul, durata de expunere şi de informaţiile existente. Este necesară elaborarea unui program de
măsuri pentru diminuarea riscurilor, informarea, consultarea şi instruirea
lucrătorilor asupra recunoaşterii acestora,
asupra simptomelor, modului de transmitere a bolilor, măsurilor de protejare şi
vaccinare. Sunt necesare instrucţiuni clare
de lucru, proceduri pentru cazuri de urgenţă, semnalizarea şi etichetarea zonelor
sau obiectelor periculoase, supravegherea
medicală atunci când sunt situații speciale. Monitorizarea riscurilor şi revizuirea
măsurilor de prevenire trebuie efectuate
permanent.
Pe șantiere cu risc de agest gen, sunt
prevăzute o serie de practici sănătoase:
spălarea mâinilor şi folosirea de soluţii antiseptice, curăţenia la locul de muncă,
prevenirea formării de aerosoli, folosirea
echipamentului individual de protecţie
pentru protejarea pielii şi a membranelor

noi. Oamenii riscă fiind expuși la aceste
materiale, chiar dacă ele au fost testate
din perspectiva sănătății. Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că anual
produsele chimice sunt cauza a 439.000
de decese şi a 35 de milioane de îmbolnăviri profesionale. Pentru a preveni îmbolnăvirea sau accidentarea lucrătorilor,
prevederile legale impun respectarea cerinţelor minime de protecţie şi diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi.
În general, când un agent chimic nou
este introdus pe piaţă, este greu de apreciat unde, de către cine şi în ce scop va fi
folosit; astfel, intoxicarea poate avea loc
la cele mai imprevizibile locuri de muncă.
Cantităţi importante de chimicale sunt
produse şi utilizate şi în locurile de
muncă din unităţile mici, unde lucrătorii
trebuie să fie bine protejaţi.

Pardoseli magazin
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Agenţii chimici periculoşi pentru lucrători sunt, în primul rând, substanţele
şi preparatele chimice clasificate ca fiind
periculoase pentru sănătate și sunt definite în OUG nr. 200 /2000. În plus, mai
sunt substanţele pentru care s-au stabilit
valori limită de expunere profesională,
așa cum prevede H.G. nr. 1218/2006, privind concentraţia maximă admisibilă a
agentului chimic în aerul zonei în care
respiră un lucrător. Nu în ultimul rând,
trebuie să avem în vedere orice agent chimic care, deși nu este clasificat ca periculos, poate să prezinte un risc pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor chimice, fizico-chimice
sau toxicologice şi a modului în care este
utilizat sau prezent la locul de muncă.
Agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi în aproape orice loc de muncă: fabrici,magazine, mine, ferme, laboratoare,
saloane de coafură, unităţi sanitare, curăţătorii, construcţii noi sau vechi, şcoli
etc. Montatorii de pardoseli sunt expuși
atât la mediul în care lucrează, cât și la
substanțele pe care le folosesc în activi-
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tatea zilnică (adezivi, lacuri, rășini, vopsele, agenți de curățire etc.).
Făcând o sinteză, agenţii chimici pot fi
substanţe şi preparate folosite la locul de
muncă, dar și substanțe care apar în procesul tehnologic (ex. fum de sudură), sau
care se formează în mod natural (praf).
Agenţii chimici pot pătrunde în organism prin inhalarea substanţelor sub
formă de vapori, gaze, sau pulberi, prin
contactul cu diverse materiale sau suprafațe contaminate (inclusiv cu echipamentele individuale de protecţie), prin ingestia
accidentală, din neatenţie sau din cauza
nerespectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (produse chimice neetichetate, mâini murdare, fumatul sau
mâncatul la locul de muncă etc.).
Îmbolnăvirile se pot produce după o
singură expunere (intoxicaţii acute), sau
după un timp îndelungat de expunere
(boli cronice).

n astm, ca rezultat al dezvoltării unor
alergii la substanţele prezente în mediul de muncă;
n pierderea cunoştinţei în urma expunerii la gaze toxice;
n cancer în urma expunerii îndelungate
la agenţii chimici cancerigeni.

Măsuri pentru evitarea
sau diminuarea expunerii
la agenţi chimici periculoşi

Angajatorii sunt obligați să evalueze
riscurile şi, dacă tehnic este posibil, să
evite folosirea sau să înlocuiască agentul
chimic periculos cu unul mai puţin periculos. Ei trebuie să limiteze numărul personalului expus la minimum posibil (de
exemplu prin automatizarea operaţiunilor sau limitarea accesului în zonele periculoase), să realizeze captarea la sursă a
vaporilor, gazelor, pulberilor şi să asigure
ventilarea locului de muncă, să asigure
expunerea la agenţi chimici poate dotarea cu echipament individual de
cauza:
protecţie adecvat (măşti, mănuşi, îmbrăn iritaţii ale pielii sau dermatite;
căminte, aparate respiratorii etc.).

amenajări integrate pentru spații umede

Spațiile umede reprezintă o provocare în cadrul oricărui proiect de amenajare, din punct de vedere estetic, dar
mai ales ca funcționalitate, iar procesul de execuție efectivă, cu materiale clasice, necesită efort, timp și costuri
importante, uneori peste bugetul alocat. Băile, zonele de piscină sau zonele umede din cadrul centrelor
Spa/Wellness au nevoie de o abordare integrată, în care amenajarea propriu-zisă este condiționată de instalații.
Aplicațiile umede sunt diﬁcile și mari consumatoare de timp, iar amenajările din gips-carton sunt sensibile la
umiditate, oricât de performant ar ﬁ materialul. Pentru ca umiditatea să nu migreze spre alte elemente ale construcției, este nevoie de etanșeitate perfectă; este necesară o bună izolare termică și fonică, de un calcul extrem
de bine gândit al spațiilor pentru a îndeplini exigențele actuale de funcționalitate și ergonomie. De aceea, piața
occidentală recurge tot mai frecvent la soluții modulare, bazate pe materiale și tehnologii moderne, care să îndeplinească aceste exigențe, cu o eﬁciență ridicată pe partea de execuție, ceea ce înseamnă economie de
timp și bani. Unul dintre cele mai performante astfel de sisteme de pe piață, prezent și în România, este cel
oferit de compania germană Wedi, ale cărei produse inovative pot ﬁ întâlnite în întreaga lume. Pe piața americană, axată pe soluții prefabricate și modulare, brandul Wedi se bucură de o notorietate remarcabilă.

