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Speranțe și provocări

nul 2021 a sosit cu un plus de speranță, că vom depăși acest
episod nedorit (uneori dramatic) din viața noastră; mă refer
la pandemia COVID-19 și la vaccinurile care au început să fie
distribuite. Probabil va mai dura ceva timp, după imunizare, până când
oamenii vor înceta să se mai teamă și lucrările de construcții vor
reveni la nivelul anterior, eventual după ce vom trece peste efectele
unei crize economice pe care nu o putem nega. Vom rămâne totuși
cu niște tendințe spre precauție și, așa cum afirmam în edițiile trecute,
vom regândi modul în care amenajăm niște spații, începând de la
proiectare, trecând prin materialele folosite pentru finisaje și încheind
cu soluțiile alese pentru mentenanță, întreținere și igienizare. Nu este
nimic rău în asta, mai ales în ceea ce privește distanțarea sau spațiul
disponibil. Oricum, românii sunt, conform statisticilor, cei mai
înghesuiți locuitori ai UE, cu sub 50 mp suprafață utilă per locuință,
în timp ce media la nivelul uniunii este cel puțin dublă. Un român are
la dispoziție, în medie, circa 20 mp de locuință, comparativ cu circa
35 mp la nivelul UE; de fapt, gradul de vacantare ridicat de la noi scade
și mai mult acea cifră. Prin urmare, faptul că apar constant șantiere
noi pentru locuințe nu ne face să ne îngrijorăm asupra pieței
imobiliare: românii au nevoie în continuare de case și de pardoseli
bune, într-o țară în care gresia și laminatul de duzină sunt încă
upgrade-uri importante.
În ciuda situației dificile din această perioadă, noi, cei din domeniul
pardoselilor, nu ne putem plânge de lipsă de activitate. Unele afaceri
și-au asumat un moment de respiro, de reducere a activității, altele au
continuat cu angajații lucrând de acasă, iar altele s-au relocat pentru a
funcționa în spații mai potrivite. Prin urmare, au investit în finisaje sau
reparații, inclusiv în pardoseli noi, de calitate superioară. În zona
rezidențială, mulți proprietari au avut mai mult timp pentru a-și rezolva
unele lucrări pe care le amânaseră. Trendul se menține și în prezent,
ceea ce ne dă speranțe de creștere. Și mai avem un motiv să credem
că nu vom sta degeaba în perioada următoare: intrarea în vigoare a
noilor norme europene privind eficiența energetică a construcțiilor. Pe
moment, se discută cu intensitate despre construcțiile noi, pentru care
abia se emit autorizațiile, dar miza este mult mai mare, pentru că și
renovările vor trebui să țină cont de aceste reglementări, iar clădirile
vechi sunt mult mai numeroase și cu mult mai multe probleme de
termotehnică. Iar noi, cei din industria pardoselilor, vom avea un cuvânt
greu de spus, pentru că în ”ograda” noastră sunt termoizolațiile peste
planșee și sistemele integrate de sub stratul final al pardoselii, sunt
sistemele de încălzire prin pardoseală, problematica spațiilor umede
sau terasele peste spații construite... nu este deloc puțin, și nici simplu.
Lucrările vor deveni ceva mai complexe și va trebui să ne adaptăm, va
trebui să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare cu celelalte branșe
implicate, de aceasta depinzând succesul fiecărei lucrări și gradul de
satisfacție a clientului.

A

Pardoseli magazin

3

DIVERSITY

BETTER TOGETHER
O colecție, 94 modele & culori,
4 structuri, 376 posibilități

Forbo lansează un concept cu o diversitate nemaîntâlnită de produse. acustic,
compact și compact acustic, prin lipire sau flotant, cu protecția XtremPUR, realizată
cu cea mai avansată tehnologie de lăcuire. Vizualul colecției are la bază influentul
curent contemporan Memphis-Pop, în fiecare imagine regăsindu-se conexiunea între
modelele ofertei noastre.
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le poate afecta dacă nu revin ulterior la forma inițială.
Soluțiile noastre de 19dB oferă cea mai bună rezistență posibilă la poansonare pentru o pardoseală
acustică, având o valoare caracteristică de 0,08mm.

Colecțiile Sarlon și Modul’up au în sine foarte mult
de oferit – Sarlon este soluția globală de PVC acustic
pentru trafic intens, iar Modul’up reprezintă primul PVC
cu montaj complet flotant. Milioane de metri sunt deja
montați în întreaga lume, în cele mai diferite aplicații
unde viteza, performanța și costurile reduse sunt o
prioritate. Cu atât mai mult reunirea lor într-un singur
concept îmbunătățește calitățile lor individuale și le
face potrivite celor mai noi și mai ridicate standarde.

Reducerea sunetelor
Două sunt tipurile de sunete ce vă pot influența
mediul de acasă sau de la serviciu – sunetul propagat
în încăperea în care vă aflați respectiv transmis în
spațiile situate la etajul inferior prin pardoseală. Primul
tip este de dorit a fi cât mai redus pentru o atmosferă
calmă și primitoare în încăperea respectivă, și toate
colecțiile Forbo sunt listate în cea mai bună clasă, A. Cât
privește al doilea tip, sunetul de impact, acesta e un
parametru critic și cu ajutorul produselor noastre 19dB
oferim cea mai performantă variantă existentă pe piață.

Rezistență la poansonare
Pardoselile trebuie să fie rezistente pentru a rămâne frumoase și poansonarea la presiune punctuală

Sarlon 15dB oferă la rândul său cea mai bună
combinație posibilă de reducere a sunetelor și
rezistență la poansonare (valoare caracteristică de
0,05mm) apropiindu-se de valorile obținute de
soluțiile compacte – rezistă foarte bine la presiune
punctuală și rămân frumoase în timp.

Adecvate pentru orice tip de
intervenție

n Avantaje pentru aplicare în construcții noi
– timp redus de instalare, reducerea costurilor de
mentenanță și service, preț identic cu al variantelor
de pardoseli lipite
n Avantaje pentru renovări – montaj în timp ce
spațiile respective sunt în uz (montaj fără zgomot, praf,
mirosuri specifice adezivilor), pardoseala e gata imediat
după montaj, posibilitatea acoperirii vechilor pardoseli
existente precum ceramică, PVC compact etc.
La nevoie, Modul'up TE reprezintă o soluție ideală
pentru suporturi umede. De regulă, acest tip de suporturi reclamă aplicarea unei combinații de produse foarte
costisitoare și care implică un timp îndelungat.
Modul’up TE este o rezolvare facilă, economică și fără
bătaie de cap a suporturilor umede, datorită montajului
flotant. Se poate instala și în zone de trafic greu intens.
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Pe lângă aceste avantaje, noua colecție are o
rezistență inițială la alunecare R10, o clasificare la foc
Bfl-s1, nu conține ftalați și are emisii foarte reduse
TVOC (<10μg/m3)

Protecția suprafeței XtremPUR

Protecția suprafeței este unul dintre cele mai
importante elemente ale pardoselii. Aceasta trebuie
să reziste la pătare, murdărie și agresiuni mecanice, să
mențină pardoseala frumoasă în timp și să permită o
întreținere ușoară. Pentru colecțiile Sarlon & Modul’up
2021 am introdus cea mai bună protecție a suprafeței,
rezultat al tehnologiilor inovatoare cu laser și UV:
XtremPURTM. Vorbim despre cea mai bună protecție
a suprafeței dezvoltată vreodată.

WOOD

CHILL OAK

HYBRID WOOD CONCRETE

TEXTILE WEAVE EFFECTS

CONCRETE DISSOLVED STONE

Ușor și sigur de curățat:
XtremPUR crează o protecție 3D împotriva petelor
și murdăriei, pardoseala fiind ușor de curățat și neavând
nevoie de de ceară sau polish. Acest lucru face economiii însemnate. Și, pe lângă embosarea Pearl aplicată
pe toate modelele, protecția suprafeței XtremPURTM
asigură și ea o rezistență la alunecare R10.

Sustenabilitate
Asemeni tuturor produselor vinilice Forbo, nici
această gamă nu conține ftalați. Emisiile TVOC
aferente tuturor produselor sunt ≤ 10μg/m3. În plus,
grație protecției XtremPURTM toate produsele
prezintă o eficacitate crescută împotriva bacteriilor
comune (E.Coli, S. Aureus) conform ISO 22196.

www.forbo-flooring.com
Contact:
sandra.stoian@forbo.com
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Lucrarea s-a derulat în plină pandemie, din iulie până la sfârșitul
lui septembrie, ridicând multe probleme și provocări, care au
fost însă depășite cu succes. Spitalul a fost permanent deschis și
funcțional, montatorii putând intra în incintă doar la anumite ore
și numai pe culoare special amenajate.

spitalul turnu severin

D

esigur, toți cei implicați în operațiunile de aplicare
a noilor pardoseli au fost echipați corespunzător, cu
combinezoane speciale și măști. A fost foarte greu
pentru montatori să lucreze în aceste condiții, mai ales dacă
ținem seama că aplicarea s-a derulat în sezonul cald. Totuși,
s-a trecut cu bine peste toate dificultățile iar lucrarea s-a
finalizat în cele mai bune condiții.
Din punct de vedere tehnic, s-a aplicat un covor PVC în
spațiile din spital, cu diferite funcțiuni specifice mediului
medical. S-a început desigur prin pregătirea suportului, care
în funcție de destinație a constat din felurite materiale
existente la fața locului-mozaic, gresie respectiv șapă pe bază
de ciment. Pe suprafețele neabsorbante s-a aplicat amorsa
specială cu conținut de rășini și nisip de quarz WAKOL D 3045,
zonele absorbante au fost tratate cu WAKOL D 3040, pentru
ca în final să fie aplicată o șapă autonivelantă WAKOL Z 625
în grosime de 3 mm. Lipirea PVC-ului pe pardoseală s-a făcut
cu adezivul în dispersie WAKOL D 3307 iar pentru pereți și
zone neabsorbante s-a folosit adezivul WAKOL D 3320, cu
conținut mare de rășini naturale. Pentru fixarea plintelor și
scafelor s-a optat pentru adezivul de contact în dispersie
WAKOL D 3410. De menționat că toate produsele cu care s-a
lucrat sunt sută la sută ecologice, fără conținut de solvenți!
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n Obiectiv - Spitalul Drobeta Turnu-Severin
n Execuție - SC PARDOSELI DESIGN Craiova
n Materiale aplicare și pregătire suport
Amorse WAKOL D 3045, WAKOL D 3040

n Şapă autonivelantă WAKOL Z 625
n Adezivi WAKOL D 3307, WAKOL D 3320, WAKOL D 3410
n Durată lucrări - circa 3 luni
SJU - Dr. Tr. Severin (septembrie 2020)

Spitalul Municipal Mioveni

spitalul municipal
mioveni Şi spitalul revera
medical city
Sistemul profesional wakol a fost folosit cu succes
și la alte două unități medicale, anume Spitalul
revera medical city, unde s-au acoperit 12.000
mp de pardoseală, respectiv Spitalul municipal
din mioveni, lucrare ce a implicat un montaj pe o
suprafață de 55.000 mp. Și aceste lucrări s-au
derulat în perioada dificilă a pandemiei
covid-19, iar rezutatul obținut satisface cele
mai exigente standarde.
Sistemul profesional Wakol include următoarele materiale
și operațiuni:
n aplicarea amorsei WAKOL PU 280 pentru barieră
contra umidității reziduale. Operațiunea este obligatorie în cazul suporturilor problematice, de pildă în
cazul nostru, când șapa avea o umiditate de
aproximativ 3,5 % CM.
n montajul covorului PVC folosind adezivul dedicat
WAKOL D 3307
n cât privește montajul de tapet PVC, aici a fost ales adezivul WAKOL D 3125, un adeziv de nouă generație cu
consum extrem de mic (aproximativ 230 g/mp) și
putere de lipire foarte mare. Aplicarea adezivului se
face cu spatula A 1.

Spitalul Revera Medical City

n Obiectiv - montaj covor PVC și tapet PVC în spații
medicale
n Suprafața - Spitalul Revera Medical City - 12.000 mp
Spitalul Municipal din Mioveni - 55.000 mp.
n Executant - Solexpert
n Materiele montaj și pregătire suport - Wakol
amorsă WAKOL PU 280, adezivii WAKOL D 3307, WAKOL
D 3125

Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE executivtrading@yahoo.com | 0261.775.222
Administrator: Joachim Cronauer | 0728.193.630 | joachim_cronauer@sermis.ro
Consultant tehnic: Bodor ioan | 0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com
Pardoseli magazin
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EVEniMEnt

Anuala de Arhitectură
București 2020
În mod deja tradițional, am fost parteneri media ai Anualei de Arhitectură București și în 2020, susținând cu
mijloacele noastre specifice evenimentul, inclusiv în acest an marcat de pandemia COVID-19. Ajunsă la ediția a
XVIII-a, Anuala s-a desfășurat de această dată în condiții particulare, gala având loc pe 5 noiembrie într-o formulă
restrânsă, dar cu o largă participare datorită noilor tehnologii de comunicare on-line. Numărul și calitatea
proiectelor înscrise în concurs, componența juriilor, interesul pentru dezbaterile pe teme sensibile ale momentului
– toate s-au păstrat la aceleași standarde, ceea ce confirmă importanța acestei manifestări pentru domeniul
construcțiilor, pentru realitatea noastră noastră economică, socială și nu numai.

E

diția de anul acesta, organizată
ca de obicei de Filiala București
a Ordinului Arhitecților din
România, a avut ca punct de pornire,
în mod inevitabil, investigarea,
regândirea și redefinirea uzanțelor de
a gândi un spațiu ținând cont de
pandemia COVID-19; totul într-o
notă echilibrată, departe de influențele panicarde care și-au făcut loc în
societatea românească. În acest sens,
cei doi curatori danezi ai Anualei,
Marc Jay și Kristoffer Lindhart Weiss,
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au propus o temă de dezbatere
internațională: „Never waste a good
crisis”, în cadrul căreia s-a discutat
despre cum fac față acestei perioade
diferite orașe europene, ce schimbări
pot apărea și cum putem transforma
creativ situațiile de criză. În cadrul
acestei teme, grupul Zeppelin a
propus un proiect practic, legat de
distanță socială, educație și funcționarea școlilor după redeschidere.
Se pot observa pe site-ul anuala.ro o
serie de sugestii extrem de in-

teresante despre cum ar trebui concepute fluxurile, cu anumite modele
comportamentale de tranzit și igienă,
cu modificări ale amenajării spațiilor,
triaje și elemente speciale de signalistică la nivelul pardoselilor și
pereților. Concepte similare de workshop au fost propuse pentru spațiile
de lucru, dar și la scară largă, pentru
întreg mediul construit.
O zonă de maxim interes a
Anualei a fost, ca de obicei, competiția de proiecte; cu ajutorul unor
jurii internaționale, au fost premiate
cele mai bune proiecte realizate în
București, cele mai bune proiecte de
portofoliu ale arhitecților bucureșteni, dar a inițiat și un premiu nou
orientat către mediul de arhitectură
și antreprenoriat internațional.
Anuala a premiat astfel întreaga
echipă ce implementează un bun
proiect de arhitectură: arhitect, client,
antreprenor, project manager, inginer
și constructor.

