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Sisteme SikaRoof® MTC
Soluţii de hidroizolare pentru acoperişuri, cu membrane lichide Sikalastic®

Reacţie chimică declanşată de umiditate
Sistemele SikaRoof® MTC (Moisture Triggered Chemistry - reacţie chimică declanşată de umiditate), încorpo-
rează o tehnologie unică ce permite materialului să utilizeze umiditatea atmosferică pentru declanşarea procesului de 
întărire. Acest lucru înseamnă că membranele impermeabile sunt capabile să se întărească într-o gamă variată de condiţii, 
ce includ: temperaturi extreme şi diferenţe mari de umiditate. Spre deosebire de sistemele de poliuretan tradiţionale, 
membranele lichide nu emit CO2, iar aplicarea nu este întârziată de condiţiile meteorologice adverse. Nu se recomandă 
aplicarea sistemelor SikaRoof® MTC în momentul în care ploaia este iminentă, întrucât aceasta poate afecta aspectul 
produsului. Imediat după aplicare, membranele sunt impermeabile şi nu vor avea o reacţie adversă la contactul cu apa. În 
cadrul sistemelor SikaRoof® MTC există o membrană lichidă numită Sikalastic® care după întărire creează o protecţie 
impermeabilă, complet lipsită de suprapuneri sau îmbinări. Formula sa lichidă permite o aplicare uşoară pe toate zonele 
cu detalii complexe. 

Fără căldură – Fără flacără
Întrucât se aplică la rece, fără a fi nevoie de utilizarea flăcării, a pistoalelor cu aer cald, a pistoalelor cu gaz fier-
binte sau a echipamentelor de încălzire, precum boilere pentru bitum, membrana Sikalastic® nu prezintă nici 
un risc de incendiu în timpul aplicării sau după aplicare şi oferă constructorilor posibilitatea de a plăti prime de 
asigurare mai mici. După instalare, sistemul devine rezistent la incendiu.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

Beneficii şi avantaje
n  Libertatea de a proiecta forme complexe de 

acoperiş.
n  Sistem de impermeabilizare complet lipit 

fără îmbinări sau suprapuneri, care reduce 
riscul infiltraţiilor cauzat de imperfecţiuni.

n  Aplicare la rece - lipire cu fuziune rece, căl-
dură zero, aplicare fără flacără 

n  Nu este nevoie de măsuri de protecţie 
împotriva incendiului în timpul aplicării 

n  Sikalastic® MTC a fost aprobat independent 
de BBA (Consiliul Britanic pentru 
Agrementare)

n  Rezistenţă mare la rupere - rezistă la rupe-
rea generată de mişcarea clădirii

n  Grad înalt de elasticitate - permite un grad 
sporit de dilatare termică

n  Compatibil cu bitumul 

Creşte valoarea acoperişului
n  Măreşte durata de viaţă a acoperişului
n  Eficienţă  energetică  crescută datorită proprie-

tăţilor de reflexie
n  Manoperă uşoară şi eficientă la detalii

Sisteme expuse 
SikaRoof® MTC

Pentru un strat rezistent UV, pentru 
o durată de viaţă îndelungată a 
acoperişurilor vechi, ca strat de 
reflexie pentru îmbunătăţirea efici-
enţei energetice, pentru soluţii de 
impermeabilizare de performanţă 
superioară pentru proiectele de 
construcţii noi sau de renovări.

n Sisteme: SikaRoof® MTC 8, 
12, 18 sau 22 alcătuite din 
Sikalastic®-601 BC armat cu 
Sikalastic® Reemat Standard 
sau Premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 TC

n  Grosimea stratului: 0,8 - 2,2 mm
n  Consum: ≥ 1,5 kg/m2

C
1

Bitumen

SikaRoof® MTC Cold 
Bonding

Un sistem de termo şi hidroizolare 
pentru acoperişuri la construcţi-
ile noi sau în lucrări de renovare. 
Fiecare componentă se lipeşte prin 
utilizarea unui adeziv revoluţionar 
cu fuzionare la rece – fără risc de 
incendiu în timpul aplicării.

n Sisteme: Sikalastic® VAP, 
Sikalastic® Insulation şi 
Sikalastic® Carrier lipite cu  

   Sikalastic® Coldstick, imper-
meabilizate cu   

    Sikaroof® MTC 12, 18 sau 22
n  Grosimea stratului: 1,2 - 2,2 mm
n  Consum: ≥ 2,2 kg/m2

C
1

Bitumen

Sisteme de acoperişuri 
verzi SikaRoof® MTC 
Green 
Pentru acoperişurile verzi intensive 
şi extensive, pentru îmbunătăţirea 
aspectului estetic al clădirii, pentru 
îmbunătăţirea eficienţei termice, 
pentru reducerea zgomotului, pen-
tru asigurarea habitatelor plantelor 
şi animalelor, pentru reducerea 
scurgerilor apelor pluviale şi pen-
tru absorbţia de CO2.

n  Sisteme: SikaRoof® MTC Green 
alcătuite din Sikalastic®-601 
BC armat cu Sikalastic® 
Reemat Premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 TC, aplicat la 
acoperişuri calde sau inversate, 
în funcţie de încărcarea struc-
turală recomandată

n  Grosimea stratului: 2,0 mm
n  Consum: ≥ 3,4 kg/m2

C
1

Bitumen

Sisteme de acoperişuri 
balastate SikaRoof® 
MTC Ballast 
Pentru acoperişurile balastate cu 
pietriş sau cu dale, pentru furniza-
rea unei suprafeţe cu aspect natu-
ral, pentru protejarea de posibilele 
deteriorări şi pentru a oferi o 
suprafaţă ignifugă.

n Sisteme: SikaRoof® MTC 
Ballast alcătuite din 
Sikalastic®-601 BC armat cu 
Sikalastic® Reemat Premium 
şi sigilat cu Sikalastic®-621 TC

n  Grosimea stratului: 2,0 mm
n  Consum: ≥ 3,4 kg/m2

C
1

Bitumen
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EGGER EUROSTRAND® OSB / 3 PROFESSIONALPROFESSIONAL

SC EGGER Energia SRL· Str. Austriei 2 · 725400 Rădăuţi, jud. Suceava · România
t +40 372 438 000 · info-rau@egger.com www.egger.com

Plăcile EUROSTRAND® OSB reprezintă soluţia ideală pentru aplicaţii constructive şi
amenajări interioare. Datorită caracteristicilor tehnice superioare, a prelucrării simple
şi a rezistenţei, plăcile EUROSTRAND® OSB sunt cea mai bună alegere.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate segmentele unei construcţii: pentru 
pardoseală, perete, tavan şi acoperiş.

DURABILITATE

Informaţii adiţionale despre EGGER 
EUROSTRAND® OSB/3 sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea produse 
pentru construcţii.

Vizitaţi-ne la expoziţia “BAU 2013” München, 
14. – 19.01.2013, Sala B5, Standul 339
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L a sfârșitul acestui an ne aflăm încă sub 
impresia celor văzute și trăite la Campi-
onatul Mondial al Tinerilor Montatori de 

Acoperișuri, desfășurat la mijlocul lunii noiem-
brie. Am participat pentru prima oară pe post 
de competitori la acest eveniment de excepție, 
cu două echipe – pentru acoperișuri clasice și 
acoperișuri metalice, în ideea că în 2014 (nu mai 
este foarte mult timp până atunci), vom avea 
ocazia să vedem aceeași desfășurare de forțe, 
aceleași standarde și cerințe, la București. Ar fi 

trebuit să mergem și în anii anteriori cu echipe, ar fi trebuit să mergem și 
anul acesta chiar dacă nu aveam de organizat următoarea ediție a concur-
sului. Până la urmă, miza cea mare nu este să câștigi – este și dificil, într-o 
asemenea întrecere, cu asemenea adversari (Germania, Austria, Elveția, 
Marea Britanie...). Importante sunt atmosfera, experiența, să iei contact 
cu profesioniștii, cu modul lor de a gândi, de a aborda o problemă. 