U

n proiect de baie sau centru Spa/Wellness este
abordat holistic, dar pornind de la necesitățile de
bază: orice asemenea spațiu are nevoie de instalații și

hidroizolații performante. Wedi, cu o experiență în domeniu de peste 35 de ani, a conceput sisteme de
panouri și elemente de construcție pe bază de polistiren
Pardoseli magazin
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extrudat care, în variante simple sau predefinite, pot
intega mult mai simplu obiectele sanitare și de instalații,
astfel încât proiectarea și execuția devin mult mai rapide,
păstrând în același timp posibilități multiple de personalizare.
Pardoseala, zona de duș, drenajul, pereții pe care sunt fixate
obiectele sanitare, diversele amenajări ori obiectele de
mobilier specifice sunt montate cu ajutorul unor adezivi
puternici, fixate suplimentar cu piese speciale, dacă este
cazul, iar apoi pot fi acoperite cu orice tip de finisaj.

rămân funcționale chiar și după o eventuală deteriorare),
sunt folosite acolo unde se dorește o lucrare rapidă, de
calitate, cu un design personalizat.
Astfel, pe baza unor elemente modulare și a accesoriilor,
cu sistem complet de montaj și finisare, designerul sau
arhitectul pot realiza proiecte cu forme uzuale sau inedite,
cu linii drepte sau curbe, într-o surprinzătoare libertate a
creativității, pentru construcții noi sau modernizări.

Pardoseli cu scurgere pentru duș:
Simplu și rapid
Plăcile, panourile și elementele pentru construcții
Wedi au un miez fabricat din spumă rigidă de polistiren
extrudat, de culoare albastră, fără CFC – clorofluorcarburi (produs ecologic). Miezul este extrem de dens
(32 kg/mc), fonoizolant, care se comportă perfect la
temperaturi cuprinse între – 50 și + 75 ºC.
Pentru o protecție suplimentară, polistirenul este
acoperit pe ambele părți cu un strat impermeabil la
vapori, din rășină și ciment. Să nu uităm că în aceste
spații aburul este omniprezent. Datorită structurii, panoul
reprezintă un suport ideal pentru orice tip de acoperire –
tencuială, glet, placare ceramică, tapet etc., putând fi
aplicat de asemenea pe orice tip de substrat. Impermeabile 100%, izolante termic, versatile, ușoare și
extrem de robuste (rezistă foarte bine la lovituri și
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Panoul pentru duș are conformația optimă pentru a
permite scurgerea apei și a integra sifonul de pardoseală,
suplinind procesul costisitor de construcție sau montarea
unei cabine de duș. Gama Fundo poate avea scurgerea
punctuală sau liniară, în funcție de preferințe. Ulterior, se
poate alege finisajul dorit, dar gama Wedi Top Line
include mai multe tipuri prestabilite de finisaj, în culori și
texturi elegante. Formele pardoselilor cu scurgere pentru
duș pot avea forme diferite: rectangulare, circulare, sfert
de disc sau în formă de spirală (Nautilus).

Amenajări interioare cu design
personalizat
În spațiile umede pot fi realizați pereți, compartimentări, mobilier personalizat (inclusiv căzi sau lavoare)
prin simpla decupare și montare a plăcilor Wedi, cu sau

fără structură de lemn ori metal. Paravane, șezlonguri
Spa, banchete – totul se poate obține apelând la accesoriile, adezivii și elementele de fixare incluse în sistem.
Există chiar variante subțiri, de 4 și 6 mm, cu care se
pot acoperi vechile finisaje pentru a obține un nou strat
suport și un nou finisaj, cu proprietăți hidroizolante
superioare. Există, de asemenea, elemente prefabricate
cu care se pot realiza nișe, rafturi, măști pentru cadă,
acoperirea instalațiilor de la vasul de toaletă. Cu panourile
Wedi Top Wall, se pot obține elemente de compartimentare și pereți gata finisați, cu aspect de piatră sau
antracit (gri și negru). Pe structuri metalice sau din lemn
adecvate, panourile Wedi pot fi monate și ca tavane,
mascând diferențele de nivel, vechile finisaje nedorite sau
instalațiile din această zonă.

Zidăria tradițională presupune o mulțime de
materiale cu timpi de uscare diferiți, scule și unelte,
abilități care le sunt proprii doar profesioniștilor.
Pentru a realiza amenajări interioare similare cu
panouri Wedi, sunt necesare doar o nivelă cu bulă
de aer, un cutter sau un fierăstrău, un creion și un
pistol de injecție. Restul înseamnă sistemul complet
furnizat de producătorul german, care în țări cu
tradiție este considerat optim pentru do-it-yourself.
Toate detaliile pot fi aflate de la producător, din
numeroasele materiale de training postate pe
internet și, desigur, de la reprezentanții brandului în
România. Trebuie doar să ne informăm și să optăm
pentru produsele care ne sunt utile, din gama
extrem de variată a companiei Wedi.

Pardoseli pur și simplu
Rezistența remarcabilă a panourilor Wedi permite
utilizarea acestora ca pardoseli direct pe suporturi
minerale (și chiar din lemn), respectiv pardoseli supraînălțate, care pot crea diferențe de nivel spectaculoase
în spațiile umde. Se folosesc adezivi, benzi de etanșare
și hidroizolații speciale, puse la dispoziție de producătorul
german. Există inclusiv soluții pentru încălzire în pardoseală (cu agent termic sau în varianta electrică),
polistirenul extrudat fiind optim pentru a evita pierderile
de căldură la acest nivel.

Wedi – România
Tel.: +40752 147 013
E-mail: liviu.predut@wedi.ro
Persoană de contact: Liviu Preduț
www.wedi.de
Pardoseli magazin
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Proiecte de excePŢie cu

URSA GLASSWOOL TSP
Clădirile rezidențiale sunt considerate în mod eronat ”mai ieftine”, pe considerentele că
instalațiile, ﬁnisajele sau izolațiile pot ﬁ mai puțin calitative decât, să zicem, la un hotel, sau
un imobil de birouri. În fond, locuința ar trebui să ﬁe cea mai confortabilă, pentru că ea
reprezintă căminul, locul în care oamenii se relaxează, se odihnesc, petrec momente
importante ale vieții. iar pentru aceasta, au nevoie de intimitate, netulburați de zgomotul
străzii și, mai cu seamă de vecini. Cei care cumpără o locuință sunt tot mai preocupați de
acustica imobilului, în special de zgomotele structurale, care pot deveni obositoare. Aceste
zgomote structurale sunt cauzate, în cele mai multe cazuri, de obiecte scăpate pe jos, pași,
mutarea obiectelor de mobilier. Problema se poate rezolva, simplu și cu cheltuieli
nesemniﬁcative pentru dezvoltator, prin simpla acoperire a pardoselilor, sub stratul ﬁnal, cu
un sistem de dală ﬂotantă peste un strat de vată minerală URSA glASSWool TSP. este ceea
ce au făcut și constructorii unor imobile de locuințe din București și Sibiu, câteva dintre
numeroasele lucrări de referință realizate cu acest material în toată țara.