Să vedem care au fost categoriile
și secțiunile competiției, juriile și,
desigur, premianții:

Arhitectură construită
Juriu: Kristoffer Lindhardt Weiss,
Max O’Flaherty, Philippe Prost, Jette
Cathrin Hopp, Adrian Spirescu, Iulia
Stanciu

Arhitectură construită - Arhitectura locuinței individuale:
Locuință unifamilială în Dumbrava Vlăsiei

n Arhitectura locuinței individuale
l Locuință unifamilială în Dumbrava Vlăsiei (arh. Radu Teacă, arh.
Andrei Teacă, Biroul de proiectare
Artline)
l Distincție Wienerberger: O casă de
om (arh. Marian Moiceanu, Biroul de
proiectare M&M Concept 2003)
n Arhitectura locuinței colective
l Mumuleanu 14 / Urban Spaces 2
(arh. Andrei Șerbescu, arh. Adrian
Untaru, arh. Petra Bodea, arh. Bogdan
Brădățeanu, arh. Mihail Filipenco, Birou
de proiectare ADNBA)

Arhitectură construită - Arhitectura locuinței individuale:
Distincție Wienerberger: O casă de om

n Arhitectură publică
l CATTIA - Incubator pentru afaceri (Birourile de arhitectură Exhibit și
Cumulus)
n Premiul pentru excelență al
Uniunii Arhitecților din România
l Ana Tower (arh. Vladimir Arsene,
arh. Călin Negoescu, Birou de proiectare Westfourth Architecture)
l Magic Home – Imobil servicii
sociale (arh. Cosmin Dragomir, arh.
Alina Dragomir, arh. Cătălin Filip, Birou
de proiectare Studio A19)

Arhitectură construită - Premiul pentru excelență al Uniunii
Arhitecților din România: l Ana Tower l Magic Home – Imobil
servicii sociale

n Premiul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
l Ambasada Statului Kuwait în
București (arh. Vladimir Arsene, arh.
Silviu Chițu, Birou de proiectare
Westfourth Architecture)
Pardoseli magazin
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n Distincție Alumil
l Hilton Garden Inn, Centrul Istoric
(arh. Carmen Tănase, arh. Ana Cimpeanu, ing. Alexandru Tănase, Birou de
proiectare ENTERPRISE A&D)

n Arhitectură și patrimoniu
l Restaurare Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” din Ocnele Mari
(arh. Constanța Carp, arh. Smaranda
Baciu, arh. Daniel Baciu, arh. Raluca
Alexandru, Birou de proiectare S.C.
Remon Proiect S.R.L.)

n Arhitectură și spațiul public
l Pavilion FITS 2019 – Stările
orașului (arh. Dorin Ștefan Adam, arh.
Ioan Șoldănescu, arh. Mădălina Iftimi,
Birou de proiectare: mânadelucru)
l Distincție Delta Studio: Autogara Chitila – conversie și extindere
(arh. Elena Ștefănescu-Marcu, arh.
Andrei Ștefănescu)

Arhitectură construită - Distincție Alumil:
Hilton Garden Inn, Centrul Istoric

Arhitectura amenajărilor
interioare
Juriu: Nathalie Schwer, Jose
Martinez Silva, Ileana Răducanu,
Andrei Borțun, Andreea Marinescu

n Amenajări rezidențiale
l Apartment PS60 (arh. Bogdan
Rusu, arh. Andrei Patriche, arh. AnaMaria Pircu, Birou de proiectare
VATRAA)

Arhitectura amenajărilor interioare - Amenajări rezidențiale
Apartment PS60

n Amenajări horeca
l Cafeneaua Beans & Dots –
Aviației (Bogdan Ciocodeică)

n Premiul „Cel mai bun client de
arhitectură”
l Restaurant Amada (arh. Olivia
Zahalca Postolache, arh. Radu Postolache)

n Amenajări corporate și retail
l Cărturești Verso (arh. Adrian
Cancer, arh. Gabriela Scântei, arh. Monica
Motea, Birou de proiectare Square One)
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Arhitectura amenajărilor interioare Amenajări corporate și retail - Cărturești Verso

n Diplome de arhitectură
l Conversia fostului depozit de tutun
din Isaccea (Cristian Andrei Bădescu)

n Premiul Registrului Urbaniștilor
din România
l The Bucharest City Loop (Diana
Mirela Bănică, Rareș Marian Cristu,
Andreea-Diana Drăgnescu, Adriana
Maria Popa, Andreea Rusu, Andreea
Stănuș)

Arhitectură de portofoliu
Arhitectura amenajărilor interioare Expoziții, standuri și scenograﬁe: Atelier de front. Artiști români
în Marele Război

Arhitectură de portofoliu - Nominalizare și Premiul Uniunii
Arhitecților din România pentru excelență - Casa din pădure
n Expoziții, standuri și scenografie
l Atelier de front. Artiști români
în Marele Război (arh. Cristina
Constantin, arh. Mirela Vlăduță, arh.
Cosmin Pavel, Birou de proiectare
ABRUPTARHITECTURA
l RDW_combinat - ex aequo
(Cosmina Goagea, Justin Braoncea,
Constantin Goagea, Birou de proiectare Zeppelin design)
n Design de obiect
l 2ML_WOOFER (Justin Baroncea,
Andrei Angelescu, Emanuel Birtea)

Cercetare prin arhitectură
Juriu: Gabriela Tabacu, Toader
Popescu, Horia Moldovan, Ștefan
Bâlici, Angela Kovacs

n Carte de arhitectură
l Horia Creangă. O monografie
(arh. Nicolae Lascu, arh. Ana Maria
Zahariade, istoric de artă Anca Iliescu,
arh. Florinel Radu)

n Arhitectură și experiment
l Uranus acum. Proiect urban și
comunitar (Dorothee Hasnaș, Ștefan
Ghenciulescu)

Juriu: Ileana Tureanu, Lorin Niculae,
Daniela Maier, Cristian Drughean,
Marius Miclăuș)

n Arhitectura locuinței
l Casa MA (arh. Francesc Buixeda,
arh. Jean Craiu, Birou de proiectare bxd
arquitectura / cra-de.studio)

n Nominalizare și Premiul Uniunii
Arhitecților din România pentru
excelență
l Casa din pădure (arh. Raul Dan
Ardelean, arh. Simina Dron, stud. arh.
Alexandru Teodor Moldovan, stud. arh.
Andrei Barbu, stud. arh. Dănuț Mario
Câcu, Birou de proiectare DAAA / Dron
and Ardelean Architects)

n Arhitectură publică
l Kids’ Factory (arh. Ana-Dora Mtei,
arh. Alecsadnru Vasiliu, dr. soc. Elena Trifan,
dr. soc. Mădălina Musca, arh. Andreea
Stanica, arh. Raluca Popovici, arh. Bogdan
Profir Birou de proiectare Latitudine53)
l Proiect amenajare și promenadă
pe malul Dunării la Mahmudia - ex
aequo (urb. Iulian Canov, arh. Marius
Vasile, arh. Tamina Lolev, arh. Vlad
Stoica, arh. Iris Popescu, arh. Mihaela
Șerban, Birou de proiectare Wolfhouse
Productions + Asociația Metodelor
Alternative de Integrare Socială)
n Amenajări de interior
l
Boutique Hotel (Bogdan
Ciocodeică).
Pardoseli magazin
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URSA
cum evităm pierderile de căldură
prin pardoseală
Performanțele energetice ale unei clădiri, în accepțiunea actuală, sunt reﬂectate în principal
de următoarele caracteristici: eﬁciența surselor de climatizare (încălzire/răcire), cu utilizarea
unor surse regenerabile de energie (minimum 30%), și reducerea pierderilor prin folosirea
unor materiale termoizolante de cea mai bună calitate. În primul eșalon al eforturilor de a
aduce spre zero consumul de energie al unei construcții se aﬂă producătorii de vată
minerală, iar URSA România demonstrează an de an că soluțiile propuse de această
companie sunt printre cele mai bune, complete și economice metode de a ne atinge scopul.
Subiectul este deosebit de important în această perioadă, când trebuie să ne adaptăm la
noile directive europene și, în același timp, să reducem consistent cheltuielile alocate
climatizării diferitelor tipuri de imobile.

A

nul 2021 vine cu schimbări radicale în modul de a
construi, din perspectiva eficienței energetice a
clădirilor. Pentru ca România să se alinieze directivelor
europene, practic toate clădirile noi, recepționate pe baza
unor autorizații emise începând cu 31 decembrie 2020,
trebuie să aibă performanțe energetice foarte ridicate. În
limbajul specialiștilor, acestea sunt numite clădiri nZEB –
nearly Zero-Energy Building, respectiv clădiri cu consum
de energie aproape zero.
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Reglementarea a fost deja pusă în practică de la începutul
anului 2019 pentru clădirile noi aflate în proprietatea sau
administrarea autorităților publice. Aceste obligații sunt
prevăzute chiar de certificatul de urbanism, deci... nu se mai
poate construi fără a demonstra prin proiect că vei avea un
imobil modern, cu pierderi de energie cât mai aproape de
zero, și că vei respecta întocmai acest proiect. Bineînțeles, prin
anumite optimizări (panouri solare, pompe de căldură etc.) se
poate ajunge la obținerea unei case active, adică producătoare
de energie suplimentară, ceea ce este cu atât mai bine.
Obținerea de energie din surse regenerabile este un
aspect important, dar toate eforturile ar fi în zadar fără o
termoizolare performantă, care să vizeze toate elementele
de construcție exterioare și interioare, de la fundație la acoperiș. Termoizolarea nu reprezintă mai mult de 5% din
costurile realizării unei construcții, dar avantajele sunt evidente. Vata minerală de ultimă generație, fabricată cu lianți
care să asigure un mediu sănătos și să nu degaje gaze toxice
în caz de incendiu, s-a dovedit o soluție excelentă atât pentru
termoizolare, cât și pentru fonoizolare, cu un transfer
natural al umidității între interiorul și exteriorul construcției.
Spre deosebire de alte materiale întâlnite pe piață, vata
minerală este ignifugă (clasa A1), reprezentând cea mai sigură
soluție din acest punct de vedere.

reducere a poluării și a
amprentei de carbon a
clădirilor.

O construcție înregistrează pierderi prin toate
elementele de construcție astfel:
n 25-35% prin tavan/acoperiș
n 15-25% prin pereți
n 10-20% prin pardoseală
n 10-20% prin ferestre
n 15-25 % prin curenții de aer

Pentru a realiza o izolare
termică și fonică integrală a construcțiilor, URSA vine cu soluții dintre
cele mai variate:
n Gama URSA Glasswool – vată de sticlă
cașerată sau necașerată pentru acoperișuri înclinate
și mansarde locuite, fațade ventilate, ziduri de compartimentare, poduri nelocuite, planșee, pardoseli, case de lemn
sau hale industriale, aplicații navale sau izolații tehnice.
n Gama URSA Terra – vată minerală pentru pereți de
compartimentare, hale industriale, pereți și plafoane de
subsoluri, garaje sau crame.
n Gama URSA Tech – saltele din vată minerală de sticlă
cu fibre verticale, pentru izolarea profesională a instalațiilor,
rezervoarelor sau containerelor de orice tip și formă.
n Gama URSA Air – produse pentru realizarea canalelor
de ventilație și climatizare.

Datorită implementării celor mai noi cercetări și tehnologii, se optimizează amprenta verde a clădirilor termoizolate:
produsele din gama Ursa BIOnic nu conțin substanțe ce
În afară de curenții de aer și ferestre, celelalte căi de distrug stratul de ozon sau potențează efectul de seră al
pierdere a energiei pot fi controlate cu ajutorul straturilor de atmosferei - clorofluorocarburi (FCKW, H-FCKW), hidrovată minerală, ceea ce poate însemna reducerea facturilor de fluorocarburi (H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).
consum cu până la 75-80 %, îmbunătățind în același timp
confortul general. Este un avantaj pe care nimeni nu îl poate
neglija, mai ales dacă este de acord cu trendul actual de

Pardoseli magazin
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URSA ne oferă mai multe posibilități de a rezolva
izolarea termică și fonică a pardoselii:
n Izolarea peste planșeu: atunci când se poate interveni
aici, sunt folosite plăci din vată minerală de sticlă de mare
densitate URSA TSP, sub o șapă flotantă armată. Acestea au
rolul de a proteja spațiile unui imobil de zgomotele de impact
provenite de la vecinii de deasupra (pași, obiecte căzute pe
pardoseală, mutarea unor obiecte, încălzire în pardoseală etc.).
Bineînțeles, beneficiarii se bucură și de faptul că pierderile de
căldură sunt reduse considerabil, chiar și cu un strat de câțiva
centimetri grosime. În cazul în care desupra este un spațiu mai
slab încălzit, facturile pentru climatizare sunt mult mai mici.
n Izolarea pardoselii unui pod nelocuit: o dușumea
simplă nu este suficientă pentru a limita pierderile de căldură,
prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum
URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau DF 40. Pentru oricare
am opta, acestea asigură și o protecție fonică împotriva
zgomotelor de la nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii
sau grindinei), către spațiile locuite.
n Izolarea sub planșeu: atunci când, din diverse motive,
izolarea nu este posibilă în spațiul de deasupra, se poate
interveni la nivelul tavanelor, folosind vată minerală de sticlă
în plafoane suspendate sau sisteme de gips-carton. În acest

scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafețe
orizontale: URSA Glasswool DF 40 sau Plus AB (cașerate
cu folie de aluminiu).
n Izolarea garajelor și subsolurilor: dacă este nevoie
de o sigilare mai bună a materialului termoizolant (spațiul are
o umiditate ridicată), sau este necesară o rigiditate superioară
a plăcilor, se pot folosi variantele URSA AKP (module care
după montaj pot fi vopsite simplu, fără alt finisaj). Montate
rapid cu dibluri metalice, acestea sunt deosebit de utile
pentru izolarea termică și fonică a tavanelor și pereților unor
spații precum garaje și subsoluri (inclusiv cămări sau crame),
fiind hidrofobizate.
Pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să găsească
cea mai bună soluție pentru izolarea unei construcții, fie că sunt
arhitecți, constructori, montatori pardoseli, dezvoltatori sau
beneficiari direcți, URSA a dezvoltat serviciul izolezdestept.ro.
Aici pot fi obținute, introducând datele lucrării, oferte
personalizate care includ cel mai potrivit tip de vată minerală,
necesarul de materiale, consultanță gratuită, condiții
avantajoase de livrare și alte servicii necesare unei lucrări de
înaltă performanță.

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

Conipur 2LX +
o pArdoSeAL ă pentru Sporturi
de m ASă, grădinițe SAu ȘcoLi
Lipsa banilor este o problemă permanentă în cluburile sportive, grădinițe și școli. În același timp,
însă, membrii clubului, copiii și elevii ar trebui să dispună de dotări de bună calitate – iată o dilemă
serioasă. conica ne arată cum poate fi gestionată această provocare în domeniul pardoselilor
sportive. compania elvețiană este cunoscută pentru dezvoltarea soluțiilor de calitate pentru acest
tip de pardoseli, destinate unor competiții de înalt nivel.

www.conica.com

Servicii ca în segmentul profesional

Conipur 2LX + este un produs dedicat în totalitate
cerințelor sporturilor de masă, fiind o premieră și din
perspectiva prețului scăzut pe acest segment. Accentul se
pune pe o funcționalitate ridicată, durabilitate și sustenabilitate. Conipur 2LX + este cea mai rentabilă
pardoseală poliuretanică pentru sport pe care acest producător a dezvoltat-o vreodată.
Acoperirea, lipsită de solvenți, este concepută pentru a fi
foarte economică și de înaltă calitate, atât în ceea ce privește
execuția, cât și în timpul exploatării. Stratul de bază conține
componente reciclate iar, după mulți ani de utilizare, stratul
final poate fi reînnoit prin procesul de reacoperire, care îi
extinde și mai mult durata de viață. Economisirea poliuretanului în cadrul sistemului Conipur 2LX + este de
aproximativ 50%, iar conținutul de hidrocarburi aromatice
policiclice (PAH) îndeplinește cerințele jucăriilor pentru
copii. Cu 24 de culori, pardoseala oferă o mare libertate de
creație în designul arhitectural. Suprafața de alergare este
conformă cu EN 14877, protejând astfel sportivii de traumatisme ale articulațiilor și reducând riscul de rănire.