Dincolo de tradiții mai vechi sau mai recente, pe care le avem și noi, 
incontestabil, în prezent rigorile sunt într-o continuă evoluție, desigur as-
cendentă. Materialele sunt, alături de cele clasice, mai numeroase și mai 
specializate, ca și tehnicile de punere în operă. Montatorii pe care îi vedem 
performând sunt reprezentanții unor bresle naționale care investesc în 
formarea tinerilor prin școli puternice, bine dotate. Mai mult decât atât, ei 
devin purtători de cuvânt ai unor industrii importante, care creează piața 
viitorului prin acești tineri. Observăm cum, sub ochii noștri, de la an la 
an apar materiale noi, tot mai bune, iar montatorii trebuie să țină pasul cu 
această evoluție. În același timp se mizează pe creativitate, pe capacitatea 
montatorului de a fi inventiv, de a pune în practică o idee pe care un arhi-
tect o schițează pe hârtie. Este piața în care ne mișcăm și noi, românii, și la 
care trebuie să ne adaptăm din mers, privind atent la modul în care alții au 
reușit și fără să încercăm să fim prea originali decât în felul în care ne facem 
mai bine meseria. Faptul că nu avem o școală de montatori este o problemă, 
dar lipsa aceasta este suplinită de numeroasele traininguri, workshop-uri,  
cursuri de perfecționare pe care producătorii mari le organizează în Ro-
mânia. În această idee vine şi iniţiativa ANMAR de a organiza sesiuni de 
şcolarizare cu tinerii montatori de acoperişuri, la care sperăm să pregă-
tim cât mai mulţi dintre  specialiştii de mâine ai branşei. 

Împreună, producători, montatori și, deloc în ultimul rând, arhitecți, 
trebuie să continuăm să formăm o piață premium care de fapt ne așteaptă 
cu noutăți. Iar alături de noi, să îi avem pe tinerii care, dacă îi formăm cu 
grijă, vor duce mai departe frumoasa noastră meserie. Cu optimismul 
acestui gând, vă urăm tuturor „Un nou an fericit!“.

Un an care se încheie „în forță”

Silvu Dumitrescu
Preşedinte ANMAR
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Ediția 2012 a Campionatului  
Mondial al Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri s-a desfășurat 
într-un oraș elvețian cu o 
puternică tradiție în construcții, 
perfecționată în cei aproape 
1.200 de ani de la prima atestare 
documentară: Lucerna. Orășelul din 
nordul Alpilor cu numai 72.000 de 
locuitori are o importantă școală 
superioară de inginerie în construcții 
și arhitectură, dovadă a respectului 
pentru patrimoniul construit care 
dă valoare spațiului din apropierea 
Lacului Celor Patru Cantoane.

LUCERNA
Micul oraș al marilor aspirații

La intersecția influențelor 
Este considerat unul dintre cele mai fru-

moase orașe din Elveția (chiar este ca-
pitala cantonului Lucerna) atât datorită 
construcțiilor, cât și peisajului marcat de lac, 
de râul Reuss care se varsă în acesta, respec-
tiv de Alpii Elvețieni care se ridică în apropi-
ere. Practic, Lucerna face parte dintr-o zonă 
urbană care cuprinde circa 17 orașe cu o 
populație totală de peste 250.000 de locuitori. 
Orașul s-a dezvoltat datorită proximității 
pasului Sankt Gotthard, timp de secole cel 
mai important punct de traversare a Alpilor 
pe axa nord-sud, astfel încât în 1798 Lucerna 
era capitala Republicii Elvețiene.

Arhitectura este una diversificată în su-
tele de ani de acumulări ale tradițiilor și 
influențelor din spațiul francez, germanic 
sau italian. Goticul târziu se îngemănea-
ză cu renascentismul, barocul, neoclasicul, 
Jugend stil-ul, eclectismul și, desigur, stilul 
specific caselor din Alpi și din nordul Euro-
pei realizate pe structură aparentă de lemn, 
cunoscute ca „Maison à colombages” (fran-
ceză), „Fachwerkhaus” (germană) sau „Tim-
ber framing” (engleză). Acoperișurile, în 
consecință, au învelitori tradiționale: ce-
ramică, zinc, ardezie sau cupru, iar pante-
le sunt foarte accentuate pentru a îndepărta 
rapid cei 1.200 de mm anuali de precipitații. 
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Cel mai vechi pod acoperit de lemn
Ca în foarte multe orașe ale acestei părți a 

Europei, zona urbană s-a dezvoltat în jurul 
unor fortificații care s-au păstrat mai mult 
sau mai puțin; în mod particular, lacul și râul 
au fost luate în calcul ca elemente defensive, 
fiind incluse în planurile construcțiilor mili-
tare, civile sau religioase. Unul dintre cele mai 
importante asemenea construcții este Podul 
Capelei (Kapellbrücke, numit așa datorită 
apropierii de o capelă a Sfântului Petru), un 
pod pietonal acoperit, din lemn, de 204 m 
lungime, care traversează râul Reuss. Datând 
din anul 1333, când a fost conceput ca par-
te a fortificațiilor orașului, a devenit faimos 
prin secolul al XVII-lea, când sub șarpantă 
au fost pictate 110 plăci triunghiulare verti-

Acoperișul podului 
este curățat regulat de 

angajații municipalității.

cale cu scene din viața patronilor spirituali al 
Lucernei: Sf. Leger și Sf. Maurice. Picturile pe 
scânduri din lemn de de molid, tei sau arțar, 
au fost realizate de un localnic catolic (Hans 
Heinrich Wägmann) în contextul Contrare-
formei, cu sprijinul financiar al familiilor bo-
gate din oraș, care erau mulțumite să-și vadă 
în aceste scene măcar armurile. Din păcate, 
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un incendiu din 1993, izbucnit de la o țigară 
aruncată neglijent, a distrus o mare parte din 
structura podului, și cele mai multe picturi de 
asemenea. Practic, doar vreo 30 dintre ele au 
putut fi restaurate și păstrate, iar multe din-
tre triunghiurile de sub șarpantă au rămas 
încă nerefăcute. Restaurat totuși cu peste 2 
milioane de dolari, Kapellbrücke este în acest 
moment cel mai vechi pod acoperit de lemn 
din Europa și unul dintre simbolurile Elveției 
turistice. Un alt simbol este Turnul de Apă 
care face parte din complexul aceluiași pod și 
este mai vechi cu 30 de ani decât acesta (se 
numește așa pur și simplu pentru că este con-
struit în mijlocul apei). 