i

zolarea fonică a pardoselilor este
recomandată de toți specialiștii în
acustica construcțiilor, din motive
de confort și de bună vecinătate; totul
se poate rezolva cu un simplu strat de
vată minerală de sticlă, peste care se
toarnă o șapă în sistem de dală flotantă.
este genul de lucrare care poate fi
abordat atât în faza de construcție a
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imobilului, cât și ulterior, atunci când se
renovează. În cazul unei clădiri existente,
dacă tot trebuie schimbată vechea
pardoseală ca strat final, iar pentru noua
pardoseală este necesară o șapă de
calitate, de ce să nu intervenim și cu un
strat de vată minerală? Densă, suficient
de rezistentă la compresiune pentru a
face față solicitărilor zilnice, aceasta

absoarbe sunetele nedorite, protejându-l pe cel de dedesubt, și în plus
asigură o izolare termică bine-venită
pentru confortul și economia de energie a locuinței. Sunt avantaje pentru
orice tip de clădire, nu doar rezidențială.
izolarea fonică între etaje nu este
deloc o practică nouă. În clădirile vechi,
antebelice, încă putem vedea cum sub

stratul final de pardoseală se așeza un
strat de zgură sau alt material mineral
poros, care să absoarbă sunetele și să
reducă pierderile de căldură, destul de
importante la nivelul pardoselii (până la
15% din totalul pierderilor unei
încăperi). Peste acesta era turnată șapa
sau un sistem de pardoseală tip terazzo,
întregul sistem ajungând la grosimi
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lUCrĂri De ReFeRiNŢă

considerabile, de 20 cm și chiar mai mult.
Din fericire, azi nu mai trebuie să apelăm
la această soluție, care ridică mult cota
pardoselii și încarcă structura clădirii. Cu
doar câțiva centimetri de vată minerală
densă dar ușoară, se obțin rezultate
spectaculoase, perfect ecologice: eticheta
Blue Angel, prezentă pe produsele URSA.
În imaginile din aceste pagini, puteți
vedea modul de execuție al unui sistem
de dală flotantă cu strat fonoabsorbant
de vată minerală URSA glASSWool
TSP, unul dintre cele mai performante
produse de acest gen de pe piața
europeană, prezent și în România de
câțiva ani. lucrările au fost executate
pentru imobile de locuințe al căror
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dezvoltator și-a demonstrat grija pentru
detalii, fonoizolarea fiind un aspect pe
care puțini îl luau în calcul până acum,
dar pe care beneficiarii îl apreciază tot
mai mult. Vata minerală a fost utilă atât
în interiorul apartamentelor, cât și în
spațiile comune; considerate foarte
prețioase din perspectiva calității locuirii,
acestea pot fi uneori și foarte zgomotoase, de aceea protejarea vecinilor de
zgomotele de aici este s-a dovedit
necesară. Terasele care pot deveni locuri
de socializare, căile de acces, parcările
pentru biciclete, spațiile comerciale de la
parter ar putea crea disconfort locatarilor,
ca și zgomotele propagate pe verticală,
între apartamentele de la etaje succesive.

Sistemul este suficient de adaptabil
pentru a aborda orice formă a încăperii,
oricât de complexă, pentru toate tipurile
de spațiu: baie, bucătărie, living, dormitor,
holuri etc. Practic, vata de sticlă acoperă
toată suprafața utilă a apartamentului.
Dezvoltatorii responsabili apelează
la aceste materiale performante pentru
că ele reprezintă în fond o investiție, pe
care beneficiarii o apreciază și sunt
dispuși să plătească prețul optimizărilor
unui proiect.
Etapele de lucru sunt simple, nu
foarte diferite de cele ale execuției
unui strat suport de pardoseală în
sistem clasic:

n Se prelucrează stratul suport
(placa de beton), astfel încât să fie curat
și relativ drept - dedesubt nu se formează spații, iar stratul de vată minerală
apare ca o suprafață regulată, plană. De
asemenea, se stabilesc cotele până la
care se va ridica întregul sistem de dală
flotantă, eventual folosind o nivelă cu
laser.
n Se instalează o bandă perimetrală pentru pereți, care să întrerupă
transmiterea sunetului către structura
construcției (neapărat bucată separată);
aceasta trebuie să ajungă sub plăcile
termoizolante și 1 - 2 cm deasupra șapei,
trecându-se inclusiv peste străpungerile
pentru țevi și golurile de uși (care apoi se
decupează).
n Se poziționează plăcile termoizolante URSA glASSWool TSP
(evitând îmbinările în cruce), cât mai
apropiate unele de celelalte, pentru a
obține cele mai bune rezultate acustice
și termice. În funcție de nevoi, plăcile de
vată minerală se pot debita; dacă pe
placa de beton sunt pozate țevi de
instalație, se realizează un strat de
umplutură sub plăci.
n Se așază o folie de polietilenă,
care separă și protejează vata minerală
de scurgerea mortarului turnat deasupra. Cum este nevoie de mai multe
benzi de folii, acestea se suprapun circa
15 cm, iar îmbinările se lipesc cu bandă
adezivă astfel încât să se obțină o
protecție continuă, fără cute și etanșă.
este obligatoriu ca străpungerile să fie
cât mai bine protejate, etanșate, astfel
încât apa intervenită accidental sau în
mod curent (băi, bucătării) să nu
pătrundă prin șapă către stratul de vată
minerală, deteriorând-o.
n Se prepară șapa, în care se
adaugă opțional fibre de sticlă pentru
armare, și aceasta se toarnă peste folia
de polietilenă, nivelând bine, la început

cu lopata, grebla și dreptarul. În funcție
de suprafață, se lasă rosturi de dilatare
care să reducă tensiunile interne ale
materialului (altfel, poate crăpa). În cazul
unor sarcini mai mari pentru pardoseală,
se poate arma șapa cu plasă de oțel,
așezată pe poziție înainte de turnarea
mortarului. Înălțimea șapei trebuie să fie
de cel puțin 5 cm și depinde de caz, de
încărcările prevăzute în proiect ori de
faptul că există sau nu încălzire în
pardoseală. șapa se poate nivela
eventual prin elicopterizare, asigurând
astfel uniformizarea perfectă. Deasupra
se poate interveni cu orice tip de strat
final - parchet, laminat, gresie, PVC etc.,
tipul de acoperire neinfluențând gradul
de percepție sonoră a celor de dedesubt.

Prin modul în care este conceput
acest sistem, se creează o barieră
împotriva propagării zgomotelor către
spațiile inferioare. Practic, vata minerală
atenuează prin absorbție undele
sonore, inclusiv cele structurale, de
impact. URSA glASSWool TSP este la
fel de utilă și în cazul structurilor sau
planșeelor din lemn, caz în care poate fi
folosită, în loc de șapă umedă, o șapă
uscată cu nut și feder. grosimea
stratului de vată minerală este cel
recomandat de producător, în raport cu
intensitatea sunetelor care intervin.
Avantajul URSA este că specialiștii pot
oferi sfaturi și consiliere pentru
fiecare proiect în care sunt folosite
aceste produse.