Sistemul Conipur 2LX + oferă avantaje și aplicatorilor;
poate fi aplicat atât pe asfalt, cât și pe beton, fără echipamente
speciale. Datorită structurii în două straturi, timpul de execuție
al acestei suprafețe sintetice este redus cu o treime. Conica
oferă aplicatorului de pardoseli pentru sporturile de masă
același set de servicii complete ca și pentru cei care realizează
pardoseli profesionale. Mai mult, pardoseala poate fi curățată mecanic, în procesul de întreținere și igienizare.
Claudia Rietschle, manager de produs pentru pardoseli
de sport Conica:
”Putem compara extinderea gamei noastre de produse cu
abordarea producătorilor auto renumiți care sunt poziționați
pe segmentul premium. Pe de o parte, acestea oferă modele
de vârf, cum ar fi limuzinele și SUV-urile pentru oameni de
afaceri și persoanele fizice cu resurse, și, pe de altă parte, oferă
și vehicule de gamă medie și modele mai mici pentru familii
obișnuite și gospodării individuale. Conica este, în orice caz,
un producător premium pe acest sector, care de acum încolo
oferă clienților din domeniul sporturilor de masă o soluție cu
exigențe ridicate în termeni de calitate și durabilitate, soluție
care provine din segmentul profesional”.
Pardoseli magazin
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nouA pistă ConiCA de pe
stAde Louis ii din MonACo
recorduL mondiAL LA 5000 de metri
A foSt depăȘit după 16 Ani
www.conica.com
Stade Louis ii este centrul sportului de performanță din principatul monaco. totuși, pista de alergare
a stadionului, inaugurată în 1985, devenise depășită și trebuia renovată complet în 2020, iar conica
Ag din Schaffhausen (elveția) a primit contractul pentru acest lucru. materialul de înaltă tehnologie
conipur Vmax a fost aplicat pe o suprafață totală de 7.700 m2. La scurt timp după deschiderea
pistei, Joshua cheptegei din uganda a spulberat recordul mondial la 5.000 de metri, care nu mai
fusese depășit de 16 ani. Și alte recorduri aveau să urmeze rapid.

S

tade Louis II găzduiește nu doar clubul de fotbal
monegasc AS Monaco; este, de asemenea, locul de
desfășurare a competiției atletice IAAF Diamond
League Meeting Herculis. Pentru a zecea aniversare din 2020
a acestui eveniment, pistele de alergare urmau să fie
modernizate, biroul de arhitectură Arch Monaco alegând în
acest scop Conipur Vmax de la Conica AG.
Conica dezvoltă și produce de peste 40 de ani soluții
inovatoare pentru pardoseli continue, pe bază de rășini
poliuretanice și epoxidice, pentru sport, jocuri, agrement și
alte destinații. Conica este unul dintre liderii pieței globale
și un promotor al inovării în acest domeniu. Dezvoltarea
produselor se axează pe necesitățile utilizatorilor pentru
performanțe tehnice și funcționale, pe rezistență, garan-
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tând în același timp aspectele privind sănătatea beneficiarilor și aplicatorilor.

Vmax face sportivii cu până la
zece la sută mai rapizi
Scopul principal al pistei Vmax este de a-i ajuta în
mișcarea lor pe alergătorii de viteză. Acest lucru se bazează
pe structura cu două straturi a sistemului - un strat superior
și unul de bază. Stratul superior are o suprafață rezistentă
(rigidă), care sprijină sportivul direcționându-i energia în
direcția corectă. Stratul de bază este un stabilizator de forță
și absoarbe într-o anumită măsură energia sportivului, apoi îi
oferă sportivului această energie în mod direct, asigurându-i
astfel o mișcare rapidă și controlată.

Mai mult, Conica a ales o structură diferențiată a
sistemului care face distincția între faza de accelerare la start
și faza de menținere în timpul alergării. Acest lucru va duce
probabil la crearea celei mai rapide piste atletice pentru
distanța scurtă (100 m).

Universitatea Germană de Sport din Köln
a testat pista atletică

Acest lucru duce la reducerea risipei
de energie în faza de start sau sprint și
permite alergătorului să obțină performanțe
maxime până la linia de sosire. Stratul de bază, care
este mai moale și mai elastic, are bule de aer încorporate care îi
înapoiază atletului, după comprimare, energia consumată. Acest
lucru ajută la „catapultarea” sportivului înainte.
Conica a confirmat că viteza sprinterilor crește cu până la
10% cu ajutorul Vmax, acesta fiind rezultatul studiilor
efectuate în cooperare cu Universitatea Germană de Sport
din Köln. Un alt avantaj al pistei atletice Vmax este rezistența
sa remarcabilă, cu o deformare minimă. Acest lucru protejează
sistemul musculo-scheletic al sportivilor și asigură o bază
stabilă, factor important în competițiile cu concurenți care
aleargă apropiați unul de altul, ceea ce ajută la prevenirea, de
exemplu, a împiedicării sau a căderilor în timpul contactului.

Dr. Steffen Willwacher de la Institutul de Biomecanică și
Ortopedie al Universității Germane de Sport din Köln a testat
Vmax și a venit cu următoarea evaluare: „În urma testelor
noastre pentru materiale aplicate, precum și a testelor de
biomecanică pe care le-am efectuat cu ajutorul unui atlet
de top, am constatat că pista atletică Vmax oferă
condițiile pentru a alerga rapid - mai ales în faza de
accelerație. Alergătorii pot aplica mai bine pe Vmax
forțe orizontale, pot crește ritmul mai repede și în cele
din urmă ating viteze mai mari”. Vmax a trecut toate
testele și certificările tehnice necesare: World Athletics
Certification, EN 14877, DIN 18035, ASTM 2157, precum și
teste biomecanice la Universitatea Sportivă din Köln (proiect
pentru certificare de referință - Clasa I, II).

Recorduri la nesfârșit
Cât de rapid este noul sistem a fost demonstrat la scurt
timp după deschiderea întâlnirii Diamond League. Joshua
Cheptegei din Uganda a doborât recordul mondial pentru
distanța de 5000 m, care rămăsese în picioare timp de 16 ani,
cu un timp de 12:35:36 minute. Dar asta nu este tot, de la
redeschiderea pistei de curse s-au obținut coontinu rezultate
de top: 11 recorduri mondiale, 9 recorduri naționale, 3 recorduri regionale, 2 recorduri Diamond League și 3 recorduri
Herculis Monaco. Aplicarea suprafeței totale de 7.700 m2 de
către compania Revet Sport Assistance a fost, de asemenea,
un record. Dată fiind locația și spațiul disponibil, livrarea și
accesul la stadion s-au dovedit o adevărată provocare; la
aceasta s-a adăugat pandemia Corona. După lockdown-ul din
primăvară, au fost doar trei săptămâni pentru execuția
pardoselii. Restricțiile impuse de măsurile stricte de igienă au
continuat în mod natural să se aplice. Din fericire, Conipur
Vmax poate fi aplicat foarte repede datorită structurii sale
cu două straturi. Schema de culori atractivă face ca pista de
înaltă tehnologie să fie un adevărat punct de atracție: RAL
3001 pentru zona de competiție și RAL 7036 pentru zona de
antrenament.
Pardoseli magazin
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O sCAră sIgură șI CONfOrtABIlă
se eXeCută persONAlIzAt
scările din lemn sunt realizate în general de
către montatori specializați în acest gen de
lucrări, care le proiectează și le debitează cu
echipamente dedicate. Montajul pe șantier
reprezintă doar o parte a lucrării, prelucrarea
în atelier fiind extrem de importantă pentru
calitatea scărilor, pentru rapiditatea execuției.
De asemenea, trebuie să ne gândim și la
valențele estetice ale acestei mici construcții,
care trebuie să fie în același timp sigură și
confortabilă. Deoarece problematica scărilor
și mai ales execuția adecvată a acestora sunt
subiecte importante atât pentru arhitecți, cât
și pentru beneficiari, am stat de vorbă în acest
sens cu domnul Octavian Apostol, general
Manager la Natural Wood floor și producător
cu experiență de scări din lemn masiv.

Ce esențe de lemn sunt potrivite
pentru scări și ce folosesc beneficiarii
în general?

Există și alegeri nepotrivite în acest
sens?
Sunt unele esențe exotice care au nervuri pronunțate și
nu sunt chiar potrivite pentru realizarea treptelor de interior.

Ce structuri suport sunt folosite în
general și ce recomandați?
Structurile suport folosite frecvent sunt din beton sau
metal, pe care se aplică treptele din lemn masiv sau
stratificat. o altă variantă întâlnită este scara cu structură
realizată integral din lemn. noi recomandăm totuși
structurile din beton sau metal, în funcție de amenajare și
spațiu. Scările realizate integral din lemn sunt frumoase, dar
mai greu de întreținut în mediul urban și nu se potrivesc
oricărui tip de amenajare.

Este necesară folosirea unor utilaje
speciale?
desigur. pentru elementele complexe cum ar fi balustradele scărilor din lemn (mâna curentă, baluștrii de capăt și
baluștrii intermediari), este necesară folosirea unei mașini de
frezat cnc care să poată debita piese pe 3 sau 4 axe.

Există diferențe între scările de lemn în
funcție de spațiul disponibil și
destinația spațiului respectiv
(rezidențial, office, hotel etc.)?

esența cea mai folosită este stejarul finisat în diferite
culori; un avantaj este și faptul că se pretează la aplicarea
pentru trafic intens se recomandă utilizarea unor trepte
oricărei culori, cu rezultate foarte bune. o altă variantă
folosită des este nucul american, în special pentru cei care din lemn masiv finisate cu lac bicomponent de trafic intens,
aplicat în 3 straturi.
au ales un parchet din această esență.
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Cât din lucrare se realizează în atelier?
dat fiind faptul că realizăm și trepte balansate cu
dimensiuni atipice, toate scările sunt făcute pe comandă și
se realizează integral în ateliere specializate. după realizarea
șabloanelor în șantier, o scară se poate produce în 3-4
săptămâni.

Ce elemente ar trebui să aibă o scară
pentru a fi cât mai confortabilă și mai
sigură?
o scară confortabilă, potrivită pentru toate vârstele,
trebuie să aiba contrareapta cu înălțimea cuprinsă între 17
și 18 cm, iar adâncimea treptei de 30 cm. pentru siguranță,
noi recomandăm ca beneficiarii să opteze pentru
balustradă cu mână curentă separată, acolo unde scara
permite.

Când sunt potrivite soluțiile
prefabricate și când ar trebui să se
recurgă la scările personalizate?
Soluțiile prefabricate sunt potrivite pentru accesul în
mansarde/poduri, în zone folosite mai rar și acolo unde
spațiul mic nu permite folosirea unei scări fixe. marea
majoritate a scărilor sunt personalizate, ele se realizeză exact
după spațiul și dimensiunile existente, la fiecare lucrare în
parte. din păcate, nu există dimensiuni standard care să fie
respectate în construcții la realizarea de scări.

Sunt preferate treptele speciale sau
placarea cu parchet?
clienții preferă în general treptele realizate pe comandă,
din lemn masiv. placările cu parchet sunt ceva mai ieftine,
într-adevăr, dar și mai puțin rezistente în timp.

Natural Wood floor
Bucureşti, Str. dogarilor nr. 26-30
mobil: +40741 159 717, +40747 129 028
e-mail: oﬃce@naturalwoodfloor.ro
octavianapostol@naturalwoodfloor.ro

www.naturalwoodfloor.ro
Pardoseli magazin
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Sisteme de pardoseli pentru protecția
parcărilor în concordanță cu standardul european
en 1504-2 și standardul german din V 18026
triumful autovehiculului ca produs pentru mase a început la mijlocul secolului al XX-lea. Acesta a devenit un
factor cheie în planificarea urbană, cu soluţii variind de la oraşe proiectate pentru autovehicule, la zonele
pietonale. Mai ales atunci când un număr mare de autovehicule trebuie să fie parcate într-o zonă relativ mică,
la locurile de muncă, în apropierea clădirilor publice şi în oraşe dens populate, spaţiul este foarte solicitat.
parcările auto multietajate şi subterane furnizează locurile de parcare necesare, fiind primul punct de contact
al şoferilor cu destinaţia lor. este o provocare arhitecturală de a satisface aceste cerinţe.

Este cunoscut faptul că parcările de mașini sunt structuri
expuse unor factori de stres mecanic, chimic și termic, iar
designul acestora trebuie să ia în considerație o multitudine
de aspecte pentru funcționalitatea optimă în timp. Pe lângă
aspectele ce țin de designul conceptual, sustenabilitate,
securitate, geometria și eﬁciența împărțirii spațiului, sau
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accesibilitate și iluminat, un factor important în crearea unui
proiect durabil îl constituie sistemele de protecție a betonului
în parcările auto. Acestea sunt structuri supuse unor factori
de stres ce pot conduce în timp la afectarea integrității
structurale a construcției, dacă nu sunt luate măsuri de
protejare a betonului.

Factorii principali de stres:

n Mișcări ale solului sau ale elementelor de
construcție - produse ca urmare a vibrațiilor sau
proceselor dinamice de încărcare-descărcare;
n Variațiile termice - produse de expunerea la
soare sau la ciclurile de îngheț-dezgheț, cu efecte
similare în declanșarea apariției ﬁsurilor;
n Carbonatarea – dioxidul de carbon prezent în
atmosferă reduce progresiv stratul de protecție
alcalină din jurul armăturii și permite acesteia să
corodeze;
n Apa din precipitații – prin umplerea porilor și
capilarelor betonului, se mărește riscul de
degradare în cazul expunerii la ciclurile înghețdezgheț, iar în cazul structurilor afectate de
carbonatare, prezența apei va declanșa procesul de
coroziune a armăturii;
n Sărurile de degivrare – penetrarea apei
contaminate cu cloruri în beton produce
coroziunea armăturii, care expandează și dă naștere
unor alte tensiuni ce conduc în ﬁnal la apariția
ﬁsurilor și detașarea betonului de armătură;
n Poluanți atmosferici – sulful și nitrogenul
eliminate prin gazele de eșapament condensează și
atacă suprafața betonului, reducând rezistența
acestuia și mărind porozitatea;
n Scurgeri de lichide de la mașini – uleiuri,
combustibili și lichid de frână ce pot degrada
suprafețele de beton sau chiar metal;
n Traﬁcul auto – produce uzura suprafețelor de
beton, în special în zonele de rampe, intrare, ieșire
sau zonele de întoarcere.