Reperele orașului 
Superba Biserică Iezuită, finalizată în 

1677 de pe malul râului Reuss este conside-
rată a fi prima biserică construită în stil baroc 
în Elveția și cea mai mare de acest fel multă 
vreme după aceea. Farmecul cu totul special 
este dat de sacristie și de stucaturile executate 
conform Școlii de la Wessobrunn, iar prin-
tre relicve se află roba de penitență a Sfân-
tului Nicholas von Flüe, patronul spiritual al 
Elveției. Iezuiții și capucinii sunt cei care au 
contribuit foarte mult la răspândirea stilului 
baroc în această zonă, având drept caracteris-
tică forma deosebită, în formă de… ceapă, a 
acoperișului clopotniței. Este o formă întâlni-
tă preponderent și la acoperișurile bisericilor 
rusești, dar se regăsește foarte des și în arhi-
tectura lăcașurilor de cult din Țările de Jos, 
unele dintre cele mai cunoscute edificii de 
acest gen putând fi admirate la Amsterdam.

Trebuie spus că prezența 
accentuată a umidității 
are efecte vizibile asupra 
structurii și acoperișului 
podului și Turnului de Apă. 
Lemnul de rășinoase tratat 
al șarpantei are, ce-i drept, 
o rezistență mai bună după 
restaurare, dar învelitoa-
rea ceramică este în cea 
mai mare parte a anului 
acoperită cu un strat gros 
de licheni, care o deteri-
orează în timp - nu mai 
puțin adevărat este că acel 
strat de vegetație capătă un 
oarecare rol protector, dar 
este insuficient.

Biserica Iezuită

Turnul de Apă

ACOPERIȘURI ISTORICE



Biserica Sf. Leodegar este de fapt cea 
mai importantă biserică a orașului Lucerna, 
având o istorie bogată și faima de a fi una 
dintre cele mai reușite edificii ale Renașterii 
Germane târzii. A fost construită între 1633 
și 1639, în timpul Războiului de 30 de Ani, 
pe fundația unei bazilici romane care a ars 
în 1633. În timpul Reformei, a fost catedrală 
și reședință a Nunțiului Papal, iar din 1874 a 
devenit biserică parohială, în paralel cu rolul 
de mănăstire pe care îl avea deja de secole. 

Lucerna nu are doar clădiri vechi, ci și 
„mostre” de arhitectură modernă prin exce-
lență. Un exemplu este Centrul de Cultu-
ră și Conferințe (KKL), opera arhitectului 
Jean Nouvel. Aflat în vecinătatea lacului, 

Biserica Sf. Leodegar
Edificiul este vizibil de la 

mare distanță datorită 
ce lor două turnuri cu 

secțiune pătrată ale căror 
acoperișuri se ridică  

la înălțimea de 63 metri.

Centrul de Cultură și Conferințe a găzduit și festi-
vitatea de premiere a câștigătorilor Campionatului 

Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri.

acesta deține un interesant record: cel mai 
mare acoperiș în consolă (45 de metri!). Poa-
te că elvețienii din Lucerna nu și-au dorit ne-
apărat acest record, ci doar spectaculozita-
tea unui asemenea acoperiș și o arhitectură 
de calitate – lucruri asigurate cu prisosință.



10

În ultimul timp, acoperișurile sunt solicitate din ce în ce 
mai mult – cercetătorii de specialitate și asiguratorii re-
marcă o tendință de creștere a fenomenelor meteorologi-
ce extreme. Acoperișurile, respectiv hidroizolațiile aces-
tora, trebuie să reziste la numeroase solicitări, în funcție 
de sezon, precum căldură excesivă, frig, ploaie, grindină, 
zăpadă și gheață. Pe durata de viață a unui acoperiș, se 
succed în total aproximativ 28.000 litri de ploaie / m2, în 
medie 2.100 de zile cu încălzire a suprafeței acoperișului 
până la temperaturi de +80°C, 1.190 zile de ger până la 
-20°C, precum și aproape 140 furtuni și vânturi puterni-
ce, sau chiar mai mult. Suplimentar, apar și alte solicitări, 
de pildă mișcări ale stratului suport sau ale suprafețelor 
circulabile (de exemplu la terasele acoperișurilor plate 
sau în cazul existenței unor instalații solare). 
Toate acestea au consecințe importante asupra procesu-
lui de îmbătrânire a hidroizolației și reprezintă un motiv 
întemeiat în a obține o imagine despre starea acoperișului.

CONCEPTUL DE RENOVARE BAUDER
Verificarea stării acoperișului necesită experiență și exper-
tiză, iar pentru construcții existente provocarea constă în 
găsirea și dezvoltarea de soluții de renovare personalizate, 
specifice fiecărei situații particulare, deoarece în cazul rea-
bilitărilor acoperișurilor terasă nu există soluții patentate. 
Totuși, verificarea stării acoperișurilor conform nor-

melor Bauder s-a dovedit a fi un instrument optim de 
analiză a structurii și stării acoperișului. Acesta permite 
aproximarea riscurilor, respectiv determinarea urgenței și 
necesității anumitor măsuri de renovare. Dacă s-au sta-
bilit pagubele și slăbiciunile unui acoperiș, atunci se pot 
determina și cauzele de natură tehnică, iar la elaborarea 
soluțiilor de renovare toate acestea se vor lua în conside-
rare în mod corespunzător.

În principiu, există două posibilități de renovare:
1. o renovare peste construcția acoperișului existent, ori 
2. îndepărtarea totală a vechii izolații / stratificări și 
realizarea unei noi stratificări / izolații.

1 O renovare peste vechea structură / hidroizolație 
este posibilă și utilă numai dacă termoizolația 

existentă este încă funcțională și uscată. Atunci, în 
funcție de materialul de hidroizolație existent, fie se poa-
te aplica un strat suplimentar, fie va fi înlocuită vechea 
hidroizolație. Dacă este necesar ca și vechea termoizolație 
să fie îmbunătățită, atunci plăcile noi de termoizolație pot 
fi montate peste structura existentă. Avantajele acestei 
soluții sunt costurile reduse, în comparație cu o execuție 
nouă, integrală, a acoperișului, prin utilizarea vechii strati-
ficări (barieră de vapori, termoizolație) și timpul redus de 
construcție.

TEHNOLOGII DE TOP

Renovarea 
acoperișurilor 
necesită 
SPECIALIȘTI
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Bauder – partenerul 
competițiilor de montaj
În cadrul Campionatului Mondial al Tine-
rilor Montatori de Acoperișuri organizat 
anul acesta la Lucerna – Elveția, con cursul de 
etanșeizări (terase) a constat într-o complexă 
lucrare de termo-hidroizolare a unui acoperiș 
orizontal, cu numeroase detalii: diferențe 
de nivel, pante, străpungeri, luminatoare. 
Pentru succesul unei asemenea lucrări, este 
nevoie de materiale consacrate în rândul 
profesioniștilor, cunoscute pentru calitățile 
lor și a căror execuție optimă este conside-
rată o dovadă a însușirii cunoștințelor în do-
meniu. Ca o recunoaștere a acestor calități, 
verificate în multe decenii de exploatare, 
organizatorii concursului au ales materiale 
termo-hidroizolante Bauder, considerate 
repere și în ceea ce privește modul de pu-
nere în operă.

2 În cazul termoizolației afectate de umezeală, 
aceasta trebuie de regulă îndepărtată complet, 

urmând a fi realizată o nouă stratificare / construcție 
de acoperiș. De cele mai multe ori, uscarea termoizolației 
vechi nu mai este posibilă, sau costurile și timpul pierdut 
nu se justifică.

Pornind de la starea acoperișului și de la obiectivele 
renovării, pot fi prevăzute diferite soluții. Se vor avea 
în vedere în proiectarea noului acoperiș o serie de măsuri 
privind eficiența conservării energiei. Acestea și multe 
altele vor fi luate în considerare și transpuse obiectiv în 
conceptul de renovare Bauder.