URSA glASSWool TSP reprezintă plăci din vată minerală de sticlă, de mare
densitate, recomandate şi folosite în special pentru izolarea termică şi fonică
(la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dală ﬂotantă, inclusiv pentru sistemele de încălzire în pardoseală, şi pot ﬁ acoperite cu orice tip de strat ﬁnal:
plăci ceramice, mochetă, parchet, PVC ş.a.m.d.. Plăcile URSA glASSWool TSP
sunt folosite cu succes în numeroase proiecte de imobile multietajate, unde
este necesară păstrarea unui nivel redus de zgomot între niveluri: clădiri rezidențiale, clădiri de birouri, spații comerciale, unități hoteliere etc. Fiind vorba
despre un produs din vată minerală de sticlă, are un comportament excelent
la foc şi, datorită densității mari şi compresibilității reduse sub sarcină, este
folosit inclusiv pentru pardoseli de traﬁc intens. Poate ﬁ furnizat cu grosimi
diferite, în funcție de necesitate: între 20 şi 50 mm (respectiv 15 – 45 mm sub
sarcină). URSA glASSWool TSP este un material absolut necesar în lucrările
de înaltă calitate, unde spațiile au nevoie de un confort ridicat şi se doreşte o
perioadă mai îndelungată de viață a pardoselilor.
Conductivitate termică (λD)
reacţia la foc, conform normelor euroclass
Temperatura maximă de utilizare
rigiditatea dinamică
pentru grosimi mai mari de 25 mm

0,033 W/mK (EN 13162)
A1 (en 13501-1) – incombustibil
200 °C

URSA România

INFO

maxim 7 Mn/mc

Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro
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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
34
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Alb

Wenge
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PARDOSELILE DE TIP LVT
devin tot mai populare!
Luând în calcul avantajele majore ale produsului, este
normal acest lucru. Vorbim despre un material ideal pentru
montare peste sisteme de încălzire în pardoseală, durabil,
impermeabil la apă și, spre deosebire de laminat, silențios
la pășire. Deși a intrat de puțin timp în atenția clienților din
România, există și percepții greșite. Prin acest articol dorim
să clarificăm care sunt punctele pro și contra pentru această
categorie. Vom compara pardoselile care se montează prin
lipire (dryback) cu cele cu montaj flotant (sistem clic) pentru
a elimina incertitudinea în alegerea produsului potrivit.
Vom începe cu o clariﬁcare despre cum ar trebui numite
aceste pardoseli! Parchet de vinil? Plăci de vinil? Parchet PVC?
LVT? Putem găsi foarte multe variante pe internet. În mod
normal, produsele din vinil sunt realizate pe bază de materiale
sintetice sau în combinație cu alte materiale. Rezultatul este
o compoziție multistrat care poate avea forma unor plăci
dreptunghiulare asemănătoare pardoselii triplustratiﬁcate,
laminate sau de formă pătrată asemănătoare plăcilor
ceramice.
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O caracteristică comună este impermeabilitatea. Toate
produsele din această familie sunt 100% rezistente la apă, atât
pardoseala ﬂotantă montată cu sistem click, cât și pardoseala
dryback care se montează prin lipire. Denumirea de LVT
reprezintă abrevierea de la luxury vinyl tiles și este termenul
cel mai frecvent întâlnit în cataloagele profesionale.

PARDOSELILE ARBITON - FrumoaSe
Ca lemnul, praCtiCe Ca GreSia

DRYBACK – pardoseli vinilice
montate cu adeziv
Acest tip de pardoseală este de regulă foarte ﬂexibilă și
are o grosime de doar 2-2,5mm. Suprafața de montaj trebuie
să ﬁe perfect plană și netedă, deci șapa trebuie realizată foarte
atent. Adezivul pentru LVT ﬁxează foarte bine plăcile și, din
cauza ﬂexibilității mari, permite preluarea oricărei neregularități care devine vizibilă la suprafață. Montajul unei
pardoseli dryback nu este deloc ușor de aceea este indicat să
îi lăsați pe specialiști să se ocupe de acest aspect pentru a

obține un rezultat estetic și durabil. Dacă v-ați hotărât să
montați o pardoseală LVT dryback, urmăriți cu atenție
instrucțiunile: pregătirea adecvată a șapei, nivelată și ﬁnisată
perfect este esențială pentru a beneﬁcia de o pardoseală
durabilă și silențioasă. În plus, veți avea maximă eﬁciență
pentru sistemul de încălzire în pardoseală.
Adezivii profesionali creează o barieră suplimentară la
umiditate, deci puteți alege fără grijă un produs LVT dryback
într-un loc expus apei, chiar și în baie.
Extra avantaj: nu veți avea nevoie de proﬁle de dilatație sau
de delimitare între camere.
Pardoseli magazin
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Plăci rigide cu densitate foarte mare –
sPC/riGid
Cea mai modernă tehnologie pentru pardoseli are drept
caracteristică principală miezul rigid, extrem de durabil și
conductivitate termică foarte bună. Termenul SPC este
acronimul de la Solid Polymer Core. Aceste pardoseli au
toate avantajele unei pardoseli din PVC, eliminând însă un
punct slab: stabilitatea dimensională la variații de
temperatură. Pardoseala Hd Mineral Core din gama
arbiton este un exemplu de produs bazat pe o astfel de
tehnologie. Componenta de bază este un mix de minerale
naturale și polimeri moderni, formulă datorită căreia
produsele au foarte mare rezistență la impact și sunt ideale
pentru sisteme de încălzire în pardoseală.
În plus, pardoselile arbiton sunt la fel de frumoase
precum lemnul natural și practice cum sunt plăcile ceramice.
Deși stratul ﬁnal copiază foarte bine decorul și efectele
lemnului (culori, ﬁnisaj, structură), produsul asigură
beneﬁciile practice ale unei pardoseli ceramice (ușor de
spălat, rezistent la zgâriere, nu se pătează, 100% waterproof ).
la aceste produse stabilitatea dimensională este un punct
forte; oricare din colecțiile arbiton cu Hd Mineral Core se
poate monta pe o suprafață de până la 200 m2 fără a mări
dilatația la perete sau a interveni cu proﬁl de trecere între
camere.
Deși rigide, plăcile sunt ușor de tăiat și montat fără a ﬁ
necesare ustensile speciale. luna iulie aduce noutăți în gama
premium Arbiton: colecția amaron English Style
Herringbone, designul clasic realizat cu tehnologie modernă.
Revenim asupra aﬁrmației din titlu: pardoselile vinilice au
o popularitate din ce în ce mai mare. Dezvoltarea de noi
formule bazate pe diverse tehnologii reușesc să elimine
punctele slabe ale produselor clasice. industria pardoselilor
oferă acum o paletă generoasă de produse care pot satisface
toate exigențele.