Existența a două standarde la nivel european ce tratează
în amănunt sistemele de protecție a betonului facilitează
proiectanților selectarea produselor și sistemelor optime de
protecție a betonului. Acestea sunt EN 1504 (Sisteme de
protecție a suprafețelor de beton) și standardul german
DAfStb, ce a stat de fapt la baza elaborării normei europene
EN 1504.
În secțiunea a doua a EN 1504, respectiv EN 1504-2, sunt
prezentate sistemele de protecție a suprafeței betonului,
caracteristicile acestora, principiile care stau la baza lor și
cerințele mimime impuse de normă. Cele 3 metode de
protecție, respectiv hidrofobizarea, impregnarea și acoperirile,
sunt detaliate iar parametrii tehnici sunt prezentați.
Standardul german este totuși mai complet, deoarece
descrie concret caracteristicile produselor pentru protecția
parcărilor de mașini, deﬁnește procedeele de pregătire a
suprafețelor pentru toate sistemele de protecție a betonului,
făcând facilă comparația produselor și calităților acestora. Este
singurul standard care include membranele de protecție a
zonelor circulate de mașini, oferind prin testele care îi stau la
bază un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatori. Nu în
ultimul rând, acest standard deﬁnește metodele de testare
pentru sistemele de acoperire și face posibilă compararea
acestor sisteme.

Testele pentru sistemele de acoperire
reﬂectă ﬁecare factor de stres cu care
sistemul de acoperire vine în contact:
n Absorbția capilară și permeabilitatea

la vaporii de apă;

n Rezistența la smulgere;
n Rezistența la abraziune;
n Rezistența la alunecare;
n Îmbătrânirea artiﬁcială;
n Rezistența la atacuri chimice;
n Rezistența la impacturi;
n Rezistența la șoc termic;
n Rezistența la foc;
n Rezistența la CO2;
n Capacitatea de acomodare a ﬁsurilor

dinamice și statice.
În funcție de capacitatea de acomodare a ﬁsurilor,
standardul german clasiﬁcă sistemele de protecție a zonelor
circulate auto în 3 mari categorii:
Pardoseli magazin
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n OS 8: sisteme de acoperire rigide, fără

capacitate de acomodare a ﬁsurilor;

n OS 11: sisteme de acoperire ﬂexibile cu

capacitate ridicată de acomodare a ﬁsurilor
statice și dinamice (se testează capacitatea
de acomodare a unei ﬁsuri dinamice de
0,3 mm la -20ºC);
n OS 13: sisteme de acoperire ﬂexibile, cu
capacitate de acomodare a ﬁsurilor statice
(se testează capacitatea de acomodare a
unei ﬁsuri statice de 0,1 mm la -10ºC);

Față de standardul european EN 1504 - 2, standardul german
DIN V 18026 include metodele de tratare și prevenire a ﬁsurilor,
prezentând în amănunt sistemele recomandate și parametrii
tehnici minimi pe care acestea trebuie să îi prezinte. Este evident
faptul că impregnarea, hidrofobizarea sau acoperirea
suprafețelor de beton, în special a celor circulabile, nu sunt
suﬁciente pentru a combate întreg spectrul de fenomene ce au
loc în cadrul suprafețelor de beton. Apariția ﬁsurilor în structurile
de beton, înaintea acoperii sau ulterior acesteia, poate ﬁ cu
succes remediată cu ajutorul sistemelor elastice de protecție.
Betonul ﬁsurat nu poate distribui greutatea pentru care a
fost proiectat. Acesta se degradează rapid dacă este supus la
procesul de îngheț/dezgheț, iar apa ce penentreză ﬁsurile
produce coroziunea armăturii și expandarea volumului acesteia, dând naștere altor tensiuni ce conduc la deteriorarea
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integrității structurale a betonului. În cadrul standardului german
DIN V 18026, este testată abilitatea acoperirilor ﬂexibile de
acomodare a ﬁsurilor chiar la temperaturi scăzute de -20ºC, în
cazul ﬁsurilor dinamice, sau -10ºC în cazul ﬁsurilor statice.
Indiferent dacă vorbim despre parcări subterane sau
expuse, aceste temperaturi scăzute pot surveni local sau pe

MasterSeal Traffic

întreaga suprafață a parcării. În cazul parcărilor subterane,
prezența sărurilor de degivrare în contact cu zăpada adusă de
autoturisme declanșează o reacție chimică în urma căreia
temperatura scade brusc. Când sărurile de degivrare topesc
zăpada, temperatura scade rapid în funcție de cantitatea de
săruri și cantitatea de zăpadă cu care acestea vin în contact.
33 de grame de sare obișnuită, în contact cu 100 grame de
zăpadă, produc instantaneu o temperatură de -20ºC. 140 de
grame de sare în contact cu 100 grame de zăpadă produc rapid o temperatură de -55ºC. Apar astfel doi factori
de degradare a betonului, și anume presiunea hidraulică
și formarea cristalelor de gheață.
Presiunea hidraulică are loc atunci când apa îngheață în
capilarele betonului, formând cristale, și creează un ﬂux ce
împinge apa neînghețată în zonele uscate ale acestuia. Se
formează astfel o presiune ridicată ce conduce la erodarea
betonului.
Cristalele de gheață ce se formează în cavități au proprietatea de a atrage apa din zonele neînghețate, pe măsură
ce temperatura scade sub nivelul de îngheț. Astfel, acestea
cresc în volum, iar procesul de expandare dă naștere unor
tensiuni ce favorizează apariția ﬁsurilor.

Soluțiile Master Builders
Solutions pentru protecția
parcărilor auto sunt certiﬁcate în
conformitate cu normativul german DIN V 18026 și cel european EN 1504-2. Sistemele
MasterSeal Traﬃc oferă suprafețe de traﬁc multi-strat, care sunt
personalizate pentru a rezista la cerințele cu care se confruntă
ﬁecare proiect individual. Acestea sunt ideale pentru proiectele
noi, lucrările de reabilitare şi recondiționarea rapidă a locurilor
de parcare, rampelor şi rampelor spiralate. Selecția largă de
culori disponibile semniﬁcă faptul că şoferii pot beneﬁcia de
orientare și ajută la asigurarea unui aspect clar structurat al
parcărilor auto. Aceste sisteme sunt compuse din:
1. Amorsă: stabileşte o ﬁxare monolitică a sistemului pe
stratul suport prin penetrarea porilor și capilarelor betonului
în profunzime.
2. Strat intermediar / strat de uzură (ambele hidroizolatoare): sunt rășini poliuretanice de diferite elasticități, aplicate
sub formă lichidă, cu rol de impermeabilizare a plăcii de beton și
de amortizare a stresului mecanic; acestea contribuie la îmbunătățirea rezistențelor şi permit acomodarea tendințelor de ﬁsurare
a stratului suport, prevenind inﬁltrațiile de apă.
3. Strat final: creşte rezistența la uzură şi rezistența
chimică, oferind de asemenea o varietate de posibilități pentru designul colorat al spațiului de parcare; prin luciul speciﬁc,
îmbunătățește reﬂectivitatea luminii și ușurează procesul de
curățare a pardoselilor.

Proiecte de referință realizate cu sisteme de
pardoseli de la Master Builders Solutions:
Bucharest Business Park (18.000 m2), Floreasca Park
(18.000 m2), Oregon Park - corpurile A, B și C, Expo
Business Park (Blue Rose), Timpuri Noi Oﬃce - faza
2 (20.000 m2), e Bridge 1, 2, 3 (25.000 m2), Cloud
9 Residence (22.000 m2), Openville Timișoara - faza 2
(20.000 m2), Veranda Mall (42.000 m2), Promenada
Mall Sibiu (40.000 m2), City Mall Constanța (15.000
m2) și multe altele.

Divizia de produse chimice pentru construcții
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions.
Pardoseli magazin
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Sala de
ședințe a

Parlamentului
Austriei Redoutensaal
der Hofburg

Produse Murexin utilizate pentru
montajul pardoselilor
parlamentul Austriei („casa înaltă”) este
în curs de renovare și a devenit un șantier
pentru următorii trei ani. prin urmare,
ședințele parlamentare au loc în alte
locații, la fel de impozante. Sala de ședințe,
provizorie, a fost amenajată în marea
redoutensaal a palatului Hofburg. Selberherr gmbH, o companie specializată în
amenajări interioare din Schwechat /
Austria inferioară, a fost contractată pentru
realizarea interiorului.
redoutensaal a fost construită ca sală
de bal în 1705, fiind amplu remodelată în
1748 de împărăteasa maria theresa. A
găzduit numeroase baluri mascate ale
înaltei societăți vieneze, inclusiv nunta
împăratului iosif al ii-lea. după căsătoria
arhiducelui franz cu maria theresa,
Antonio Salieri a asigurat acustica spațiului.
Între concertele faimoase derulate aici,
amintim cel susținut la 29 martie 1828 de
niccolo paganini. La 27 noiembrie 1992
sala a fost calcinată într-un incendiu,
reconstrucția durând 5 ani. Astăzi, redoutensaal găzduiește Sala de ședințe
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provizorie a parlamentului Austriac, până
la încheierea lucrărilor la clădirea parlamentului, estimate a dura 3 ani.
pentru a putea respecta timpul foarte
scurt de execuție (de numai trei luni, până
când sala trebuie să îndeplinească noile
funcțiuni) Selberherr gmbH a urmat un
program ambițios și a elaborat metode de
producție personalizate. Sala plenară provizorie a fost amenajată într-o hală din
enzersdorf an der fischa, demontată din
nou, transportată în părti individuale la Viena
și reasamblată la fața locului. construcția a
avut loc în trei etape. datorită designului
modular, s-a reușit finalizarea lucrării în
termenul extrem de scurt, stabillit inițial.
În total, a fost debitată și prelucrată o
suprafață de aproximativ 4.300 de metri
pătrați de panouri protejate împotriva
incendiilor pentru 368 de module din lemn,
în fabrica Selberherr din Schwechat. În
același timp, s-au făcut pregătirile pentru
conductele electrice. Această pre-producție
a permis că toate etapele de montaj să fie
mai bine coordonate între ele.

A fost vorba de lucrări de precizie, pentru
că totul a trebuit să se integreze perfect pe
șantier.
În privința produselor pentru lucrările
de montaj a pardoselilor, această componentă importantă a fost încredințată
vechiului partener- murexin gmbH. panourile prefabricate au fost lipite între ele pe
întreagă suprafață cu Adezivul pentru
parchet X-Bond Ms-K 509 objekt, în
scopul obținerii unei structuri dublu strat. În
continuare s-a utilizat Adezivul de fixare
WL 730 pentru montajul covoarelor de
mochetă sub formă de plăci. profilele
pentru închiderea estetică a marginilor
covorului au fost fixate cu Adezivul
special X-Bond Ms-88 express.

Lucrările au avut ca scop asigurarea
unei tranziții line pentru desfășurarea
provizorie a sesiunilor parlamentare întrun spațiu într-adevăr mai redus decât cel
din cadrul clădirii magnifice a lui theophil
Hansen, dar la fel de impozant și de
potrivit pentru aceste activități.

INFO

obiectiv - lucrări de montaj al pardoselilor în Sala plenară
provizorie a parlamentului Austriac
produse Murexin folosite
n Adezivul pentru parchet X-Bond mS-k 509 objekt
n Adezivul de fixare wL 730
n Adezivul special X-Bond mS-88 express.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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Am prezentat în edițiile trecute restaurarea unor pardoseli vechi din lemn masiv cu etapele
necesare acestei operațiuni. A venit rândul scării interioare, spațiu foarte traficat prin
natura sa și care a rămas ultimul în ordinea de renovare a clădirii, din motive evidente.
Operațiunile despre care vorbim acum implică așadar salvarea pardoselii din lemn masiv
din living și restaurarea scării ornamentale din lemn.
archetul prezentat în acest articol a
trecut cu bine peste ultimul război mondial și, deși supus unor agresiuni extreme
pe care le vom detalia, a putut fi salvat, așa cum
se poate vedea în imaginile de față.
Livingul cu scară interioară spre etaj e
piesa de rezistență a clădirii, fiind poziționat
exact pe centrul casei. Înainte de naționalizare
spațiul era folosit intens cu funcțiune de
locuire, în principal ca sufragerie, sală de
primire dar și la petreceri, unele fotografii

P
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vechi stând mărturie. Dealtfel, în funcțiunea
inițială, ușile triple ale camerelor învecinate
se deschideau complet la evenimente, luând
naștere un spațiu deschis de circa 100 mp.
Deoarece ulterior casa a fost folosită de mai
multe familii, aceste uși au fost blocate, unele
chiar zidite, iar scara interioară elegantă a
devenit spațiu comun de acces. Nimeni nu
s-a mai preocupat de acest spațiu devenit doar
de trecere, deși considerăm că reprezintă cea
mai elaborată și mai interesantă zonă a clădirii.

După mai bine de 60 de ani de neglijare,
spațiul arăta rău. Plafonul casetat se scorojise,
la îmbinarea cu pereții era igrasie și mucegai,
traseele de instalații atârnau neglijent (și
destul de nesigur conform standardelor
actuale sau din orice epocă) iar parchetul
original din stejar era acoperit cu o mușama
veche, murdară și inestetică, fixată în zeci de
cuie… Ca și cum nu ar fi fost destul, parchetul
a mai fost și repetat expus la intemperii, căci
acoperișul deteriorat lăsa să treacă apa la ploi
mai serioase în acest spațiu. Cât privește
scara, cu trepte finisate din același lemn de
stejar, acestea erau parțial acoperite cu o
mochetă decolorată de vreme, fixată deosebit

renovarea acestui
parchet ne-a convins
că noile tehnici
de șlefuire și
recondiționare pot
salva pardoseli cărora
puțini le mai dau o
șansă. de sub stratul
absolut inestetic de
mizerie și material
oxidat, lemnul a ieșit
la suprafață în toată
splendoarea lui, cu o
tentă de tanin care îi
sporește farmecul.

de nociv, cu pioneze, cuie și chiar șuruburi.
La renovare s-a decis să se păstreze toate
elementele originale existente din fericire pe
poziție, deci parchetul, scara propriu zisă și
balustrada ornamentală sculptată.
Primul lucru de făcut a constat în scoaterea cuielor care fixau mușamaua în
parchetul de dedesubt și în treptele scării…
și vorbim de multe sute de cuie…
Majoritatea au putut fi scoase mecanic,
unele însă nu, existând riscul ruperii
finisajului așa încât s-a optat pentru îngroparea lor în lemn. Suprafața a fost șlefuită
intensiv de multe ori, cu granulații din ce în
ce mai fine, până când toată murdăria și
neuniformitățile au dispărut.
S-a acționat intensiv cu mașina de câmp
la șlefuire, în zonele mai greu accesibile
Pardoseli magazin
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precum colțuri și sub scară recurgându-se
la mașina de șlefuit margini.
S-a executat o șlefuire și după aplicarea
de chit, dar și una intermediară între straturile de lac.
Treptele scării au fost întâi curățate, eliberate de omniprezentele cuie și apoi șlefuite
și ele cu mașina specială de margini, cu dimensiuni adecvate acestei opratiuni. Zonele
de colț între trepte și contratrepte au fost
finisate manual cu un țicling și o daltă, rezultând în final o suprafață curată peste care se
putea aplica un lac de trafic într-o nuanță ușor
mai închisă decât cea a parchetului.