Motto-ul nostru: Bauder face acoperișuri sigure.

  

P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca; Tel: +40 264 20 66 38 
Fax: +40 264-20 66 39; email: info@bauder.ro; www.bauder.ro

Cluj: 0745 326 690, 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 
București: 0746 030 335, 0744 790 987

Sisteme de acoperiș șarpantă Sisteme de acoperiș terasă Sisteme de acoperiș cu vegetație
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Î n localitatea Moisei din județul Maramureș se 
construiește o superbă biserică ortodoxă, de dimen-
siuni destul de generoase (38 de metri înălțime) și 

cu o arhitectură asemănătoare lăcașurilor de cult din 
Moldova. Chiar dacă lucrarea nu este finalizată com-
plet în acest moment, ținem să v-o prezentăm pentru 
că aici s-a montat un acoperiș deosebit, multicolor, cu 
țiglă ceramică glazurată furnizată de Creaton.

Proiectul se datorează Părintelui Arhimandrit Ioan Ho-
rea, stareț din 1990 al Mănăstirii din Moisei și una dintre 
figurile importante ale Bisericii Ortodoxe Române din 
ultimele decenii – a primit drept prețuire Crucea Patriar-
hală în 1997. Spre sfârșitul vieții (a trecut la cele veșnice în 
2007), a inițiat construirea acestei biserici cu hramul Aco-
perământul Maicii Domnului, la poalele dealului Moisei 
(Izvorul Negru). Din 2007, construcția a continuat sub 
coordonarea preotului Nagyosi Karol.

ȚIGLĂ CERAMICĂ GLAZURATĂ     ȘI ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ
ÎNTRE MARAMUREȘ ȘI BUCOVINA

Arhitectura noii biserici poate fi numită inedită pentru 
această zonă a țării, unde este „la el acasă” (unde în altă 
parte?) stilul maramureșean: lemn de la temelie până în 
vârful turlei. Suntem pe tărâmul celor mai înalte biserici 
de lemn din lume – cea de la Săpânța-Peri are 78 de me-
tri. Este minunată, unică arhitectura din Maramureș și 
ne mândrim cu ea, dar... greu de întreținut. Tradiționalul 
lemn este un material perisabil și interiorul unei bise-
rici din lemn nu oferă spațialitatea necesară participării 
numeroase a enoriașilor. S-a decis așadar construirea 
unei biserici din cărămidă, pe structură de beton și cu 
acoperiș din țiglă. Iar, pentru că suntem totuși la câteva 
zeci de kilometri de Bucovina, cu renumitele ei mănăstiri 
Moldovița, Putna, Sucevița, Voroneț etc., și pentru că în-
temeietorul Moldovei a fost un maramureșean, o biserică 
moldovenească în Maramureș poate fi considerat în defi-

NOUA BISERICĂ
DIN MOISEI

LUCRAREA EDIȚIEI
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nitiv un lucru firesc. Ortodocșii de aici se pot bucura de 
frumusețea particulară, și ea unică, a siluetei unei biserici 
moldovenești, rod al influențelor bizantine, armenești 
și gotice care s-au îngemănat într-un nou stil grație lui 
Ștefan cel Mare, lui Petru Rareș și mai ales meșterilor lor. 

COMPOZIȚIE PE 1.000 M2

Acoperișul este într-adevăr spectaculos. Ca formă, res-
pectă stilul bisericilor din Moldova secolelor XV–XVI: 
ascuțit, cu panta frântă și mai domoală spre streașină, 
deasupra tuturor spațiilor planului triconc (se poate 
observa o asemănare cu biserica Sucevița – „testamen-
tul artei moldovenești din secolul al XVI-lea”, așa cum 
a fost numită). Sub streașina largă, sunt prevăzute firide 
(nișe oarbe) pictate, care pun și mai mult în evidență 
frumusețea zonei superioare a construcției. Pe aproxima-
tiv 1.000 mp, este montată țiglă ceramică într-o surprin-

ȚIGLĂ CERAMICĂ GLAZURATĂ     ȘI ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ
Biserica Sucevița
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zătoare compoziție de forme și culori: grená, alb, bej, maro 
deschis, verde și bleu. Forma de solzi a țiglelor este foarte 
asemănătoare șindrilei tradiționale cu care sunt acoperite 
lăcașurile de cult de peste Carpați. Datorită exteriorului 
porțelanat al învelitorii, roșul închis văzut în plin soare 
devine maro în lipsa luminii, contrastând și mai mult cu 
celelalte culori pale. Modelul preia motive religioase sau 
rustice, asemănătoare celor de pe covoarele țărănești – 
crucea, forme romboidale, zig-zag, motive florale. 

FINEȚE ȘI NOBLEȚE
Pentru realizarea acestui acoperiș special, s-a folo-

sit țiglă ceramică tip solzi, de dimensiune 18 x 38 cm, 
acoperită cu glazură. Datorită formei, dimensiunilor 
și modului de montaj, țiglele respective oferă un nu-
măr practic nelimitat de posibilități în ceea ce privește 
combinațiile de culori și forme, dându-i acoperișului nu 
doar un rol practic, ci și unul estetic. 

LUCRAREA EDIȚIEI

Au fost montate două tipuri de țiglă tip solzi de la 
Creaton: în câmpul realizat cu solzi din gama Finesse, 
au fost amplasate, conform unui model, combinații de 
forme și culori cu produse de aceeași formă din gama 
Noblesse. Ambele sunt modele de țiglă glazurate, ex-
clusiviste, care se adresează segmentului premium al 
pieței. Sunt produse menite să ofere personalitate unei 
învelitori, care va ieși în evidență prin coloristica fermă și 
eleganța efectului de porțelan.

Finesse include plăci ceramice de înaltă calitate, glazu-
rate și rectificate, cu un factor ridicat de protecție toc-
mai datorită acestei glazuri din cuarțuri topite, care le fac 
asemănătoare porțelanului. Învelișul îi mărește rezistența 
nu doar la impact, superficial, ci și la rupere. Un alt avan-
taj este faptul că suprafața foarte lisă împiedică acumu-
larea prafului, având drept rezultat un material simplu 
de curățat (pe acoperiș, în acest scop sunt suficiente 
precipitațiile și vântul). Țiglele Noblesse se identifică prin 



gama variată, unică de culori sub care sunt furnizate, be-
neficiind și ele de aceeași glazură. Fiind vorba de o varie-
tate cu adevărat impresionantă, Creaton are un departa-
ment special care permite simularea proiectului – astfel, 
arhitectul și beneficiarul au o idee clară asupra efectului 
obținut cu o anumită nuanță, înainte de montaj. În acest 
context, sunt deosebite învelitorile glazurate realizate din 
țiglă de tip solzi care oferă efecte coloristice de tip dégra-
dé, pornind de la streașină cu o culoare care, progresiv, 
poate trece prin 4-6 nuanțe către coamă. 

VALOAREA GLAZURII
Glazura cu care sunt acoperite țiglele a fost dezvoltată 

inițial ca tratament pentru plăcile plane. La un moment 
dat, învelișul din cuarț topit a fost utilizat de Creaton și 
pentru plăcile presate de acoperiș, utilizând cunoștințe 
și tehnologii care individualizează această companie pe 
piața europeană. Aceste produse se realizează prin apli-

carea unui strat de praf de sticlă care, prin ardere la tem-
peraturi de aproximativ 1.200 °C, se topește și acoperă 
uniform suprafața exterioară a țiglei. 