DOUBLE UV
COATING
LAYER
WEAR
LAYER

DESIGN
LAYER

HD MINERAL
CORE

www.arbiton.com

O N E S PA C E O N E F L O O R
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Spa
Design
& Wellness

&tradition

Normann Copenhagen

Bolon

Bover

Bover

Cane-Line

Chairs&more

Fletco

Fritz Hansen

Proiecte complete de amenajări cu

DACCA Group Trade

Softrend

În domeniul amenajărilor interioare și exterioare este
de preferat ca proiectele să fie abordate holistic, de
către o companie specializată, capabilă să gestioneze
lucrările în mod eficient, cu experiența necesară,
având la dispoziție materiale profesionale dedicate.
Aceste companii sunt mai mult decât simpli furnizori
sau executanți de amenajări, sunt integratori care țin
cont de specificul destinației, de caracteristicile fiecărui spațiu. la fel de importantă este asumarea
proiectului până la final, ceea ce înseamnă responsabilitate, garanție pentru lucrarea realizată și capacitatea de a oferi servicii complete, astfel încât
beneficiarul să aibă cât mai puține probleme de
rezolvat, preocupându-se doar de operarea ulterioară a spațiului respectiv. Sunt și motivele pentru
care firma DACCA Group Trade din Cluj-napoca,
activă pe întreaga piața românească, este apreciată,
oferind pachete complete de servicii și produse,
pentru a livra clienților săi un produs final de calitate.
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DACCA Group Trade are capacitatea de a oferi
pachetul complet de proiectare a designului interior și de
amenajare, consultanță, precum și furnizarea produselor și
accesoriilor, de la pardoseli și finisaje pentru pereți, la
mobilier (inclusiv mese, scaune, fotolii și canapele), sisteme
acustice, corpuri de iluminat, tapet personalizat marca
Intuitive și decorațiuni. Această companie importă toată
gama de produse pentru interior și gestionează direct tot
procesul: de la discuția cu clientul și identificarea soluției
potrivite, la lansarea comenzii, până la livrarea și implementarea produsului. Toată gama de produse este importată
direct de la producători de renume, precum Bolon, Fletco,
Fritz Hansen, CUBe-Design, Green Furniture Concept,
DeVorm, Softrend, Forbo, Ply Collection, Chairs&more,
Cane-line, INTUITIVe, Kartell, & Tradition, Bolia, Offecct,
muratto, Bover, Bsweden și alții.
DACCA Group Trade are în portofoliul său numeroase
proiecte de amenajare și design interior realizate pentru
spații Horeca, birouri, educație (școli si grădinițe), sănătate
(spitale, clinici, cabinete), spații comerciale, leisure etc.
Colaborările cu producătorii se bazează pe parteneriate
directe, indiferent de tipul produsului – de la mobilier și

Incati

Intuitive

Kartell

Kristalia

Lano Carpets

Louis de Poortere

Muratto

Ply collection

Ply collection

Branduri specializate:
pardoseli speciale, la soluții pentru pereți, mobilier acustic,
corpuri de iluminat, scaune, fotolii, decorațiuni; toate soluțiile
propuse de DACCA sunt puse în operă cu produse
profesionale pentru spații publice, verificate pe piața
europeană și nu numai. În toate cazurile, este vorba de
produse premium, caracterizate prin inovație, eleganță,
rafinament și calitate, adaptate la trendurile din designul
actual. În consecință, produsul finit astfel obținut va fi în ton
cu tendințele momentului, concepute în atelierele de creație
ale unor mari designeri de renume mondial. locația
amenajată împreună cu Dacca își poate asuma mai departe
rolul de a crea noi tendințe în ospitalitatea autohtonă,
pornind de la concept și design. Pe o piață concurențială ca
aceasta, creativitatea trebuie să ne însoțească la fiecare pas!

n Fotolii, canapele, banchete: Fritz Hansen,

&Tradition, Softrend, Kartell, Normann
Copenhagen, Kristalia
n Scaune: Fritz Hansen, &Tradition, Softrend,
Kartell, Normann Copenhagen, Kristalia,
Chairs & more, Ply Collection
n Corpuri de iluminat: Fritz Hansen, &Tradition,
Kartell, Kristalia, Bover, Bsweden, Bolia
n mobilier outdoor pentru terese sau cluburi/baruri:
Cane-line, Kartell
n Pereți: Intuitive, Murrato
n Pardoseli: Bolon, Lano Carpets, Incati, Fletco
n Covoare: Louis de Poortere

Dacca - amenajări complete pentru:
n spații Horeca

n birouri
n educație (școli şi
grădinițe)

n sănătate (spitale, clinici,

cabinete)
n spații comerciale
n leisure

DACCA GRoup TRADE S.R.L.
Cluj-Napoca
Tel.: 0364-109-987;
E-mail: ofﬁce@dacca.ro
www.dacca.ro
Pardoseli magazin
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MatErialE De ToP

PA RD OSelIle eAllImITeNeTe lO R

GA RA NT eA ZĂ SIG UR AN țA
Pardoseala este zona cea mai expusă la condițiile de
lucru extreme și cu cele mai ridicate cerințe. Cele
mai mari provocări pentru sistemele de pardoseli în
unitățile de prelucrare a alimentelor sunt de regulă
în zonele de producție, care pot fi spații uscate sau
umede. Aceste pardoseli trebuie să suporte
expuneri severe, incluzând agresiuni mecanice,
chimice și termice, dar trebuie de asemenea să
asigure și gradul de rezistență la alunecare adecvat,
pentru a îndeplini cerințele de durabilitate, funcționalitate, igienă, sănătate și siguranță a angajaților.

A

tunci când vorbim de acizi în
concentrații ridicate, substanțe
agresive precum glucoză, sânge,
sodă caustică, tanin sau de agresiuni
termice din producție și mentenanță,
sistemele de lianți și ﬁllere utilizate sunt
combinate în ideea de a obține pardoseli
cu proprietăți specifice. De exemplu,
avem poliuretan și ciment în gama de
pardoseli hibride, cu rezistențe mari la
solicitări mecanice, impact, temperaturi
ridicate, șoc termic și rezistență chimică
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în medii umede sau expuse la condiții de
lucru extreme. Pentru astfel de spații
sau zone cu expunere extremă (combinații între condiții de umezeală,
substanțe chimice, temperaturi și
abraziune) elite Surface Systems oferă o
gamă completă de soluții de pardoseli
pentru facilități industriale. Astfel, în
funcție de necesități, recomandăm
sistemele de pardoseli pe bază de
poliuretan hibrid, care vor rezista în
mediile de lucru cele mai exigente și vor
îndeplini toate aceste cerințe de
expunere, prin intermediul posibilităților flexibile de realizare, cu aspecte
și texturi antialunecare/antiderapare.
Pardoseli ELItE: duritate, igienă,
rezistență, sustenabilitate
Poliuretanul cimentos hibrid îndeplinește cerințe operaționale diverse și

este în conformitate cu directivele și
standardele impuse în procesele de
fabricație din Ue, Marea Britanie,
Canada și SUA. Datorită proprietăților
tehnice remarcabile, sunt singurele
sisteme de pardoseală pe care le recomandăm a fi aplicate în industria
alimentară.
Caracteristici și performanțe:
l rezistență la uzură
l rezistență chimică
l rezistență la alunecare
l rezistență la impact
l rezistență la șoc termic, apă
fierbinte și aburi sub presiune
l rezistență la abraziune
l igienice
l colorate
l curățare ușoară (inclusiv curățare cu aburi)
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IPSAL INTERPLAST – PRODUSe
SPeCIAlIZATe PeNTRU PROFeSIONIȘTI
Prezentă de peste 28 de ani pe piața autohtonă, unde s-a remarcat atât pe segmentul de execuție, cât și pe cel
de distribuție a materialelor specializate pentru pardoseli, compania iPsal interplast este o afacere familială
înființată acum mai bine de patru decenii, cu activitate în mai multe țări europene. În urmă cu 22 ani, iPSAl a
deschis un showroom, cu depozite, la București – Mogoșoaia, facilități care au fost dezvoltate continuu, cu o
relansare în 2019.