Parchetul mai fusese șlefuit cel puțin o
dată, lucru vizibil după grosimea stratului
de uzură. arta parchetarilor a fost de a
regla mașinile astfel încât șlefuirea să
îndepărteze atât cât trebuie pentru ca
lemnul să își recapete frumusețea, dar nu
prea mult, ca să nu intre în zona de nut și
feder. Și încă un aspect: toată suprafața
să fie șlefuită uniform, astfel încât să nu
apară denivelări vizibile.
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După aplicare nu s-a mai călcat pe scară
circa 24 ore, pentru a permite lacului să se
usuce corespunzător.
O lucrare laborioasă a constat în curățarea balustradei ornamentale din lemn
masiv, cu stâlpi sculptați. Firesc, operațiunea
s-a realizat manual, implicând curățarea
balustradei și chituirea zonelor lovite în
decursul timpului, cel mai probabil la transportul mobilierului pe scară. În final
balustrada a fost finisată în aceeași nuanță
mai închisă în care au fost tratate tocurile ferestrelor și ușile de mari dimensiuni.

scările fuseseră acoperite la un moment dat cu un strat
de baiț și lac, la care s-au adăugat impuritățile din
motorina cu care fuseseră ”întreținute”. toate acestea
nu pot fi îndepărtate decât mecanic, printr-o șlefuire de
adâncime. dată fiind grosimea mare a treptelor, acest
lucru a fost posibil.
Pardoseli magazin
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degradarea lemnului nu a fost uniformă,
existând zone expuse mai mult umidității,
unde a fost nevoie de o abordare mai
atentă: șlefuire mai profundă (dar astfel
încât să nu apară denivelări), o cantitate mai
mare de chit, mai mult lac pentru a umple
rosturile și pentru a proteja pe viitor lemnul.
nu se poate pretinde că aceste zone nu au
rămas marcate, dar poate că acesta este și
farmecul acoperirii. deși... poate era mai
bine să nu se fi ajuns aici și foștii locatari să
fi avut un pic grijă.

Info
Execuție – Cadar Parchet
Lac – Pallmann
Suprafața de parchet restaurată –
cca. 45 mp
Scara - 20 de trepte stejar masiv
şi 2 podesturi
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RENOVARE ÎN LOC DE ÎNLOCUIRE
De ani de zile, Bona susține avantajele eco no misirii posibilă crearea unei noi expresii la renovarea unei
resurselor prin renovarea pardoselilor. Efectele de pardoseli, fără a fi nevoie să o înlocuiți. Totul pentru a
mediu ale renovării sunt clare şi, totuși, au existat crea un viitor mai luminos.
puține studii care să cuantifice și să verifice efectele
pozitive. Până acum. De aceea, anul trecut Bona a
ECONOMII DE CLIMAT & ENERGIE
inițiat un proiect ambițios împreună cu Institutul
Suedez de Cer ce tare a Mediului IVL, pentru a afla
realitatea. Rezultatele arată economii imense de
ECONOMIE DE COST
energie și reducerea amprentei de carbon atunci când
se compară refinisarea cu înlocuirea pardoselilor.
POSIBILITĂȚI DE PROIECTARE
Renovarea oferă nu numai beneficii pe termen lung
pentru mediu, ci și economii de costuri, precum și o
igienă sporită a podelei. Mai mult, inovațiile moderne
de la Bona oferă libertate totală de proiectare, făcând

economie de costuri
DIRECTE ŞI INDIRECTE
Renovarea face o diferență semnificativă, din multe perspective. După cum arată calculele, pe lângă sprijinirea planetei prin
reducerea amprentei de dioxid de carbon și a utilizării resurselor
energetice, există și avantaje din punct de vedere al costurilor
prin renovarea, mai degrabă decât înlocuirea unei podele.
Renovarea vă permite, de asemenea, să readuceți pardoseala În cele din urmă, renovarea chiar vă face podeaua mai igienică,
existentă la frumusețea inițială sau să îi oferiți un aspect cu totul deoarece suprafața monolitică asigură o podea ușor de curățat
nou, bazat pe tendințele moderne ale pardoselii.
și întreținut, prevenind acumularea de microorganisme.
34

Pardoseli magazin

SALVAREA climei ŞI A enerGiei PENTRU VIITOR

9600 Zboruri în jurul pămÂntului

enerGie pentru 9000 case

Renovarea pardoselii economisește până la 90% * în reducerea amprentei de carbon față de instalarea unei noi podele.
Dacă ne uităm la producția anuală de finisaje Bona și
calculăm m2 de pardoseli pe care le acoperă, reducerea
amprentei de carbon pe m2 față de pardoselile noi este de
108.000 tone CO2. Aceasta este egală cu emisiile de CO2 de
la 9.600 de zboruri în întreaga lume.

Prin renovarea unei podele mai degrabă decât
prin instalarea uneia noi, economiile de energie
ajung până la 95% *. Să luăm producția anuală de finisaje Bona
și să calculăm m2 de pardoseală pe care îi acoperă. Dacă s-ar
instala noi pardoseli pe aceeași suprafață, consumul de
energie ar fi fost cu 1,8 miliarde kWh mai mult *! În comparație, aceste economii corespund consumului anual de
energie a 9.000 de gospodării sau unui mic oraș suedez!

* Calcul pe baza raportului IVL

renovarea = avantaje PE TOATE PLANURILE
ACEASTA ESTE EVALUAREA CICLULUI DE VIAŢĂ (ECV)
ECV studiază și evaluează impactul asupra mediului legat de un produs sau un sistem pe
tot parcursul ciclului său de viață - de la fabrică până la îndepărtarea pardoselii. Aceasta
include evaluarea utilizării energiei și a resurselor, precum și a emisiilor precum CO ,
²
generate din toate etapele ciclului de viață, inclusiv producția, fabricarea, utilizarea și
întreținerea materialelor până la sfârșitul duratei de viață.

REZULTATUL - RENOVAREA FACE DIFERENŢA
ECV arată în mod clar că procesul de renovare a pardoselii folosește resurse energetice
semnificativ mai mici și are un impact asupra mediului mult mai mic comparativ cu
înlocuirea acestui strat final, atât în raport cu amprenta de dioxid de carbon, cât și în ceea
ce privește consumul de energie. Se constată o reducere de până la 90% în amprenta de
dioxid de carbon și economii de până la 95% în resursele energetice consumate în favoarea
procesului de refinisare în comparație cu scoaterea pardoselei vechi și instalarea uneia noi.
Rezultatul este folosit ca dovadă a conceptului că finisarea podelelor poate reduce impactul
asupra schimbărilor climatice și reduce la minimum utilizarea resurselor în comparație cu
producerea și instalarea de pardoseli noi.
Pardoseli magazin
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a avea Grijă DE O INVESTIŢIE
RENOVAREA OFERĂ EFICIENȚĂ PE TERMEN LUNG
Pentru o eficiență de lungă durată, proprietatea podelelor ar
trebui privită ca o investiție care ar trebui îngrijită și întreținută,
ca toate celelalte părți ale unei clădiri. Este posibil și chiar de
dorit să se asigure o performanță eficientă și pe termen lung.

EXTINDEREA PERFORMANȚEI CICLULUI DE VIAȚĂ
Tehnologiile moderne de întreținere și renovare dezvoltate de Bona permit reducerea timpilor de nefuncționare, costuri
minimalizate și o durată de viață mai lungă. Nu doar datorită durabilității sporite, ci și datorită noilor posibilități de
proiectare pentru suprafețele existente, oferindu-vă libertatea de a utiliza tratamente de personalizare și colorare a suprafeței
pe podeaua dvs. existentă.

PARDOSELI DIN lemn

Este ușor să judecați o pardoseală uzată
din lemn ca ireparabilă. Cu toate acestea,
o podea din lemn poate fi transformată
pentru a arăta ca nouă cu metodele potrivite, precum și pentru a-i oferi o
speranță de viață de până la 60 de ani,
dacă este întreținută corespunzător. În
același timp, reducerea impactului asupra
mediului și a costurilor sunt beneficii pozitive pe care nu le puteți ignora.

PARDOSELI elastice

Pentru pardoselile elastice care sunt deteriorate sau puternic uzate, înlocuirea
este răspunsul tradițional. Cu toate acestea, există o alternativă rapidă, eficientă
și durabilă care le restabilește frumusețea
originală, le menține sănătoase și le
prelungește viața. Refinisarea vă va oferi
o pardoseală complet nouă, fără dificultatea unei renovări complete, precum și
salvarea mediului și a costurilor.

POSIBILITĂȚI DE desiGn

Creează podelele viselor tale! Tehnicile moderne permit pardoselilor nu numai
restaurarea aspectului lor original, dar pot fi,
de asemenea, complet reproiectate în ceea
ce privește culoarea, textura, luciul și nivelul
de protecție. Posibilitățile sunt nelimitate.

PARDOSELI elastice
NOI POSIBILITĂŢI DE SALVARE A MEDIULUI
Pentru pardoselile elastice care sunt deteriorate sau puternic
uzate, înlocuirea este răspunsul tradițional. Cu toate acestea, cu
metode noi și moderne, o pardoseală elastică poate fi complet
readusă la frumusețea sa originală și durata de viață extinsă
imens, reducând în același timp costurile legate de material și
timp, precum și impactul asupra mediului. Atunci când este
întreținută corect, podeaua rămâne sigură și sănătoasă, fără
contaminări. Având în vedere impactul substanțial mai redus al
renovării asupra schimbărilor climatice, comparativ cu instalarea
unei podele noi și posibilitățile infinite în design și creativitate
pe care acesta le oferă, alegerea dacă să fie renovată, mai degrabă
decât înlocuită, nu ar trebui să fie atât de dificilă.
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BENEFCII DE MEDIU
TIMP REDUS DE ÎNTERUPERE
PaRDOSELI SĂNĂTOaSE

PARDOSELI din lemn
CONFIRMAREA EVIDENTĂ A BENEFICIILOR RENOVĂRII
O podea din lemn poate dura mai mult de secole dacă este
întreținută corespunzător. Impactul asupra schimbărilor climatice este redus considerabil prin renovarea unei pardoseli din
lemn, mai degrabă decât prin instalarea unei noi. Când este
întreținută în mod corespunzător, timpul dintre renovări poate
fi extins. Mai simplu spus, beneficiile de mediu și costuri atribuite
renovării unei pardoseli din lemn sunt izbitoare. În plus, tehnicile
moderne permit pardoselilor din lemn să nu fie doar redate la
frumusețea lor originală, ci și să fie complet reproiectate în ceea
ce privește culoarea, textura, luciul și nivelul de protecție. O
pardoseală din lemn îngrijită corespunzător va dura mai mult și
va prelungi timpul dintre renovări și oferind posibilități nesfârșite
să daţi viaţă viziunii dvs. de remodelare a podelei.

BENEFCII DE MEDIU
TIMP REDUS DE ÎNTERUPERE
DURaTĂ DE VIaŢĂ EXTINSĂ

MAI PUŢIN TIMP PIERDUT

EXTINDEREA DURATEI DE VIAŢĂ

Cu o întreținere și o curățare corespunzătoare a podelei din
lemn, necesitatea unei renovări complete va fi mai puțin
frecventă. Cu programele de întreținere special concepute
pentru pardoselile din lemn, puteți prelungi durata de viață a
pardoselii și amâna costurile și dificultățile de renovare completă
a lemnului. Prin urmare, refinisarea vă permite să restabiliți
frumusețea și să prelungiți durata de viață a podelei dvs., cu mai
puține perioade de nefuncționare și costuri reduse.

Se estimează ca podeaua din lemn rezistă aproximativ 15 ani
înainte de a fi necesară refinisarea sau înlocuirea. Cu toate
acestea, o podea din lemn poate fi renovată de până la 4 ori,
ceea ce înseamnă că poate dura 60 de ani. Având în vedere
economiile semnificative de mediu și de costuri care apar odată
cu o singură renovare, beneficiile sunt considerabile atunci când
se analizează dintr-o perspectivă pe termen lung.

TRANSFORMAT CA NOU

CREAŢI O EXPRESIE NOUĂ
Proiectează podeaua viselor tale.
Refinisarea este ca o podea nouă,
împreună cu toate posibilitățile care vin
odată cu acesta. O pardoseală veche
lăcuită poate fi transformată într-o
pardoseală uleiată de culoare abanos
periat sau o suprafață lăcuită albă.
Suprafața poate fi periată pentru a crea
textură, tonifiată pentru a crea noi
culori și contraste, precum și pentru a
obține luciul și finisajul de protecție
dorite.

O pardoseală de lemn uzată poate fi
readusă la frumusețea sa de odinioară
printr-o refinisare. Cu șlefuirea fără praf
a lemnului, podeaua este la fel ca una
nou instalată și cu un nou finisaj pe
bază de apă, senzația este aceeași. Nu
numai că arată și se simte grozav, ci este
și alegerea perfectă pentru viitor, unde
designul frumos și grija pentru mediu
merg mână în mână.

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1 l Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com l www.bona.com
Pardoseli magazin
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Emerge - noua colecție de la BOLON
În România prin DACC A
Această colecție ne
scoate efectiv din
rutina cotidiană prin
culorile sale neutre,
adaptabile ca natura
însăși. Când ne-am
bucurat cu adevărat ultima oară de
noblețea unui gri sau bej? Acum e momentul! Ca un alt semn al vremurilor actuale,
Bolon apare cu o soluție nouă și inspirațională, invitându-ne să pornim de la
realitatea virtuală pe drumul adevăratei
creativități. Pregătiți-vă pentru o călătorie
digitală în pădurile suedeze, antrenați-vă
imaginația pentru interioare fabuloase și
transpuneți toată această experiență în
amenajările dumneavoastră!

Emerge este o colecție inspirată din natură,
dar fără să imite culori și forme concrete ale
acesteia, ci lăsându-ne imaginația să caute, să se
lase fascinată și să opteze. Vom găsi nuanțe
neutre de albastru, verde, gri, maro și bej care ne
duc cu gândul către diverse materii elementare
(lemn, ciment, sticlă, terazzo, hârtie și multe
altele), în nuanțe calde sau reci, cu o textură care
potențează realitatea prin jocurile de lumini și
umbre. Astfel, acoperind suprafețe mari,
pardoselile parcă prind viață și ne trimit într-o
realitate în care firescul și imaginarul se întâlnesc
pentru o nouă identitate.
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EMERGE BRING TO LIGHT
”La Bolon ne place
să facem lucrurile
puțin diferit, de
aceea am privit în
viitor când am
lansat noua
colecție Emerge.”

Dezvoltată pentru a fi compatibilă cu cele mai
uzuale materiale folosite de arhitecți și designeri
în amenajările interioare, colecția Emerge este
orice altceva decât „uzuală”, fiind gândită pentru
zone ample, de trafic intens, cu o arhitectură
aparte, din spații publice precum hoteluri, birouri,
muzee etc.
A fost lansată pe piața mondială în ianuarie
2021, iar în acest scop a fost pregătită și o soluție
de explorare virtuală, cu ochelari VR, a tuturor
oportunităților estetice pe care le oferă – vă
puteți face o idee navigând pe site-ul producătorului suedez, www.bolon.com.

toate acestea, o pardoseală Bolon reprezintă o
investiție pe termen lung. Durabilitatea, ușurinta de
curățare și păstrarea în timp a calităților, inclusiv din
perspectiva aspectului, sunt avantaje practice și
ecologice prin excelență. Din perspetiva sănătății,
vorbim de o pardoseală care a primit certificarea
Asociației Norvegiene pentru Astm și Alergii: nu
permite microorganismelor să prolifereze, nu reține
mirosuri, nu se pătează, iar suportul său impermeabil din PVC nu permite scurgerile către stratul
suport. Emisiile de VOC sunt extrem de reduse,
asigurând o calitate excelentă a aerului de interior.