La data prezentării, gama Design (Noblesse) a fost o 
adevărată senzaţie, dar se poate spune că astăzi fasci-
nează cel puțin la fel de puternic, pe măsură ce se con-
cretizează tot mai multe proiecte, cu aspecte tot mai 
interesante, atât pentru clădiri cu valoare istorică, dar 
și pentru construcții unde creativitatea arhitecților este 
evidentă. Exclusivitatea și varietatea acestei game (60 
de nuanțe diferite!) sunt caracteristici care i-au încân-
tat pe arhitecți, mai ales că este realizată cu pigmenţi 
fără adaos de cadmiu sau seleniu. Nu în ultimul rând, 
țigla glazurată este apreciată în Europa Occidentală da-
torită protecției pe care o oferă stratul de sticlă față de 
acțiunile nocive ale poluării și pentru valoarea adăugată 
pe care o imprimă construcției.

15
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De ce Novatik?
Designul țiglei Novatik a fost creat ast-
fel încât să asigure aspectul unei țigle 
ceramice, dar într-o formă originală. 
Dimensiunile au fost alese special pen-
tru a crea o serie de avantaje: manipu-
lare și depozitare facilă, spațiu redus 
de depozitare, mijloace de transport  
de gabarit redus (acces facil în mediul 
urban), diminuarea pierderilor tehno-
logice în special la acoperișurile cu o 
arhitectură complexă.

Sistemul de învelitori Novatik - pro-
dus în România, prezintă o serie de 
avantaje care îl recomandă atât pentru 

construcții noi cât și pentru renovări. 
Forma optimă a modulelor Novatik și 
greutatea redusă a acestora garantea-
ză buna funcționare a acoperișului și 
funcția de siguranță a acestuia.

Oțelul din care sunt produse țiglele 
Novatik este stabil, rezistent și sigur. 
Oțelul cu acoperirea Colofer® (finisaj mat 
rugos, 30 microni) – marcă înregistrată 
a Voest Alpine – are grosimea de 0,5 
mm și acoperire de ZnMg de 120 gra-
me pe ambele fețe. Aliajul ZnMg este 
foarte stabil în condiții de ceață salină și 
asigură o protecție sporită la coroziune.

Suprapunerile perfecte ale mo-
dulelor și sistemul de fixare fac din 

UN ACOPERIȘ SIGUR 
ȘI EFICIENT 
Pentru a expune structura acoperișului la o încărcare cât mai 
mică, dar și pentru a realiza economii la execuția șarpantei, 
este de preferat să se opteze pentru o învelitoare etanșă, cu 
o greutate redusă și rezistență la intemperii. 

acoperișul Novatik unul dintre cele mai 
sigure sisteme de învelitori de pe piață. 
Fixarea modulelor Novatik se reali-
zează prin cuie în planul acoperișului. 
Montajul modulelor Novatik este 
unul facil, iar datorită modelului sime-
tric este permisă suprapunerea modu-
lelor în ambele sensuri (de la stânga la 
dreapta sau de la dreapta la stânga) și 
se reduce timpul de instalare. 

Garanția siguranței 

Protecția oferită de acoperirea  de 
ZnMg asigură un înalt grad de re-
zis tență la coroziune și performanțe 
superioare față de oțelul galvanizat 
în diferite climate de exploatare. În 
condițiile unui montaj corect, pro-
ducătorul Final Distribution oferă o 
garanție a sistemului de 30 de ani.  

Novatik oferă un program complet 
de accesorii pentru acoperișuri: 
ventilații sanitare, ventilații de 
câmp, parazăpezi, grile de ventilație.  
Utilizarea corectă a accesoriilor asigură 
o ventilare și o etanșeitate perfectă 
acoperișului și completează totodată și 
aspectul estetic al acestuia.
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Sistemele de parazăpezi previn 
situațiile extreme, cauzate de  căderi 
accidentale de zăpadă sau gheață 
de pe acoperiș. În plus, parazăpezile 
protejează, contra deteriorării, părțile 
constructive ale acoperișului. Parază-
pezile trebuie folosite la o înclinație 
a acoperișului mai mare de 12% și 
trebuie montate cât mai aproape de 
streașină, pe cât posibil direcționând 
zăpada către zonele ce permit încărca-
re mai mare. Parazăpezile ar trebui să 
suporte o încărcare minimă de 5 KN/m. 

Sistemele de parazăpezi, furnizate de 
către Final Distribution, sunt sisteme 
profesionale, pricipalul atu fiind fixarea 
care se realizează de structura șarpantei 
și nu de învelitoare.  Acest lucru oferă o 
rezistență sporită și o si gu ranță în ex-
ploatarea sistemelor de învelitori mon-
tate. Așadar, trebuie evi tată utilizarea 
parazăpezilor care se fixează de înveli-
toare, acestea fiind nesigure.

La dimensionarea parazăpezilor 
există o regulă generală și anume, pe 
o pantă mai mică (mai scurtă) de 6 m 
trebuie să se monteze un singur rând 
de parazăpezi, în marginea de jos. Pen-
tru o pantă mai mare (mai lungă) de 
6 m, se montează un rând aproape de 
streașină și  un rând aproape de jumă-
tatea pantei  (max. 12 m).

În funcție de pantă și de gradul de în-
cărcare (presiunea exercitată de zăpadă 
asupra acoperișului) tălpile de fixare se 
montează păstrând o distanță între ele 
de min. 600 mm și max. 900 mm.

O atenție specială trebuie acordată la 
plasarea parazăpezilor deasupra ușilor. 
De exemplu, când se montează para-
zăpezi de 3 m lungime, deasupra ușilor 
sunt necesare minim 4 tălpi de fixare. 
Capetele barelor nu trebuie să depă -
șească tălpile la capete cu mai mult 
de 100 mm. În această situație se reco-
mandă a se folosi două rânduri de pa-
razăpezi pe o pantă mai scurtă de 6m.

Sistemul de parazăpezi include:
Bare  
parazăpezi

Oțel cu grosimea 
de 1,25 mm pro-
tejat anticoroziv 
cu Zn.

Dimensiuni:  
diametru 32 mm; 
lungime 3000 mm

Tălpi fixare  
parazăpezi

Oțel cu grosimea 
de 2,5 mm pro-
tejat anticoroziv 
cu Zn. 

Dimensiuni: 
400 mm

Pentru un acoperiș în două ape, cu lungimea pantei de 5 m și lungimea la streașină de 9 m, panta de 28 grade, 
necesarul de parazăpezi se calculează astfel: 

• latura 9m/3ml (lungimea barelor) = 3 perechi de bare (6 bare )
• 6 bare x 2 ape = 12 buc. (total necesar bare)

Tălpile se dimensionează optim la 600 mm, rezultând un necesar de 5 tălpi pe lungimea de 3 ml. Pentru fiecare 
rând de parazăpezi se mai adaugă o bucată de talpă care se va monta în capătul opus celui din care s-a început 
montajul. Rezultă un necesar de: 

5 tălpi x 3 perechi de bare + 1 talpă = 16 tălpi pe fiecare apă a acoperișului

TOTAL NECESAR: 32 tălpi (16 tălpi x 2 ape ) + 12 bare (dimensiune bară: 3ml)

Comanda clientului trebuie să inclu-
dă numărul de bare (lungimea trebuie 
să fie multiplu de 3 ml și se înmulțește 
cu 2) și numărul de tălpi de fixare.