”Showroom-ul nostru a fost conceput în forma actuală
astfel încât profesioniștii în pardoseli care ne trec pragul să
găsească aici tot ce le este necesar, de la materiale pentru
pregătirea suportului și pentru montaj, la strat final și produse
pentru finisare, inclusiv scule, unelte și consumabile pentru
montatori. Parteneriatele cu producători de top ne ajută să
putem oferi o calitate excelentă pentru toate produsele
noastre, iar datorită depozitului de circa 10.000 mp putem
asigura o serie largă de produse pe stoc - mochetă dale sau
role, covor PVC (inclusiv disipativ-conductiv sau pentru sport),
LVT, linoleum, gazon artificial, pardoseli pentru exterior tip
spaghetti etc.”, arată doamna Raluca Ţanțu, directorul de
vânzări al companiei.
Un loc central în ofertă este asigurat de Forbo – Eurocol,
cu produse performante pentru pregătirea suportului,
montajul și finisarea pardoselilor de orice tip.

În showroom-ul și depozitul iPSAl interplast putem găsi
scule și unelte de calitate Romus, Roberts etc. pentru
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montajul celor mai uzuale tipuri de pardoseli – elastice,
textile, de lemn sau gazon artificial. Din ofertă mai fac parte
profilele pentru pardoseală, mai multe sortimente de tapet,
underlay și diverse accesorii.
În același timp, compania continuă să activeze pe piața
de montaj și instalare cu echipe profesioniste, abordând
lucrări de orice dimensiune, inclusiv renovări; de asemenea,
se asigură consultanță, cu deplasare și supraveghere pe
șantier, pentru toate produsele comercializate.

”Oferta noastră a devenit tot mai variată și a crescut
calitativ continuu, în paralel cu creșterea pieței și cu profesionalismul montatorilor. An de an, se vede cum aceștia
devin tot mai pricepuți și mai exigenți, folosind scule tot mai
performante”, încheie reprezentanta companiei.

Servicii pentru execuție

n analiza nevoilor clientului și dezvoltarea proiectului
n susținere în specificarea proiectelor
n cataloage, mostre, recomandări de design
n expertize tehnice
n analiza și pregătirea stratului suport
n execuție conformă cu normele europene
n flexibilitate pentru orele de lucru
n disponibilitate în toată țara, chiar în europa
n servicii post-vânzare
n concept de livrare la cheie
n disponibilitate pentru proiecte mari şi complexe

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

IPSaL Interplast
Sos. Bucureşti – Târgovişte Nr. 10
Mogoşoaia – ilfov
Tel.: +40 213 160 053; Mobil: +40 721 288 042
e-mail: raluca.tantu@ipsal.ro
www.ipsal.ro

MULTItErraZZo

FLUIDFloor

luminiţa Cozma - Director Comercial:
+40 723 638 242
www.forbo-eurocol.de
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BARCelONA

Casa Batlló

M

A funcționat în Palatul Ribeira până la
marele cutremur (urmat de tsunami) din
1755, când acesta a fost distrus, apoi a construit un sediu neoclasic – Palatul Ajuda.
Totuși, o sensibilitate aparte este păstrată
pentru alte două reședine regale de vară,
construite în apropierea Lisabonei, devenite
de fapt simbolurile monarhiei portugheze
și ale națiunii pe care a condus-o. Am ales
să vorbim în continuare despre palatele de
la Sintra și Queluz, două edificii importante
pentru arhitectura europeană și
universală,

Pe modelul Parisului lui haussmann, și Barcelona, cel deal doilea mare oraș al Spaniei după Madrid, a trecut în a
doua jumătate a secolului al XiX-lea printr-un amplu
proces de redesenare a țesutului urban construit.
Vizitatorul orașului va observa de pildă la tot pasul
superbe intersecții cu clădiri monumentale construite pe
colțuri, chiar și în cele mai liniștite zone rezidențiale, dând
senzația unui oraș extrem de viu și încă modern.
Începând cu 1860, a fost aprobat un plan urbanistic
ambițios, numit Planul Cerdà, conceput în principal
pentru a asigura cetățenilor mai mult spațiu de mișcare
și aer, conform teoriilor urbanistice și igieniste ale
momentului. Astfel, bulevardul Passeig de gracia
a devenit axa orașului, cele mai importante și
notorii familii locale căutând să-și stabilească reședințele în această zonă. Aici
se găsește, la numărul 43, unul dintre
ediﬁciile emblematice ale capitalei Cataloniei, Casa Batlló, capodoperă a
vizionarului arhitect Antoni gaudi.

O REnOvARE InEdItă
Așa cum ni se înfățișează azi, Casa Batlló nu a
reprezentat la începutul secolului trecut un proiect nou
de construcție, ci renovarea unei clădiri existente deja,
cu o arhitectură mai austeră, în stil eclectic. Clădirea
inițială a fost ridicată în 1877 de arhitectul emilio Sala
Cortés (unul dintre profesorii lui gaudí), pe când încă
nici nu exista iluminat electric în Barcelona. Ca multe
alte imobile de locuințe din zonă, era dispusă pe subsol,
parter și 4 etaje, cu o grădină mică în spate, unde
locatarii își puteau petrece orele de relaxare ale zilei.
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Î

n 1900, clădirea a fost achiziționată de Josep
Batlló y Casanovas, un industriaș prosper din
afacerile cu textile, care deținea câteva fabrici în
Barcelona. Acesta urmărea să își stabilească
reședința într-o zonă centrală, prestigioasă și la
modă, așa cum era bulevardul Passeig de gracia
la acel moment, iar noua lui locuință trebuia să
reflecte mai mult decât prosperitatea familiei; se
dorea creativitate, originalitate, chiar unicitate. o
altă clădire a unui membru al familiei Batlló, Casa
Pia, devenise faimoasă în epocă prin modernismul ei, semnat de un alt arhitect renumit,
Vilaseca, iar Joseph voia să se ”rupă gura târgului”
cu ceva special. Casa Batlló este amplasată de
altfel într-un șir de clădiri grupate în ceea ce se
numește ”illa de la Discordia”, sau ”Mansana de
la Discordia” (Blocul Discordiei), care cuprinde 4
dintre construcțiile moderniste ale Barcelonei
din anii 1900. Aceasta a devenit, desigur, cea mai
faimoasă.
Deși inițial se plănuise demolarea casei achiziționate, s-a optat pentru renovare grație
curajului lui gaudi care a transformat o construcție relativ comună într-o capodoperă a
modernismului, reper de imaginație și creativitate. Meritul noului proprietar rezidă în creditul
total acordat arhitectului desemnat pentru
refacere și modernizare, care a redesenat-o din
temelii între 1904 și 1906. Fațada a fost schimbată
complet, compartimentările interioare au fost
reproiectate, s-a mărit admisia de lumină - întrun cuvânt, întregul ansamblu a devenit opera de
artă pe care o putem admira și noi astăzi.
Pardoseli magazin
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Apartamentul principal de la primul etaj
(circa 700 mp) a fost reamenajat și a devenit
reședința proprietarilor, a fost adăugat un etaj
suplimentar, iar curtea de lumină a devenit mai
largă și mai eficientă. Atfel, majoritatea camerelor
au ferestre, spre satisfacția locatarilor. În curtea
mare din spate, construcția a fost extinsă cu
parter iar deasupra a fost amenajată o terasă
pavată. la realizarea proiectului au mai participat
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Gaudi a proiectat
aceste clădiri
rezidențiale în ceea
ce a fost numit
”perioada naturalistă”, când
preocupările
arhitectului s-au
orientat către
mitologie, origini și
patriotismul catalan.
liniile și formele par
uneori desprinse din
Muntele Montserrat,
din peșterile
insulelor mediteraneene sau din
formațiunile
geologice de la Coll
dela desenrocada.