BOLON este un brand de top în domeniul
pardoselilor finite ce investește foarte mult în
inovație tehnologică și design, realizând materiale
fashion, căutate de arhitecți și designeri datorită
aspectului unic pe care îl conferă fiecare colecție în
parte. Succesul se datorează atât calității materialelor și texturilor, cât și colaborării cu designeri de
top, de la Jean Nouvel și Missoni la Giulio Cappellini
și Campana Brothers, care au lansat adevărate
trenduri în domeniul pardoselilor creând paternuri
originale. La fel de importantă este versatilitatea
acestor materiale unice: sunt disponibile în role, dale
de 50 x 50 cm, module sau varianta Studio – elemente cu forme geometrice, care pot fi combinate
în orice culori dorim.
Cu pardoselile Bolon pot fi oferite soluții unice,
rezistente, silențioase pentru spații dintre cele mai
diverse: office, săli de evenimente, Horeca, spații
comerciale sau rezidențiale, educație etc. Dincolo de

DACCA este reprezentantul în România al brandului BOLON,
asigurând suport tuturor clienților pentru a implementa aceste
produse în proiectele lor, alături de informații de natură tehnică,
certificări, mostre și cataloage, precum și orice alte informații
necesare. La finalul anului trecut, DACCA a lansat și magazinul
online www.brandsfurniture.com, destinat arhitecților,
designerilor, dezvoltatorilor, dar și clienților finali care au nevoie
de variante premium pentru pardoseli, mobilier, decorațiuni,
soluții acustice și de iluminat.

INFO

DACCA GROUP TRADE S.R.L.
Cluj-Napoca; Tel: 0364 109 987;
Mobil: 0730 616 992; E-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro
Pardoseli magazin
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prim A ediție eXcLuSiV onLine
A târguLui BAu MÜnChen
Începutul de an însemna și pentru noi participarea la târgurile
internaționale de materiale și soluții pentru construcții - Bau, Domotex,
Dach&Holz. Contextul pandemic a mutat desigur în online mai ales aceste
manifestări. Până la revenirea dorită de toată lumea, marile evenimente expoziționale sunt
obligate să se reinventeze, să se adapteze la imposibilitatea manifestării înseși esenței unui
târg – întâlnirea directă, față în față.
Anul acesta, între 13 și 15 ianuarie,
BAU München s-a derulat online,
reunind 247 expozanți din 29 de țări,
respectiv 38.325 participanți înregistrați din 138 țări.

S

ubiectul principal a fost chiar pandemia de coronavirus ca accelerator
al schimbării. expozanții au făcut
prezentări live pe internet, inclusiv conversații față în față, iar programul conferințelor
a implicat tematici precum digitalizarea,
provocările climatice, resursele și reciclarea,
casele viitorului și – mai ales – impactul pandemiei de coronavirus asupra arhitecturii și
industriei de construcții.
„Am oferit clienților și partenerilor o
trecere cât mai lină spre ediția BAU
2023—la care toți jucătorii relevanți din
piață și-au confirmat participarea”, a
notat organizatorul principal al târgului,
managerul general al Messe München.
“Interacțiunea B2B, fie și digitală în
această ediție, aduce o contribuție critică
la continuarea afacerilor din domeniu în
aceste timpuri dificile pentru toți. Evident,
ediția BAU ONLINE nu poate înlocui
târgul clasic, face-to-face“.
programul de conferințe a reunit 31
forumuri și 150 experți, fiind derulat în live
stream pe 3 fusuri orare (Berlin, new York,
Shanghai). pandemia de coronavirus este
considerată un accelerator al unor schimbări implacabile dar care s-ar fi produs, în
lipsă acesteia, mai lent. Vorbim despre o
serie de inovații pentru sectorul construcțiilor care să răspundă la provocările
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ridicate de schimbărie climatice, precum
casele eficiente. este de notat în acest
context adoptarea în țara noastră ca
normă obligatorie a standardului european nzeB. S-a vorbit și despre nevoia
globală a sectorului de construcții de a fi

mai flexibil și astfel mai rezistent, digitalizarea accelerată ce are loc astăzi fiind
văzută drept un instrument eficace al
creșterii productivității sectorului dar și al
dezvoltării de clădiri cât mai sustenabile.
Sunt de altfel teme recurente, abordate și
în edițiile anterioare, dar care acum intră
în rândul priorităților majore ale întregului
sector.
În privința reacției la cea mai mare
criză globală de la al doilea război mondial, semnalele au fost pozitive, marcând
faptul că sectorul construcțiilor, mai cu
seamă gama profesională și quality a
acestuia, a reușit să traverseze cu bine
acest an dificil.
S-a subliniat că devine importantă
acum transpunerea în practică a lecțiilor
pandemiei, precum folosirea mai judicioasă a spațiilor în clădiri.
devine astfel clar că linia construcțiilor
viitorului va merge spre o mai mare
complexitate și tehnicitate, abordările interdisciplinare fiind vitale încă din fază de
proiectare.
un exemplu concret care ne-a reținut
atenția vizează spitalele, atât de invocate
în această perioadă pandemică.
Astfel, spitalele viitorului nu mai
trebuie gândite ca și clădiri individuale, ci
într-un țesut modular, ca platforme ce pot
fi la nevoie aduse rapid împreună. S-a
conchis – și achesăm și noi la aceasta – că
ediția viitoare în format clasic a târgului
BAu din 2023 va fi probabil cea mai
importantă din istorie, atât prin consolidarea ideilor dezvoltate în această
perioadă cât și, mai ales, prin reluarea unei
tradiții de care – deja – ne este foarte dor.

Sistem
imbatabil
pe piață!
loBA 2 K intensive At
n Baiț pe bază de ulei, simplu de aplicat
n disponibil în 10 nuanțe, plus transparent

loBA 2 K invisible Protect At
n lac invizibil, cu rezistență mare la zgârieturi
n Păstrează naturalețea lemnului netratat

loBA - specialistul finisajelor de parchet şi pardoseli din lemn
Produsele profesionale pentru pardoseli loba - Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de

SC EXECUtiV trADing Srl - SAtU mArE
EXECUtiVtrADing@YAhoo.Com | 0261775222
Consultant tehnic:
Bodor ioan | 0727886006
bobbybodor@yahoo.com

Administrator:
Joachim Cronauer | 0728193630
joachim_cronauer@sermis.ro

sFatul SPECIALISTULUI

informațiile cuprinse în acest articol sunt specifice aplicării
rășinilor epoxidice și poliuretanice pe suprafețe de ciment
orizontale (pardoseli). pe piață exista o multitudine de formulări
de rășini pentru pardoseli. În alegerea corectă a tipului de rășină
este important să se țină cont în primul rând de condițiile
mediului la care va fi supusă pardoseala: condițiile de trafic,
rezistențele la agresivitatea mecanică externă, temperatura la care
va fi supusă suprafața, dacă suprafața va trebui să reziste la agenți
chimici precum acizi, produse petroliere etc., culoarea pe care o
dorim și, nu în ultimul rând, aspectul (lucios, texturat) etc. pentru
diferite proiecte se vor utiliza produse diferite. după ce știm ce
tip de pardoseală dorim să aplicăm, este foarte important să luăm
în considerare tipul de substrat pe care dorim să aplicăm.
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elite surface systems
tipul de
rășină și
stratul
suport
Sistemele de rășini epoxidice fără
solvent sunt cele mai utilizate pentru
spațiile comerciale și industriale, deoarece
conferă durabilitate și rezistențe bune,
comparativ cu vopsitoriile epoxidice,
pe care noi nu le recomandăm decât
pentru uzul casnic. Cele fără solvent
presupun, ce-i drept, costuri mai mari per
metru pătrat și sunt aplicate în general de
firme specializate, deoarece se pot aplica
la grosimi consistente (1-5 mm), față de
cele cu solvent a căror grosime este de
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aproximativ 200 µm. Pentru spații în care
avem temperaturi extreme (frigidere industriale, de exemplu) sau impacturi precum cele din fabrici, pentru fabricile
din alimentația publică, unități de service
auto sau zone ce trebuie să reziste la
acizi/produse chimice, tipurile de rășini
recomandate sunt cele de tip beton
poliuretanic.
Pentru obținerea rezultatelor optime,
când aplicăm astfel de produse, pregătirea suprafeței de beton joacă un rol
foarte important. Betonul este un amestec de ciment Portland, nisip, pietriș și
apă. Betoanele necesită pregătiri foarte
diferite înainte aplicării rășinilor pentru
sisteme de pardoseală. Acestea pot fi
aplicate recent sau cu mult timp în urmă,

de grosimi foarte mari, timpul de uscare
poate fi chiar mai lung). Pentru a testa
dacă un beton nou este uscat suficient,
eventual dacă există apă în beton, se
verifică folosind umidometrul (metoda
Tramex). În lipsa acestuia, se poate
proceda astfel: se pune o bucată de folie
de plastic (sau alt material plastic
transparent), cu dimensiunea de circa
1m x 1m, pe suprafața betonului, pentru
24 de ore; dacă betonul nu este uscat
suficient în zona foliei de plastic, vaporii
de apă ce părăsesc betonul vor fi „prinși”
sub aceasta, astfel încat betonul se va
închide la culoare în acea zonă; această
operațiune se va repeta la aproximativ
3-5 zile, până când nu se va mai sesiza
nici o diferență de culoare între zona
acoperită cu folia de plastic și restul
suprafeței.

pot fi murdare, cu crăpături sau
sfărâmicioase. O altă situație ce va fi tratată diferit este atunci când pardoseala
are aplicată o rășină veche. În acest caz,
trebuie să ne asigurăm că suprafața este
curată și nu avem zone în care rășina
veche nu prezintă aderență la beton.
Este obligatoriu ca pentru toate cazurile
pregătirea suprafeței înainte de aplicarea rășinii să se facă mecanizat.

Metodele recomandate de
pregătire a suprafeței sunt:

l Scarificare – se utilizează în general
când se dorește obținerea unei suprafețe cu o textură foarte deschisă pentru
aplicarea sistemelor de pardoseli cu
grosime mai mare de 5 mm sau pentru
corectarea diferențelor de nivel, situație
în care se impune șlefuirea cu discuri
diamantate după finalizarea scarificării.
l Sablarea – este metoda recomandată pentru obținerea unui strat
suport adecvat pentru aplicarea oricărui
tip de rășină epoxidică, poliuretanică
sau de beton poliuretanic, deoarece se
obține o suprafață cu textură deschisă minim CSP 5, astfel încât aderența la
suport este optimă.
l Șlefuire - se recomandă doar pentru
sisteme de pardoseli epoxidice, pentru
marginile unde sablarea sau scarificarea
nu se pot realiza. În funcție de duritatea
betonului, se aleg seturile de discuri diamantate corespunzătoare, astfel încât în

urma procesului de șlefuire să obținem
o suprafață texturată deschisă, fără zone
netede.

Aplicarea rășinilor epoxidice
de pardoseală pe beton nou
aplicat
În acest caz, se recomandă să se
aștepte aproximativ 30 de zile pentru ca
acesta să fie uscat (în cazul betoanelor

Notă: dacă după câteva săptămâni, la o nouă testare, sub folia de
plastic nu se observă nici o evoluție
(zona tot se înnegrește), acest lucru
poate fi cauzat de infiltrațiile de apă
de sub placa de beton. Dacă suprafața de beton este în condiții bune
(fără crăpături, zone sfărâmicioase,
urme de ulei etc.), trebuie totuși
continuată pregătirea acestuia,
pentru a obține o aderență foarte
bună a sistemului epoxidic.

În cele mai multe cazuri, pe suprafețele noi de beton se poate observa
un reziduu alb numit „lapte de ciment”.
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Fenomenul se numește „eflorescența
betonului” și acest reziduu trebuie îndepărtat înainte de a aplica rășina
epoxidică pentru pardoseală. Eflorescența constă în acumulări de diferite
săruri (de calciu, sodiu, potasiu, magneziu, cloruri și sulfați), care se ridică la
suprafața betonului în timpul uscării
acestuia. Acumulările mari pot fi îndepărtate prin periere, iar acumulările
reziduale prin spălare cu apă curată. În
cazul betoanelor vechi, unde aceste
acumulări de săruri au dus la formarea
de carbonat de calciu sau magneziu
(săruri care nu mai sunt solubile în apă),
îndepărtarea acestora necesită utilizarea
de agenți de curățare sau acizi.

Betoane vopsite
Un nou strat de rășină poate fi
aplicat peste cel deja existent doar dacă
acesta din urmă este în bună măsură
aderent la beton. În situația respectivă,
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pregătirea betonului constă în îndepărtarea rășinii de pe zonele cu aderența
slabă - un răzuitor specializat pentru
aceste operațiuni poate fi utilizat pentru
suprafețe mici. Peste stratul de rășină cu
aderență bună se poate aplica fără
probleme următorul strat.
Alte situații:
În situația în care trebuie aplicat un
strat de rășină epoxidică peste rășină
poliuretanică veche, aceasta trebuie
îndepărtată prin metode mecanice precum șlefuirea cu discuri diamantate
speciale înainte de aplicarea noului strat.
Dacă suprafata este contaminată cu
ulei, va fi tratată cu un degresant corespunzător, urmat de spălare cu apă
curată. Nicio rășină nu va adera pe suprafețe pe care există ulei, grăsimi sau
alte produse uleioase. În cazul suprafețelor acoperite cu rășină lucioasă,
acestea vor fi șlefuite, pentru a obține
rugozitatea necesară unei aderențe

bune a stratului următor. Rășina veche
cu aderență slabă sau unde aceasta este
deja desprinsă de beton va fi îndepărtată utilizând polizoare sau
scarificatoare.
Deși în toate tehnicile de pregătire
a suprafețelor descrise mai sus se
folosesc echipamente conectate
la aspiratoare industriale, după
finalizarea acestor etape este
obligatorie aspirarea întregii suprafețe pentru îndepărtarea
prafului și a resturilor rămase.

Curățarea și aspirarea suprafeței,
eliminarea prafului și pulberii fine care
colmatează porii și închid capilaritățile
suportului sunt ultimele secvențe în
pregătirea de suprafață, dar și un factor
important în eliminarea posibilităților de
slăbire a aderenței și apariția delaminării.

Echipamentele necesare

Aplicarea rășinilor epoxidice
Dacă suprafața betonului a fost
pregătită corespunzător (curățată, degresată, decapată), mai există doi factori
ce trebuie luați în considerare în timpul
aplicării rășinii epoxidice: temperatura
și umiditatea mediului care pot afecta
rezultatul aplicării. În general, rășinile
epoxidice pentru pardoseli trebuie
aplicate la temperaturi cuprinse între
15ºC și 30ºC. Cel mai important factor
care va fi verificat este umidatea stratului suport, care nu trebuie să
depășească 4%.
Umiditatea relativă a aerului nu trebuie să fie mai mare de 80 % (aplicarea
la valori mici este benefică).
Dacă temperatura și umiditatea sunt
în domeniul recomandat, se trece la
amestecarea componentelor rășinii și
aplicarea acesteia. Aplicarea se va realiza
în conformitate cu recomandările producătorului de rășină.