Exemplu de calcul pentru necesarul de parazăpezi

Final Distribution poate furniza siste-
me de parazăpezi compatibile cu orice 
alte tipuri de sisteme de învelitori: tablă 
tip țiglă, tablă cutată, tablă plană, țiglă 
ceramică și de beton.

FINAL DISTRIBUTION este reprezentantul exclusiv în România al brandurilor GERARD – 
țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală și DELTA - membrane de protecție pentru 
acoperiș și fundații, fiind totodată și producătorul sistemelor de învelitori NOVATIK (țiglă 
metalică în panouri mici și sisteme de jgheaburi și burlane).

Mai multe informații pe: www.finaldistribution.ro, blog: www.DespreAcoperisuri.ro 
Follow Final Distribution on Facebook.
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RIFF 2012 – 
un eveniment consacrat
după numai trei ediții 

18

În zilele de 19 și 20 
noiembrie 2012, JW 

Marriott Grand Hotel 
din București a găzdu-

it cea de-a treia ediție 
a expoconferinței de 

arhitectură RIFF, un eve-
niment dedicat arhitec-

turii de înaltă ținută, 
habitatului, calității 
locuirii, și în același 

timp promovării mate-
rialelor de construcție 

și soluțiilor perfor-
mante utilizate în 

realizarea proiectelor. 
Organizatorul ABplus 
Events a reușit, alături 
de Ordinul Arhitecților 

din România, să aducă 
în același context peste 
500 de arhitecți, antre-

prenori și furnizori de 
materiale de prim rang, 

din țară și străinătate. 
În cadrul aceluiași eve-
niment, s-a desfășurat 
și prima expoconferință 

Contractor, dedicată 
antreprenorilor din 
construcții, la care  
au participat peste  

150 de invitați.

ACTUAL

L a RIFF 2012 și Contractor au fost 
invitați laureați ai competițiilor in ter
naționale de arhitectură, preșe dinți 

ai asociațiilor internaționale din industria 
construcțiilor, personalități impor tante 
ale acestui domeniu, pentru a se întâlni 
cu profesioniștii români și a comunica pe 
tema „Arhitectura sustenabilă și provo-
cările anului 2013”. Tony Fretton, Cristi
ano Ceccato, Pepe Gascon, Șerban Țigănaș 

România, sa axat pe modul în care este 
privită uneori arhitectura de societate, 
administrație, chiar și de către unii actori 
din domeniul construcțiilor. Arhitectu-
ra este alungată din vocabular, dar și din 
cunoștințele și obiectivele societății. Deși 
există o lege a exercitării profesiei de ar-
hitect, aș spune că această lege este doar 
pentru noi, arhitecții, și că am fost izolați, 
sau chiar alungați în ea, ca într-o cap-
cană. Astfel, arhitecții nu se regăsesc în 
principalele legi care coordonează sectorul 
construcțiilor.

Se constată de asemenea o lipsă de cola
borare între viitorii arhitecți și construc
tori, între viitorii constructori și arhitecți, 
în contextul în care este știut că educația 
universitară este cea care desăvârșește 
men talitățile și capacitățile, iar interdis
ciplinaritatea și colaborarea sunt condiții 
esențiale pentru obținerea calității. O con
secință a acestor aspecte rezidă în lipsa tot 
mai frecventă a contribuției arhitectului la 
peisajul urban, astfel încât pare justificată 
întrebarea dacă arhitectura este o parte fa
cultativă a construcției.

„Pe de altă parte, fireasca specializare a 
secolelor XX și XXI, tentativa de a face totul 
măsurat, măsurabil, exclusiv rațional, lasă 
spații goale, produce o dezintegrare și există 
pericolul ca lucrurile să nu se mai lege între 
ele”, a mai remarcat domnul Țigănaș.

sunt doar câțiva dintre arhitecții care sau 
adresat asistenței dornice să fie la curent 
cu noile tendințe și fenomene în arhitectu
ră, pe cele 4 direcții tematice: acoperișuri, 
izolații, pardoseli și fațade.

Riscurile absenței arhitectului
În deschiderea lucrărilor Expoconferinței, 

prezentarea domnului Șerban Țigănaș, 
Președintele Ordinului Arhitecților din 
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ACTUAL

Sponsor al secțiunii de acoperișuri, Sika Ro-
mânia a susținut o prezentare a membra-

nelor lichide Sikalastic MTC. Domnul Ciprian 

Munteanu, Area Manager în cadrul compani-
ei, a evidențiat avantajele suprafețelor finale 
obținute, fără rosturi și îmbinări, impermeabile, 
elastice și durabile. 

Spre deosebire de membranele prefabrica-
te care își încep viața sub formă lichidă, apoi 
sunt livrate pe șantier sub formă de folii de 
diferite dimensiuni, care sunt tăiate și suda-
te pentru a se potrivi acoperișului, Sikalastic 
se aplică direct pe șantier, folosind ca tehno-
logie procesul de întărire a poliuretanului, 
proces declanșat de umiditatea atmosferică. 
Protecția este perfect viabilă la 10 minute de 
la aplicare. Aceste produse sunt aplicabile pe 
membrane bituminoase, asfalt, substraturi 
cimentoase, cauciuc EPDM, PVC, lemn, me-
tal, țiglă, ardezie, cărămidă și piatră. În cadrul 
aceleiași prezentări, au fost menționate câteva 
variante de sisteme în care sunt incluse mem-
branele Sikalastic, inclusiv pentru acoperișuri 
verzi sau terase inversate, precum și proiecte 
realizate cu aceste produse.

Secțiunea acoperișuri
Zona expozițională a reprezentat o bună 

ocazie pentru invitați să intre în contact 
direct cu producătorii, să obțină informații 
despre noile lor portofolii și eventual să 
identifice oportunități de colaborare.

Prezenți la eveniment, atât ca expozanți, 
cât și ca participanți la conferințe și semi
narii, am stat de vorbă cu arhitecții, pro
ducătorii și montatorii pe care iam în
tâlnit. Am remarcat cu mare bucurie că 
revista noastră este citită, că specialiștii 
din branșă salută existența acestui proiect 
dedicat exclusiv unui domeniu întro peri
oadă în care e foarte la modă să te pricepi 
la toate. Ni sa confirmat totodată ideea de 
la care am pornit – prin intermediul revis
tei, arhitecții și producătorii se pot adresa 
montatorilor, această verigă indispensabilă 
pentru o lucrare de calitate.

 Sika – prezentarea membranelor lichide

Membrane lichide  
Sikalastic MTC
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A rhitecții au putut admira materialele deo-
sebite furnizate de Rheinzink, produse pe 

bază de titan-zinc cu care s-au realizat lucrări de 
reabilitare a unor clădiri de patrimoniu în Româ-
nia, și pe care arhitecții de top din întreaga lume 
le folosesc pentru proiectele lor.

20

ACTUAL

O rganizatorul a reușit, ca și în edițiile pre-
cedente, să concentreze foarte mulți 

arhitecți, inclusiv de la marile firme de arhitec-
tură, către care mesajul nostru poate fi trans-
mis nemijlocit, cu soluțiile și noutățile pe care 
le avem. Evenimentul este atractiv și pentru că 
aici vin arhitecți din întreaga lume, care prezintă 
proiecte noi, premiate, curente și concepte noi”, 
declară domnul Florin Popescu, Business Unit 
Director la Rockwool România & Bulgaria. În 
opinia dânsului, arhitecții au permanent nevoie 
de informații. 