și câțiva asistenți ai lui gaudi, iar în deceniile
ulterioare construcția a necesitat noi renovări
sau modernizări, pentru a deveni mai confortabilă și a-și optimiza funcționalitatea (1970,
1983, 1984). În anul recepționării, 1906, lucrarea
a fost propusă de municipalitate pentru a fi
premiată și chiar a fost nominalizată printre cele
3 finaliste, dar juriul a ales un alt proiect...
Din 1950, Casa Batlló nu a mai aparținut
familiei omonime. După ce a trecut succesiv în
proprietatea unor companii și persoane private,
începând cu anii 1990 clădirea a ajuns în posesia
deținătorilor ei actuali, familia Bernat, care a și
renovat-o amplu; în 1995, a fost deschisă publicului, cei 2500 mp suprafață desfășurată fiind
folosiți inclusiv pentru evenimente importante
ale orașului. ”Palierul nobil” a fost primul spațiu
deschis vizitatorilor, eveniment cu un succes
neașteptat, în urma căruia s-a decis destinația
ulterioară a edificiului. Astăzi, Casa Batlló este
parte din patrimonial mondial UNeSCo și un
icon al Barcelonei, de neratat pentru oricine
dorește să descopere amprenta lui gaudí asupra
curentului modernist.

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

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse
Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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este un obiectiv cultural de primă mărime, ce
primește anual peste un milion de vizitatori.

acvatic și spiritual
Arhitectul a dus aici la un nou nivel preocuparea pentru lumea acvatică, experimentată
în cadrul proiectului pentru Palatul güel (alge
marine din fier forjat), conceput pentru un alt
industriaș al Barcelonei, susținător al arhitecturii
lui gaudi. iar apetența pentru liniile ondulate,
vegetale, a fost reluată într-o altă lucrare de
referință din capitala Cataloniei, Casa Milà.
o altă denumire locală a clădirii din Passeig
de gracia este cea de ”Casa Dragonului”, simbolismul fațadei fiind legat de legenda Sfântului
gheorghe, patronul spiritual al Cataloniei. Plăcile
ceramice colorate din planul acoperișului amintesc de spinarea unui dragon.

ESEnță
S-a spus deseori acest lucru despre gaudi, în contextul în care
mulți artiști și arhitecți catalani au folosit tehnica Trencadis.
Termenul provine de la cuvântul ”trencar”, care înseamnă ”a
sparge”, și exprimă o tradiție în mozaicul ceramic de origine
romană, dar și islamică. Acest mozaic a fost folosit și ulterior,
pentru la Sagrada Familia, renumita catedrală din Barcelona.

Totodată, crucile cu 4 brațe simbolizează
sabia cu care sfântul a răpus balaurul (dragonul).
Totuși, punctul focal al terasei este reprezentat
de cele patru coșuri de fum de mari dimensiuni,
în nuanțe cromatice inconfundabile și cu forme
stranii, de aceeași inspirație fluidă.
interiorul casei este un alt reper în lumea
designului, gaudi colaborând cu cei mai buni
artizani ai vremii în prelucrarea fierului, lemnului,
dalelor ceramice, pietrei și sticlei. e o structură
vie, exuberantă, remarcabilă prin culori, forme,
volume și expunerea la lumină, surprinzător de
funcțională în raport cu designul inovativ. holul
de acces în clădire amintește de lumea fantastică
a lui Jules Verne, cu pereți curbați și o scară
spectaculoasă a cărei balustradă din lemn masiv
sugerează coloana vertebrală a unui animal
marin uriaș. Apartamentul privat al familiei Batlló,
situat pe ”palierul nobil”, este considerat o
expresie majoră a modernismului, cu spații
deschise, dar complicate, ca un labirint, cu
plafoniere ce sugerează carapace de broască
țestoasă, un șemineu în formă de ciupercă,
vitralii care ne trimit în lumea vegetației marine.
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GEnIUL MOzAICULUI
lemnul de stejar și de
nuc aduc atmosferei un
plus de naturalețe, în
forme nemaiîntâlnite
până la gaudi. Atât
tâmplăria, cât și
mobilierul, abordat în
același stil caracteristic,
au fost realizate în 1907
în atelierele Casas i
Bardes.

gaudi nu se dezice de perioada sa de formare,
de copilăria în care își observa tatăl prelucrând
arama, curbând țevile și dând metalului forme
dintre cele mai variate. Arămiul este o nuanță
frecvent întâlnită aici, iar utilizarea metalului
reprezintă o componentă importantă a proiectului. luciul metalului se îmbină continuu cu
luciul ceramicii de culori telurice și cu nuanța
specifică a esenței de stejar. o fereastră de mari
dimensiuni, cât un perete aproape, este
orientată spre bulevardul Paseo de gracia, atât
pentru a vedea, cât și pentru a fi văzut.
Între altele, de notat sunt ușile mari cu forme
organice, în care gaudí a încorporat sticlă pictată,
dar și plafonul unduit, ce evocă parcă furia mării.
Încăperile beneficiază de un parchet din stejar
cu finisaj nobil, compus în manieră Versailles,
admirabil prezervat în ciuda afluxului considerabil de turiști. Dat fiind faptul că pereții au de
cele mai multe ori forme curbe, pardoseala de
lemn urmează linia acestora, ceea ce arată
măiestria și munca minuțioasă a parchetarilor.
interesant este și pervazul de perete, care are de
asemenea o formă ondulată; practic, ca și în

cazul tâmplăriei (uși, ferestre, realizate din esență
de nuc), toate lucrările în lemn au un grad ridicat
de particularizare. Scările sunt din lemn sau
marmură, în funcție de ”povestea” pe care o
spune spațiul respectiv, de restul amenajării.
Din sufragerie, se trece direct în grădina
interioară, gândită ca o oază în inima orașului,
destinată după-amiezelor tihnite în familie. Toate
clădirile din zonă au un asemenea loc, doar că
aici terasa se ridică deasupra unei extensii a
clădirii. Cele mai interesante elemente ale
acestui spațiu rezidă în plăcile de pardoseală cu
Pardoseli magazin
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Volumetria cuprinde o serie de 60 de arce,
evocând coastele unui animal mitic.
gaudi avea un grup de asistenți și meșteri cu
care prefera să lucreze, unii dintre ei contribuind
și la realizarea Casei Batlló. Aceștia erau arhitecții
Josep Maria Jujol și Joan Rubió i Bellver la
proiectarea fațadei, frații Badia pentru lucrările
din metal, tâmplarii Casas și Bardes, meșterul în
ceramică Sebastià Ribó, Tallers Pelegrí pentru de
sticlă.