Pentru aplicarea de pardoseli din
rășini sintetice, este obligatoriu un minim de echipamente:
l Sablatoare (1-3 bucăți) - în medie, se
pot pregăti cu un singur sablator aproximativ 400-500 mp, în funcție de
puterea și lățimea de sablare.
l Aspiratoare industriale cu un debit
de aer aspirat de minim 400 mc /oră,
pentru conectarea la echipamente.
l Mașini de șlefuit cu discuri diamantate (de preferat cu 3 discuri
planetare - cele cu un singur disc sunt
foarte agresive și suprafața rezultată o să
prezinte diferențe de nivel); mașinile de
șlefuit cu un singur disc se folosesc în
general pentru degroșări înainte de
șlefuirea finală.
l Scarificatoare cu tambur rotativ și
discuri diamantate, pentru corectarea
diferențelor de nivel sau pentru obținere
o suprafață foarte rugoasă – sunt
potrivite la aplicarea sistemelor de
pardoseli cu grosimi mai mari de 5 mm.
l Mașini de șlefuit de mână, cu sistem
de captare a prafului, pentru zonele de
margine sau greu accesibile, cum ar fi
marginilor sifoanelor și a rigolelor.
l Mașini de frezat caneluri pentru
retăierea rosturilor sau pentru tăierea
șanțurilor de ancorare (la sistemele de
beton poliuretanic).
l Elicoptere de finisat cu palete din
teflon sau metal, acționate electric de
la acumulator – pentru sistemele mai
complexe care necesită și aplicarea de
mortare epoxidice sau sisteme de
pardoseli cu nisip cuarțos colorat.

Contactați unul dintre experții
noștri pentru a afla mai multe
despre sistemele de pardoseli pe
care le putem aplica sau pentru a
programa o evaluare și elabovrarea unei soluții tehnice la fața
locului. Soluțiile tehnice oferite
de Elite Surface Systems sunt
complet personalizabile, pentru
a se potrivi nevoilor tale unice!

Profile ale suprafeței (CSP)

CSP 1

CSP 2

CSP 3

CSP 4

CSP 5

CSP 6

CSP 7

CSP 8

CSP 9

CSP 1 - Pregatire chimică acidă
CSP 2 - Şlefuire
CSP 3 - Sablare uşoara
CSP 4 - Scarificare uşoară
CSP 5 - Sablare medie
CSP 6 - Scarificare medie
CSP 7 - Sablare agresivă
CSP 8 - Buciardare
CSP 9 - Scarificare agresivă

Elite Surface Systems
Tel/Fax: +40 216 670 887;
0766056976 | 0764133729
Email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro
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un material de excepţie:

compozitul lemnpolimer de la Bencomp
Zonele de terasă și căile de acces în amenajările
exterioare, mai cu seamă în spațiile publice,
trebuie abordate cu mare atenție pentru ﬁecare
detaliu referitor la siguranța traﬁcului și estetică.
Pe terase, beneﬁciarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de
lucru, iar căile de acces trebuie să ﬁe stabile,
continue și fără obstacole. Același lucru este
valabil pentru pontoane și alte amenajări exterioare, acele elemente care individualizează o locuință, un complex de birouri, zona aferentă unui
hotel sau restaurant. Producătorul român de
compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de producție la Buzău, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezistență excelentă, montaj simplu
și un preț accesibil. Datorită proprietăților sale,
WPC-ul de la Bencomp poate ﬁ folosit în majoritatea zonelor lumii, de la deșert sau climat
ecuatorial umed, până la Cercul Polar.

Compozitul lemn-polimer Bencomp
este utilizabil inclusiv în lucrări cu
umiditate crescută: pontoane, piscine,
alei de grădini etc.
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ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate în
ultimul timp de către beneficiari de orice fel, luând
în calcul câteva motive, toate la fel de importante
pentru siguranța traficului, aspect, controlul
costurilordeexecuțieșiîntreținere. În primul rând,
este vorba despre un tip de pardoseală care, având
prevăzută o substructură, de o înălțime mai mare sau
mai mică (în funcție de relieful terenului, de arhitectura
spațiului și de necesitățile specifice locației), permite
foarte bine drenareaumiditățiisolului, fără a afecta
stratul superior al pardoselii. În al doilea rând, apare
necesitatea asigurării unei aderențeoptime, conform
normativelor de siguranță autohtone și locale în
domeniu: suprafața să nu fie nici alunecoasă, nici atât
de aderentă încât să provoace împiedicarea. De
asemenea, trebuie luată în calcul temperaturala care
ajunge pardoseala în timpul expunerii prelungite la
soare, destul de mare în cazul materialelor cu inerție
termică redusă (piatră, ceramică, compozite pe bază de
ciment etc.). Lemnul a scris istorie în acest domeniu, dar
de-a lungul tipului au fost înregistrate o serie de
neajunsuri ce au făcut ca tot mai mulți utilizatori să se
orienteze către materiale compozite tip WPC, care
beneficiază de avantajele lemnului, dar reușesc să vină
cu câteva plusuri semnificative: planeitateaperfectă
și stabilitateaformei (greu de menținut la lemn, care
își modifică dimensiunile în timp, sub acțiunea
factorilor de mediu), rezistențalaagresiuneaunor
substanțe (detergenți, grăsimi, acizi, săruri – cum este
cazul apelor marine, minerale, termale etc.). Un deck
din WPC nu are nevoie de întreținere periodică și nici
de finisare, fiind un material omogen,coloratînmasă.
Proprietățile compozitului lemn-polimer oferă de
asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț, la apă în
regim prelungit, agresiune de natură biologică (mușchi,
licheni, insecte), un design modern și familiar în același
timp. Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putând fi extrudat sub numeroase forme și modele de texturi. Din WPC, Bencomp
obține profile rectangulare care pot fi folosite atât la
pardoseli, cât și la alte tipuri de construcții și amenajări exterioare: garduri,paravane,pergole,pontoane,mobilier
degrădină,balustrade,podețe,lambriuri,ghivecede
flori,chiarsistemepentruușișiferestre. Datorită rezistenței excepționale la radiațiile UV, profilele din WPC au
un aspect uniform, menținut pe toată durata de viață a
materialului. Trebuie adăugat că rezistența mecanică de

Uluca Celulară F 110 x
Îmbunătățindu-și gama largă de
proﬁle WPC, Bencomp a lansat recent
Uluca Celulară F 110 x 20 mm, cu două fețe
netede, concepută pentru realizarea de panouri
pentru garduri și nu numai. Produsul acesta de culoare
wenge (cu ﬁnisaj lucios, periat sau embosat) are
avantajul de a facilita un montaj rapid, rezistent,
conferind intimitate și protecție pentru spațiile
delimitate. Uluca poate ﬁ furnizată la lungimi de 2000
și 4000 mm, având greutate speciﬁcă de 1,27 kg/ml.
Bencomp garantează integritatea acestui produs în
condiții climatice speciﬁce zonei noastre și unei
exploatări normale pentru 5 ani, dar durata de viață
poate ﬁ mult mai mare!

care acestea beneficiază este de peste 3 ori mai mare față
de cea a lemnului, la aceeași grosime.
Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem
complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

Bencomp
Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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UnderlAyUl
pentrU pArdoSeli
În conteXtuL eficienței
energetice
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Unul dintre avantajele importante ale pardoselilor flotante
este faptul că sub ele se poate aplica un strat suplimentar de
tip underlay, cu rol de izolare termică, de amortizare a undelor
sonore nedorite, de preluare a micilor denivelări ale stratului
suport. Inițial, unii au considerat că este o cheltuială
suplimentară cu beneficii minore, până s-au convins de
contrariul. În timp, materialele folosite pentru acest strat au
devenit din ce în ce mai performante și mai specializate, așa
cum și pardoselile flotante au ajuns la o varietate uimitoare,
implicând cele mai noi tehnologii în domenii variate – chimie,
fizică, știința materialelor, industria textilă, cea a lemnului
ș.a.m.d. Underlayul este conceput azi ca o completare și o
protecție pentru acele pardoseli care nu pot îndeplini toate
condițiile de confort și eficiență energetică. Pardoselile au
devenit sisteme tot mai complexe care au un rol important în
termotehnica construcțiilor, iar în zilele acestea se vorbește
foarte mult despre respectarea directivelor europene privind
eficiența energetică, abia intrate în vigoare.

caz contrar, consumul de energie pentru atingerea temperaturii dorite în interioare va fi mai mare. Iată aspecte care
trebuie cântărite în orice decizie pe care o luăm și asupra
cărora este absolut necesar să ne sfătuim cu specialiștii.

politici pe termen mediu și lung
Intrarea în vigoare, de la 31 decembrie 2020, a noilor
norme de eficientizare energetică a construcțiilor, fie că sunt
nou construite, fie că este vorba de modernizări sau renovări,
ne determină să regândim modul în care alegem materialele
și le utilizăm.
Să trecem puțin în revistă noile reglementări la care am
făcut referire. Trebuie spus, în primul rând, că eficiența
energetică a clădirilor reprezintă o preocupare majoră a
Uniunii Europene, întrucât acestea sunt responsabile pentru
aproximativ 40% din consumul de energie şi 36% din emisiile
de gaze cu efect de seră. În acest sens, au fost gândite politici
pe termen mediu și lung, conform unei strategii privind
schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, politică ce merge spre
un orizont de timp extins până în anul 2050.

Underlay în funcție de stratul final
Underlayul se folosește acum așadar nu doar sub clasicul
laminat obținut din conglomerate lemnoase, ci și sub unele
variante de pardoseli vinilice, LVT (Luxury Vinyl Tiles), parchet
stratificat, mochetă și diverse compozite pe bază de lemn sau
minerale. Aici merită menționat un material care se bucură
de tot mai multă popularitate: SPC - Solid Polymer Composite, un mix de rocă și diverși polimeri, fiecare producător
având rețeta proprie; numită și „mineral core floor”, ceea ce
reflectă mai exact faptul că piatra este folosită pentru miezul
plăcii, nu și pentru finisaje care au design de lemn, ceramică,
piatră etc. Oricum ar fi, sub aceste tipuri de plăci trebuie
aplicat un underlay care va optimiza confortul acustic și va
crește durabilitatea sistemului de pardoseală.
Practic, orice element de construcție, începând cu
structura acesteia și încheind cu ultimul detaliu de finisaj,
trebuie să se supună unei exigențe generale: evitarea risipei
de energie. Pardoselile își aduc o contribuție importantă în
acest sens, deci vom fi mult mai atenți la parametri precum
rezistența termică – mai mică sau mai mare, în funcție de
situație. În general, avem nevoie de pardoseli „calde”, cu
inerție termică mare, care să contribuie la termoizolarea
construcției și la sporirea confortului. În cazul unor straturi
finale care permit transferul termic rapid (ceramică, piatră,
marmură, mozaic etc.), este recomandabilă o termoizolare
sub șapă, mai ales dacă pardoseala este imediat deasupra
solului sau peste un spațiu neîncălzit. Există și situații în care
straturile finale de pardoseală cu inerție termică mică sunt
absolut necesare, de exemplu când au încălzire integrată; în
Pardoseli magazin
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Astfel, avem Directiva 2010/31/UE privind performanța
energetică a clădirilor, principalul instrument legislativ pentru
îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Așa cum ne
arată un document oficial, redactat sub egida ministerului de
resort din România în 2013, un element cheie al actului
normativ comunitar îl reprezintă cerințele referitoare la
clădirile al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. A venit și momentul
„zero”. Astfel, de la 31 decembrie 2020 (şi de la 31 decembrie
2018 în cazul clădirilor noi ocupate şi deținute de autoritățile
publice) toate construcțiile noi trebuie să fie clădiri cu
consum de energie aproape egal cu zero.
În virtutea acestei directive, statele membre sunt datoare
să elaboreze politici şi să ia măsuri pentru ca toate
construcțiile noi să aibă un consum de energie redus, dar în
același timp să stimuleze transformarea clădirilor existente,
supuse unor renovări majore, în clădiri cu aceleași performanțe energetice.
Termenul de „clădire cu consum de energie aproape de
zero” (nZEB) face referire la un concept nou de clădire care
trebuie să conducă, în timp, la reducerea consumului de
energie din surse fosile, precum şi la protecția mediului
natural şi construit.
De asemenea, clădirea aceasta utilizează surse regenerabile de energie (nefosile), într-o proporție stabilită prin
procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu
prevederile Directivei 31 / 2010 / UE. Realitatea ne arată că
ponderea, din punct de vedere al balanței energetice la nivel
de mediu urban şi rural, a clădirilor noi se menține sensibil
sub ponderea clădirilor existente. Prin urmare, programele
naționale de atingere a țintelor strategiei europene trebuie
să se concentreze și pe reabilitarea şi modernizarea clădirilor
existente. Fondul existent de clădiri din mediul urban din
România are în proporție de 69 % o vechime sub 60 de ani
(situația din 2013 – n.r.), cu referire la clădirile de locuit de tip
condominiu şi la clădirile nerezidențiale.
În consecință, soluțiile tehnice de reabilitare şi modernizare
energetică vor fi diferențiate, ca performanță energetică reală,
pe zone climatice şi pe orizonturi de timp de aplicare, iar
planificarea lucrărilor de modernizare va urmări atingerea
țintelor stabilite prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (2008) şi prin strategia europeană Europe 2020.
Conform aceluiași document, dincolo de utilizarea unor
surse de energie eficiente și/sau regenerabile, proiectarea
clădirilor noi şi execuția acestora se va baza pe realizarea
elementelor de construcție prefabricate, practic lipsite de
punți termice, beneficiare ale controlului de fabricație al
caracteristicilor tehnice şi pe tipizarea configurației arhitec-
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turale, cu diferențe între tipurile de clădiri şi zonele climatice.
Aceasta este și zona în care intervin preocupările noastre în
legătură cu proiectarea și execuția lucrărilor de pardoseli: lipsa
punților termice pentru orice element de construcție care
vizează anvelopa clădirii sau compartimentarea acesteia, în
unele situații.
Așadar, stratul interpus între suport și acoperirea finală a
pardoselii, cu rol de underlay, poate avea două roluri:
n Punte termică – pentru a facilita transferul de căldură
dinspre sistemul de încălzire în pardoseală
n Izolarea termică – pentru pardoselile curente, care
capătă un rol suplimentar în eficientizarea energetică a
construcției.

Underlayul de la Arbiton
În oferta Arbiton putem întâlni mai multe tipuri de
underlay, pentru diverse utilizări, în conformitate cu norma
EN 16354, reglementare care a fost instituită în aprilie 2019.
Această normă prevede principalii parametri de performanță
și, pentru prima dată, stabilește metodologia de măsurare a
caracteristicilor.
Astfel, un underlay profesional trebuie să aibă anumite
proprietăți măsurabile care să preia micile denivelări ale
stratului suport, să aibă o anumită rezistență la compresiune
și să facă față la sarcinile dinamice (de exemplu scaune cu
rotile, oameni care se deplasează etc.). În gama Arbiton există
underlay din diferite materiale de la polistiren extrudat (XPS)
și polietilenă de înaltă densitate (PEHD), până la produse de
tip 3 în 1, cu barieră de vapori și bandă adezivă integrate, care
rezolvă mai multe cerințe deodată: izolare termică și fonică,
hidroizolare, protecție a elementelor fragile de îmbinare a
plăcilor de pardoseală. Este bine ca alegerea sistemului de
pardoseală să se facă de la începutul planificării investiției,
pentru că astfel vor putea fi stabilite corespunzător straturile
care îl compun și ce caracteristici trebuie să îndeplinească
acestea. Un underlay selectat corect pentru un sistem de
încălzire în pardoseală va reduce consumul de energie.
Conform normelor europene sistemul nu trebuie să
depășească 0,15 m²K / W, dar cu cât rezistența termică este
mai mică, cu atât sistemul este mai eficient, iar spațiul va fi
încălzit cu costuri reduse de energie. Un parchet laminat de
8 mm are în medie o rezistență termică (R) de ~ 0,08 m²K / W
la care se adaugă underlayul.
Cele mai performante produse sunt Arbiton Multiprotec
Eco și Multiprotec 1000 care au R doar 0,004 respectiv 0,006
m²K / W. Această performanță se datorează materialului PUM
care deși are o densitate foarte mare ~ 1000 kg / m3, conduce
foarte bine căldura.