Sunt mulți tineri, la început de carieră, care 
vor să se informeze, în condițiile în care pe piață 
există mulți producători și nu toți oferă aceeași 
calitate; de asemenea, aici au ocazia de a face co-

Onduline a participat la eveniment cu un 
stand în care au fost prezentate solu-

țiile profesionale pentru acoperișuri, cu ac-
cent pe noua gamă Onduvilla 3D, care oferă 
arhitecților oportunități de obținere a unui 

 Onduline se adresează arhitecților

 Rockwool – informarea permanentă a pieței

 Rheinzink – noblețea acoperișurilor din  titan-zinc

acoperiș cu aspect deosebit, mediteraneean, 
simplu de montat, ecologic și ușor. 

„Arhitecții pot influența piața prin informația 
pe care o transmit clienților, oferind opțiunea pro-
dusului potrivit proiectului. Produsele noi și avan-
tajele lor, comparativ cu materialele tradiționale, 
trebuie să fie parte din opțiunile prezentate 
clienților. Arhitecții, prin structura lor, sunt foarte 
deschiși la nou, cu disponibilitate de a folosi ma-
teriale și tehnologii noi. Arhitecții sunt artiștii care 
îmbină frumosul cu funcționalul, și trebuie să fie 
informați despre tot ceea ce este inovator ăn in-
dustria materialelor de construcții”, arată doam-
na Doina Pîrv, Managing Director al Onduline 
Materiale de Construcții. 

Vata minerală bazaltică 
Rockwool – soluția de 

izolare termică fără riscuri 
în caz de incendiu

În 2013, ABplus Events 
va continua seria de 

evenimente dedicate 
arhitecților, în aceeași 

locație, împreună cu 
parteneri vechi și noi, 
reprezentativi pentru 

piața construcțiilor:

INGLASS 5 martie
GIS 27-28 mai
RIFF 11-12 noiembrie

Expoconferința a fost un prilej pentru repre-
zentanții companiei de a se întâlni cu montato-
rii de acoperișuri, relația Rheinzink cu aceștia 
fiind foarte strânsă, dată fiind calitatea materi-
alului care poate fi pusă în adevărata sa valoare 
doar printr-un montaj pe măsură.

nexiunile dintre produsele despre care au învățat 
și producători. În privința strategiei care trebuie 
adoptată în această perioadă, domnul Popescu 
arată că „trebuie să te adaptezi la clientul final, să 
înțelegi ce nevoi sunt în piață și să dezvolți produ-
se și soluții în acest sens, dar nu există altă mo-
dalitate de a dovedi că ești un producător serios 
dacă nu vorbești de calitate”. Domnia sa a mai 
remarcat faptul că, în cadrul lucrărilor de reabi-
litatare a clădirilor rezidențiale, au fost vizate cu 
precădere învelitorile, și deseori izolarea termi-
că, oamenii înțelegând că la acest nivel se piede 
foarte multă căldură. De asemenea, mansarda 
a devenit un element foarte prezent în viziunea 
arhitecților, cu o atenție accentuată pe dimensi-
onarea optimă a izolației termice și fonice.
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n Sorin Olteanu, Mehler Texnologies România:„ Am venit pentru a doua oară la RIFF, pri
ma dată anul trecut, pentru a vedea dispo

nibilitatea arhitecţilor faţă de arhitectura textilă 
tensionată. În România, când se vorbeşte despre 
materiale textile, oamenii se gândesc mai puţin la 
arhitectură, de aceea este importantă comunicarea 
și implicarea cât mai multor actori ai branșei. În 
același timp, trebuie să accentuăm faptul că mate
rialele cu care arhitecții pot lucra sunt produse în 
Germania, cu care se lucrează curent în Germania, 
reprezentanţa Mehler din România fiind subsi
diara directă a companiei Mehler Texnologies. 
Arhitecții sunt interesați nu doar de produse, ci și 
de consultanță specializată, de servicii complete, de 
soluţii tehnice, asistență de șantier profesională, ga
ranţia pe care să o comunice beneficiarului. Chiar 
dorim să organizăm în viitor un seminar/workshop 
cu participare internațională, la care să fie invitați 
arhitecţi şi montatori, pentru a arăta oportunitățile 
oferite de arhitectura textilă tensionată“.

n Cristian Suciu, Sealed Air Corporation: „ Suntem prezenți la Riff pentru a le prezen
ta participanților noi moduri de termoizo

lare a clădirilor, cu produse care au un grad ridicat 
de inovație și un caracter ecologic, trăsături pe care 
arhitecții (și nu numai) le apreciază în mod deosebit“.

n Tatiana Imbrea, Color Metal:„ În prezent, se poate vorbi de un trend la ni
vel european conform căruia metalele nobile 

precum cuprul și zincul sunt folosite tot mai frec
vent pentru fațade ventilate, iar această tendință 
se datorează în bună măsură arhitecților, care au 
o sensibilitate pentru aspectul patinat, caracterul 
ecologic, natural, posibilitățile bune de prelucrare 
ale acestor materiale“.

n Reprezentanții Roka Flex:„ În cadrul acestui eveniment la care am parti
cipat și cu stand, am pus accent pe detaliile de 

fixare și etanșare a sistemelor pe bază de policarbo
nat pe care le avem în portofoliu, sisteme care permit 
va riații dimensionale cu un montaj cât mai simplu“.

De vorbă cu invitații
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A rticolul de față nu se pretinde a fi 
o lecție sau o prelegere dogmatică 

despre un subiect pe care îl știm cu toții 
foarte bine, ci o încercare de a trezi inte-
resul general pentru a crea o platformă 
comună pentru toți producătorii, im-
portatorii și distribuitorii de materiale 
de construcții folosite pentru acoperiș. 
Această platformă e necesară pentru 
baza logistică ce poate să garanteze fo-
losirea tuturor categoriilor de materiale 
în condiții optime, punându-se în valoa-
re caracteristicile lor specifice, în folosul 
celor care sunt de fapt scopul și obiec-
tul activității noastre, CLIENȚII FINALI. 
Realizarea acestui deziderat cu ajutorul 
unei platforme comune va asigura tu-
turor părților un rezultat care nu poate 
fi realizat prin efortul singular de brand. 
Bineînțeles că elementul concurențial 
nu poate și nu are voie să lipsească, 
diferențierea în fața clientului final fă-
cându-se prin activitatea de marketing, 
politica de prețuri și, în general, logistica 
specifică fiecărui competitor.

Considerente generale despre 
acoperiș, funcționalitate, tipuri 
de produse
Unul din elementele de bază al orică-
rei construcții este acoperișul. Denumit 
și „al 5-lea perete”, are rolul de a proteja 
construcția respectivă de efectele intem-
periilor și de a asigura condiții optime de 
funcționare în interior. Nu în ultimul rând, 
are și un rol estetic foarte important. Ma-
terialul este ales de client în funcție de 
mulți factori, cum ar fi zona geografică, 
forma și destinația construcției, tradițiile 
locale ori gusturile personale. Materialele 

folosite pot fi produse din metal, beton, 
ceramică, compozite chimice, rășini bitu-
minoase, mase plastice sau lemn. Orica-
re ar fi natura și compoziția materialelor 
res pective, ele au un punct comun foarte 
important: trebuie montate pe acoperiș.