Un concept ultramodern
Dincolo de valoarea artistică incontestabila,
clădirea este neașteptat de funcțională, având
caracteristici foarte moderne pentru epoca sa.

elemente decorative din ceramică și sticlă încorporată, unele tradiționale, altele moderniste,
abstracte. Nu putem să nu remarcăm motive
precum funia răsucită, roza vânturilor, crinul,
simboluri care dau amenajărilor o componentă
spirituală accentuată, uneori poate solicitantă
pentru locatari.
Un spațiu absolut special este mansarda, și
ea o combinație unică de estetic și funcțional,
înainte fiind o zonă destinată chiriașilor și
personalului, găzduind inclusiv spălătoria și
spațiile de depozitare. Mansarda se caracterizează prin linii simple de influență vădit
mediteraneeană, mai ales prin coloritul luminos,
în nuanțe deschise.

tEHnICA vItRALIULUI
gaudi este cunoscut în general pentru faptul că a încercat
totdeauna să revitalizeze meșteșugurile tradiționale, uneori
ridicându-le la un alt nivel tehnic. cu rezultate spectaculoase
în plan estetic. Pentru vitralii, el compunea cromatica prin
suprapunea practic a trei foi de sticlă în culori primare, plus
una neutră pentru a controla admisia de lumină.
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logica pentru care
a fost folosită tehnica
trencadis a fost și una
practică: suprafețele
curbe puteau fi
acoperite mai ușor, dând
în același timp senzația
libertății totale de
creație. Piesele ceramice
provin atât de la fabrica
Pujol i Bausis din
Esplugues de llobregat,
cât și de la producători
locali de vase ceramice
ale căror farfurii sau oale
nu își găsiseră
cumpărătorii.

lumina naturală pătrunde în fiecare colț al
casei, în mare parte datorită vitrajelor ample, dar
și a unui artificiu de proiectare ce asigură un aflux
constant și uniform de lumină pe fiecare palier –
astfel, la nivelele inferioare dimensiunea ferestrelor este mai mare decât în partea de sus.
Merită amintit și sistemul foarte modern pentru
epoca sa de ventilație a spațiilor – ferestrele sunt
prevăzute cu niște deschideri operate manual ce
fac posibilă reglarea admisiei de aer fără a fi
nevoie să se deschidă geamurile. și încă o
trăsătură cu mult înaintea vremii sale – reciclarea
materialelor folosite la construcție. gaudi a folosit
parțial un tip de mozaic neregulat, Trencadís, ca
element de compoziție al fațadei și pardoselilor
reci, iar unele piese erau de fapt plăci sparte de
sticlă și ceramică, reciclate și repuse în valoare,
asortate cromatic și estetic. Astfel, cu ajutorul
plăcuțelor de diferite culori, fațada beneficiază
de o compoziție care ne trimite la picturile
acvatice ale lui Monet, cu nuferi și nimfe, în
reflexii de albastru, verde, alb și brun. Nu era
pentru prima dată când gaudi experimenta
acest lucru, compoziții similare realizând la
renovarea Catedralei din Palma de Mallorca.
ineditele balcoane metalice, cu formă de crin
(unii pot vedea altceva, de exemplu cranii sau
oasele unui cetaceu), sunt prevăzute cu scripeți
pentru ridicarea mobilierului – o altă dovadă a
preocupării pentru funcționalitate.

Simbolisica acestei clădiri a fost discutată
încă de la inaugurare. Unii privitori au văzut în
formele zidurilor și ancadramentele ferestrelor
oasele balaurului răpus de Sant Jordi (Sf. gheorghe), alții s-au gândit la atracția lui gaudi pentru
lumea vegetală, pe care o observase atent în
lungile lui vacanțe la țară, recomandate pentru
starea lui precară de sănătate. Unii au încadrat-o
în stilul Art Nouveau, alții au definit-o drept
suprarealistă... certă este unicitatea ei. gaudi îți
place sau nu - e o chestiune de gust. Puțini beneficiari ai unor lucrări de arhitectură, chiar și în
zilele noastre, ar fi de acord să se lase pe mâna
unui arhitect, mai ales unul revoluționar precum
gaudi, așa cum a făcut-o Josep Batlló y Casanovas. gaudi este un stil în sine și vedem în
prezent cum unele proiecte includ elemente
specifice lui, dar puțini au avut curajul să își
asume în totalitate un concept integrat. Așa că...
gaudi se poate vedea doar la Barcelona.

Pereții sunt în multe
zone parțial acoperiți
decorativ cu ceramică,
în nuanțe diafane ce
amintesc tot de mediul
marin.
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Soluții pentru pardoseli durabile
pardoselile lichide de la BASF sunt considerate repere de rezistență
și durată de viață, totul într-o formă estetică deosebită.

Sub brandul Master Builders Solutions, BASF
oferă sisteme de pardoseli specializate pentru o
gamă largă de aplicaţii. Cu peste 40 de ani de
experienţă în industrie, suntem lideri în cercetarea
şi dezvoltarea unor produse inovatoare
de pardoseli care îndeplinesc performanţe tehnice şi estetice specifice, costuri echilibrate, timp
redus de punere în operă. Sistemele de pardoseli
lichide BASF sunt continue, rezistente la fisuri,
zgârieturi, raze UV sau temperaturi ridicate.
Atractive şi plăcute la mers, acestea s-au dovedit
sustenabile şi foarte durabile.

MasterTop:

n şape pe bază de ciment şi pardoseli elicopterizate,
cimenturi speciale, pigmenţi şi agregate solide
n acoperiri epoxidice pentru depozite, fabrici și alte
spații cu traﬁc dur
n acoperiri pe bază de poliuretan pentru spaţii
publice, comerciale, magazine, unități de
educaţie şi sănătate etc.
n Ucrete – tehnologie avansată pentru pardoseli
poliuretanice destinate mediilor agresive, acoperire
extrem de rezistentă la solicitări mecanice, chimice
şi termice, păstrându-şi integritatea la temperaturi
de până la 130°C.

We create chemistry

Ucrete – pardoseli pentru medii
agresive în industria alimentară,
a băuturilor, chimică şi farmaceutică

We create chemistry

DIRECT LA ȚINTĂ,
CU RAPIDITATE MAXIMĂ

WAKOL PU 280

n singura amorsă de pe piață
care face barieră contra umidității
reziduale, de până la 6 % CM
n uscare foarte rapidă
n nu conține solvenți
n consum foarte redus

n singura amorsă de pe piață,
recomandată ca barieră
contra umidității reziduale,
de până la 3 % CM, pe pardoseli
cu încălzire încorporată
n pretabil sub toate tipurile de pardoseli
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