În cazul unui sistem simplu
de pardoseală, cu cât este mai
mare valoarea R, cu atât eficiența încălzirii interioare este mai
mare, fiind nevoie așadar de o
izolare termică. În cazul unei
pardoseli montate la parter, peste
subsoluri neizolate, cu beci ori garaj,
(spații neîncălzite), underlayul ales trebuie să asigure o barieră termică pentru a izola
de frig și a contribui la eficiența încălzirii spațiului. În această
situație Arbiton Secura Max 3 în 1 este soluția, având R 0,18
m2K/W. În plus, are o barieră de vapori integrată cu SD 150 m,
protejând astfel parchetul de vaporii și umezeala pe care șapa
le emană și reducând riscul deteriorării pardoselii. Având
grosimea de 5 mm, acest underlay va prelua și eventualele
denivelări până la 4 mm din șapă, iar montajul se va putea
realiza în condiții optime.

www.arbiton.com

Pardoseli magazin

51

PardosEli istoriCE

BudApeStA
ionul pescarilor
Bast

Orice traseu turistic al Budapestei, chiar și unul de o zi, include negreșit acest obiectiv. În orice
anotimp este plin de turiști care vin să îl viziteze, pentru valoarea lui istorică și de arhitectură,
dar și pentru faptul că reprezintă locul ideal pentru o panoramă asupra orașului. Construit în
forma actuală (pe o structură medievală) între anii 1895 și 1902, Bastionul Pescarilor
(Halaszbastya în maghiară) a fost dedicat aniversării a 1.000 de ani de existență a statului
maghiar; noi vi-l prezentăm din perspectiva arhitecturii romanesque revival, dar și pentru
pardoselile sale din piatră, scările cu trepte din granit și placările cu un calcar superb, scos la
lumină din subteranele orașului.

C

hiar dacă ai puține informații înainte
de a vizita acest complex arhitectonic, cu adevărat spectaculos, îți dai
seama în scurt timp că nu poate fi o fortăreață în adevăratul sens al cuvântului, o
construcție cu rol defensiv de tip medieval –
sunt prea multe ferestre, ornamente, vulnerabilități. Într-adevăr, este un monument de
arhitectură de dată recentă, dedicat aniversarii unui mileniu de existență a maghiarilor
în zona Europei Centrale, gândit să intensifice sentimentele patriotice ale ungurilor,
dar și ale celorlalți cetățeni, de diferite etnii
(români, slovaci, sârbi, evrei, germani, ruteni
etc.), supuși ai coroanei austro-ungare în
partea de răsărit - Transleithania.
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locul acesta era
faimos încă din
Evul Mediu,
datorită existenței
Bisericii Mátyás,
construită aici
inițial în stil
romanic la 1015,
conform tradiției.
Ea mai este numită
și ”Biserica
Încoronării”, fiind
loc de botez,
încoronare și
înmormântare a
regilor maghiari.

Marea aniversare și problemele ei
Pregătirile pentru marea aniversare a
mileniului de statalitate au început în anii
1880, Ungaria dorind să-și demonstreze forța
prin acest eveniment – în primul rând față de
componenta austriacă (mai puternică) a conducerii imperiului, dar și față de numeroasele
naționalități supuse dualismului, care deveneau tot mai active, cerând autonomie și
chiar independență. Se poate vorbi în context
și despre o problematică religioasă - deteriorarea relațiilor dintre guvernul maghiar și
Sfântul Scaun (pe de o parte, drepturile civile
adoptate în Parlament afectau catolicismul,
pe de alta Sfântul Scaun era acuzat de
imixtiune în politica maghiară).
Dincolo de toată această agitație, lucrurile
au început să se miște la modul concret în
plan urbanistic: construirea noii clădiri a
Parlamentului (Dieta), un nou palat al justiției,
un muzeu de arte frumoase, două poduri
peste Dunăre, restaurarea Bisericii Mátyás
(numită și a Încoronării) și construirea unui
monument dedicat trecutului istoric.
Pardoseli magazin
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De fapt, transformările Budapestei au fost
mult mai mari în jurul acelui eveniment, în
anii 1890 - 1910. Aici a fost construită una
dintre primele căi ferate subterane din
Europa (după metroul din Londra și cel din
Atena), care poate fi văzută și azi. Au apărut
piețe noi, largi, galerii comerciale acoperite,
Monumentul Mileniului de pe Bulevardul
Andrássy și multe altele...

Reînvierea trecutului
Arhitectura sfârșitului de veac XIX a fost
marcată, printre altele, de curentul istorist,
chiar dacă acesta se manifestase prima dată
cam cu un secol în urmă.

Așa cum am mai arătat, istorismul propunea valorificarea arhitecturii vechi,
medievale, evocând perioade glorioase din
trecut. Se păstrau elemente caracteristice
construcțiilor romanice sau gotice, dar clădirile aveau funcționalități noi, adaptate
nevoilor momentului. Palatul Dietei din
Budapesta a fost abordat în stil neogotic,
Palatul de Justiție (azi Muzeul de Etnografie)
în stil neoclasic, iar Bastionul Pescarilor a
devenit un bun prilej pentru o manieră neoromanică, sau romanesque revival.
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Astfel se evocă foarte bine perioada
creștinării maghiarilor, Evul Mediu timpuriu,
când toate bisericile catolice erau concepute
în stil romanic.
Acest aspect este oarecum discutabil,
întrucât ungurii au oscilat în momentul
creștinării între cei doi poli de putere – Roma
și Constantinopol, cu riturile și arhitecturile
lor specifice.

Împrumutând
elemente romanice
și gotice de la
biserica din
apropiere, Bastionul
Pescarilor are totuși
o alură particulară,
care trimite la
originile asiatice ale
maghiarilor (cele
șapte turnuri
semnifică cele șapte
triburi maghiare
venite în Europa
Centrală la sfârșitul
primului mileniu
creștin).

Așadar, monumentul a fost amplasat pe
dealul ce se ridică în dreapta Dunării, în fosta
capitală istorică Buda, unde se aflau fortificații mai vechi; împreună cu alte clădiri
monumentale, se închide o piață în mijlocul
căreia se află Biserica Mátyás, cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, construită (sub
forma actuală, în stil gotic) în a doua jumătate
a secolului al XIV-lea.
De fapt, construirea bastionului a mers în
paralel cu restaurarea bisericii, ambele lucrări
fiind coordonate de arhitectul Frigyes
Schulek (1841 – 1919). Mai mult decât atât,
se poate spune că bastionul a fost gândit ca o
extensie a bisericii, cu terase și turnuri care
Pardoseli magazin
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să pună în valoare lăcașul de cult și să
reprezinte un punct de reper mai atractiv al
Budapestei.
Bastionul are șapte turnuri – nici mai
mult, nici mai puțin, pentru că triburile
maghiare au ocupat Panonia sub conducerea
a șapte căpetenii. În apropiere a fost amplasată la 1906 și o statuie a Sfântului Ștefan.
Urcarea către vârful dealului, unde se află
turnurile bastionului și biserica, se face pe
niște scări monumentale, largi, conferind un
anume dramatism ascensiunii. Ești întâmpinat de o statuie a lui Iancu de Hunedoara,
de una a Sfântului Gheorghe învingând
balaurul și de alte 10 reprezentări ale unor
soldați din vremea descălecării în secolul al
X-lea, care „păzesc” locul.

Vechile și noile fortiﬁcații
Panta dealului fusese consolidată de-a
lungul secolelor cu ziduri groase de piatră și
cărămidă, pentru a evita alunecarea terenului, dar mai ales pentru a ridica deasupra
fortificații care să reziste la asediile din
perioada medievală. Otomanii, habsburgii,
pretendenții la tron, răsculații au distrus de
câteva ori aceste ziduri. Ultimele întărituri
datau din secolele XVII-XVIII, când turcii nu
erau considerați pe deplin înfrânți, deși
fuseseră alungați din Budapesta, după mai
56

Pardoseli magazin

bine de un secol și jumătate de stăpânire.
Cetatea era păzită de gărzi numeroase, iar o
anumită poartă fusese atribuită breslei
pescarilor pe Dunăre, foarte bine reprezentată în acea zonă a orașului apropiată de
fluviu. Ei păzeau intrarea respectivă în cetate
pentru a avea un acces sigur spre piața de
pește, feriți de hoți și de tâlhari, dar și pentru
a avea un control asupra breslei – nu putea
să vândă pește oricine și oricum.
Noua construcție de la sfârșitul secolului
al XIX-lea reușea să confere consolidărilor
învechite un aspect mult mai atractiv,
deodată cu noi trasee prin care dealul putea
fi urcat mai lin. Era vorba și despre o abordare simbolică: Budapesta nu mai era un oraș
asediat, ci un oraș cosmopolit, deschis, în
care istoria se face, dar se și simte, ba chiar

poate deveni motiv pentru o atmosferă de
basm. Biserica Mátyás începuse a fi restaurată pe la 1873 în stil gotic, eliminând mare
parte din adaosurile baroce de secol XVIII;
după cum se poate vedea încă, majoritatea
clădirilor înconjurătoare au păstrat stilul
baroc, așa cum au fost construite.
Pentru a face loc noilor construcții și terase,
au fost demolate câteva clădiri care erau lipite
de biserică, precum o fostă mănăstire iezuită.
Bastionul care „îmbrățișează” biserica pe latura
estică a căpătat atunci elemente romanice,
foarte la modă în acei ani în arhitectura
clădirilor publice. În timpul săpăturilor, a fost
descoperită chiar o mică capelă subterană, care
a fost integrată în bastion.
Ansamblul arhitectural a fost distrus în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
dar a fost restaurat rapid, chiar de către fiul
lui Frigyes Schulek. După război, comuniștii
au instalat pe zid o imensă stea roșie care

putea văzută de peste Dunăre – nici nu se
putea face o fotografie de ansamblu fără a
prinde în cadru și simbolul comunist. Zona a
început totuși să schimbe după ce a apărut un
modern hotel Hilton de 5 stele (în anii 1970,
în plină eră comunistă!), existent și azi,
cumva contrastant cu arhitectura medievală
a zonei. După aproape jumătate de secol, încă
se discută oportunitatea acestei construcții.
În prezent, biserica și bastionul sunt excelent
întreținute, cu piatra de calcar curată de
parcă abia a fost extrasă din carieră. Până în
anii 1980, clădirile deveniseră cenușii din
cauza poluării urbane, multe dintre statui
erau degradate, unele chiar distruse; dar
restaurarea din 2006 – 2013, care a vizat și
lăcașul de cult, și bastionul, a scos la lumină
frumusețea acestui monument intrat în
Patrimoniul UNESCO.

Carierele subterane Kőbánya
Vechile scări medievale, urcate frecvent
de călugării iezuiți spre catedrală și spre
clădirile din zonă ce aparțineau bisericii, erau
inițial înguste, incomode și finisate grosier,
departe de a fi considerate potrivite unui
trafic intens. Arhitectul Schulek le-a reproiectat, pe fundații de cărămidă și
lărgindu-le până la 8 metri în unele zone,
mărind în același timp poarta de acces din
zona superioară a pantei.
Pardoseli magazin
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O serie de trepte sunt acoperite cu granit
– simbol al simplității, dar și al rezistenței
fără dubii. Dar frumusețea ansamblului se
datorează calcarului, cu o superbă nuanță
alb-gălbuie. Mulți se întreabă probabil cum a
fost obținută această rocă folosită la placarea
bastionului, respectiv a Bisericii Mátyás,
calcar folosit inclusiv pentru terase, unele
trepte, ornamentele scărilor și balustrade. În
cazul bastionului, plăcile de calcar acoperă nu
doar zidurile, ci și acoperișul, fiind atent
rostuite cu mortar pentru a crea o suprafață
impermeabilă. Puțini știu că secretul se află
chiar în subteranul Budapestei, unde au fost
săpate tuneluri enorme, piatra scoasă fiind
folosită pentru construcții. Pentru edificii
precum Parlamentul Ungariei, Podul cu
Lanțuri Széchenyi, Podul Margit, Opera de
Stat, Citadela și, desigur, Biserica Mátyás cu
Bastionul Pescarilor, s-a extras calcar din
cariera Kőér, activă de la începutul secolului
al XVII-lea și până la sfârșitul secolului al
XIX-lea. Multe clădiri refăcute după inundația devastatoare din 1834, multe vile de pe
Bulevardul Andrássy au beneficiat de acest
material, astfel că Fehér út, o stradă din oraș
(numele înseamnă „Drumul alb”) semnifică
praful de pe drumul de la carieră până la
șantierele din Pesta.
Rețeaua de cariere Kőbánya a Budapestei
este enormă, fiind asimilată uneori unui alt
oraș subteran. În urma extragerii rocii, din
Evul Mediu (secolul al XIII-lea, ba chiar mai
demult) până în prezent, a luat naștere cel
mai mare complex de pivnițe din Ungaria:
peste 200.000 mp, o lungime însumată de
aproape 35 km, cu coridoare largi de 3-6 m și
săli de până la 10 m lățime. Galeriile coboară
până la adâncimea de 30 m, uneori fiind
invadate de mucegai și chiar inundate. Inițial,
în spațiile uscate erau păstrate vinurile podgoriilor din zonă (la vremea aceea, districtul
respectiv era încă o zonă rurală), apoi butoaiele de bere ale fabricilor din oraș. În
timpul ultimului război mondial, se ascundeau
acolo civilii de bombardamente, iar într-o arie
anume se asamblau avioane. În prezent există
încă pivnițe pentru vin și bere, dar se fac și vizite

58

Pardoseli magazin

pentru turiștii amatori de inedit. Roca este
perfectă pentru construcții, fiind vorba de un
calcar sarmațian format cu 12 milioane de ani
în urmă, pe fundul Mării Panoniene din
Miocen. Din acest material au ieșit superbele
pardoseli și scări exterioare ale edificiului, dar
și arcadele romanice, ornamentele bastionului, precum și ogivele bisericii alăturate.
Postamentul statuii de bronz a Sfântului
Ștefan a fost realizat din același calcar. Este
un material nobil, des întâlnit în epocă, deși
betonul începuse să fie utilizat pe scară largă;
chiar dacă se schimbă la culoare, nu se
degradează atât de rapid. În unele situații, s-a
optat pentru alternanța granit-calcar, care
este de efect prin contrast și eficientă prin
rezistența la uzură. După mai bine de un
secol, nu se poate spune că pardoselile sau
scările au suferit daune importante. Mai
trebuie spus că Dunărea creează, prin imensa
capacitate de evaporare, un microclimat mai
umed, care afectează sensibil monumentele
istorice din zonă, dar grija statului pentru
conservarea lor este permanentă și consistentă; turismul este, oricum, suficient de
dezvoltat pentru a susține acest lucru.

ascensiunea pe scări
dinspre dunăre spre
Piața sfintei treimi
urmează o anumită
scenografie, astfel
încât cel care ajunge
sus are senzația unei
împliniri, dar și a
participării la un
pelerinaj. din fericire,
călătoria este așa
cum a gândit-o
arhitectul, monumentul fiind refăcut
în 1947-1948, după
bombardamentele
din cel de al doilea
război Mondial.

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