Comunitatea (unitatea) produ-
cătorilor garantează calitatea 
utilizării produsului finit
Există un argument hotărâtor în spri ji  nul 
ideii de creare a acestei co mu ni tăți a ce-
lor implicați în producerea și distribuția 
materialelor pentru acoperiș. Dacă luăm 
în considerare cifra de afaceri din acest 
domeniu, vedem că implică sute de mi-
lioane de euro. În esență, este vorba de 
a dirija toate resursele necesare pentru a 
garanta că rezultatul final, folosirea mate-
rialului de construcție pe acoperiș, satis-
face toate părțile implicate.

Aici intervine veriga cea mai importan-
tă în lanțul dintre producătorii de mate-
riale și utilizatorii finali: montatorul. Fo-
losirea și punerea în operă a materialelor 
respective de către persoane neautoriza-
te sau cu lacune în pregătirea teoretică 
și practică pot duce la disensiuni nemo-
tivate între consumatorul final și produ-
cătorul materialului respectiv și, nu în ul-
timul rând, poate produce daune de 
imagine, câteodată chiar pentru o întrea-
gă categorie de materiale. 

Asigurarea  condițiilor necesare pen-
tru școlarizarea teoretică și practică a 
celor care vor monta produsele repre-
zintă cheia succesului comun. Organi-
zarea și asigurarea bazei materiale pentru 
școlarizare, chiar și introducerea monta-
jului materialelor ca disciplină de studiu 

ACOPERIȘUL, DE LA PRODUCȚIE 
LA MONTAJ – preocupare comună? 
NICOLA BOCACIU 

practic la școlile cu profil tehnic, ar pu-
tea aduce beneficii multiple tuturor pro-
ducătorilor. Deoarece tehnica de mon-
taj este asemănătoare la produsele din 
același tip de material, participând la o 
platformă comună care asigură atât mar-
ketingul cât și practica propriu-zisă, se 
pot reduce substanțial eforturile financi-
are ale unui singur producător. 

Scopul final al acestor eforturi comune 
este crearea unei baze legale pentru au-
torizarea celor implicați în activitatea de 
montaj, deziderat deopotrivă în intere-
sul producătorilor și al utilizatorului final. 
Esențial e că această structură va fi agre-
ată de o uniune a tuturor producătorilor 
prin garantarea faptului ca montatorii au 
fost școlarizați și verificați, având capaci-
tatea să lucreze cu produsele respective. 

Subiectul este foarte amplu, descrierea 
succintă de aici își propune doar deschi-
derea unei discuții. Auditul de aproba-
re și acreditare a montatorilor autorizați 
va fi supravegheat și supervizat în cadrul 
platformei comune, cu participarea tu-
turor părților implicate, de la asociațiile 
care reprezintă diferiții producători de 
materiale, asociațiile patronale din do-
meniul construcțiilor, asociația națională 
a montatorilor și, nu în ultimul rând, de 
un reprezentant al controlului de stat în 
construcții. Efortul comun nu poate avea 
decât un singur rezultat: eficacitate, seri-
ozitate, responsabilitate sporită și o mai 
mare încredere din partea pieței. 

Nicola Bocaciu

nicola.bocaciu@plannja.ro  
nicola.bocaciu@gmail.com 
Tel.: 0722-361270
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Arhitectura tensionabilă este, probabil, una dintre cele 
mai vechi metode utilizate pentru a oferi protecţie în faţa 
condiţiilor climatice ostile şi a atacurilor unor animale de 
pradă. Banalul cort conic reprezintă cea mai simplă formă 
de structură tensionabilă care excelează în contextul lip-
sei materialelor de construcţie şi al nevoii de mobilitate. 
Cu atât mai mult, materialele moderne folosite în arhi-
tectura contemporană pentru aceste structuri pot da o 
altă formă spaţiului, permițând arhitecţilor să „sculpteze” 
tridimensional, într-o manieră aproape imposibilă pentru 
orice alt tip de material. Este o arhitectură care oferă chiar 
mai mult: designerul se poate juca cu lumina, mai ales cea 
naturală, prin ondularea contururilor, unghiuri surprinză-
toare, uniri între spații. Iluminatul natural este, astfel, un 

Mehler Texnologies – membrane  
moderne pentru o arhitectură a luminii
Cu peste 60 de ani de producţie și dezvoltare, Mehler Texnologies este unul dintre pionierii 
pieței de materiale destinate acoperirilor. Având 3 unități de producție, 600 de angajați și parte-
neri în toată lumea, grupul german distribuie anual mai mult de 50 de milioane m² de material sub 
brandurile VALMEX®, POLYMAR® și AIRTEX®. 

element esențial al viziunii asupra spațiului, dorit şi încu-
rajat pentru economisirea energiei.

DESIGNUL ȘI STABILITATEA
Exigențele legate de tensiunea exercitată asupra suprafe-
ţelor de membrană determină forma şi modelarea mar-
ginilor, elementele de tensiune şi ancorele. Principiile de 
construcție au fost stabilite cu câteva decenii în urmă, 
pe baza calculelor statico-dinamice, urmărindu-se simu-
larea unei structuri naturale. Cu atât mai mult, astăzi se 
utilizează modele generate computerizat, care permit o 
construcţie foarte stabilă, bine dimensionată şi executată 
automat. Analiza structurală este complet integrată în de-
signul arhitectural, iar geometria membranei este stabilită 

TEHNOLOGII DE TOP
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printr-o tehnică de „generare a formei” pentru a asigura 
echilibrul static al sistemului. 

Un exemplu grăitor de longevitate al acestui concept 
este teatrul în aer liber din Elspe (Germania), realizat în 
1978 cu membrana învelită cu PVC Tip IV, produsă de 
Mehler Texnologies.

Materialele Mehler Texnologies sunt în  principal „pre-
întinse” prin aplicarea unor forţe diferite în ambele direcţii. 
Direcţia urzelii (pe lungimea desfăşurării materialului) are 
o întindere mai mică pentru a stabiliza elongaţia în acest 
sens. Direcţia ţesăturii (pe lăţimea desfăşurării materialului) 
are o întindere mai mare pentru a absorbi tensiunea orto-
gonală care se produce în procesul de instalare.

AVANTAJELE MATERIALELOR SUDABILE 
ACOPERITE CU PVDF
Mehler Texnologies, un pionier în învelişurile PVC-PES, a 
introdus în urmă cu mai mult de 18 ani membrana sudabi-
lă acoperită cu PVDF. Materialele Mehler acoperite cu strat 
PVDF includ un grund între lacul care se aplică peste stratul 
superior şi învelişul PVC, completând cele 5 componente care 
alcătuiesc produsul. Acesta este motivul pentru care materia-
lul nostru este sudabil, uşor de produs şi stabil (non-peeling).

APLICAREA MATERIALELOR SPECIALE –
PENTRU FAȚADE ADAPTATIVE
În cadrul conceptului de „clădire inteligentă”, membranele 
Mehler Texnologies aduc un plus de inovație prin terme-
nul de „fațade adaptative”, care reuşesc să reducă consumul 
de energie prin protecția solară pe care o oferă ferestrelor. 
Materialele cu protecţie solară contribuie la economisirea 
energiei prin absorbţia sau reflexia principalelor lungimi de 
undă care duc la încălzirea camerei, fără a afecta vizibilita-
tea în acea încăpere şi nici din interior către exterior. 

» Caracteristicile materialelor Mehler  
Texnologies
• Pierderile de lumină solară la trecerea prin materialele mem-
brană sunt de obicei sub 10%.
• Majoritatea materialelor (membrană, cabluri etc.) au o greu-
tate relativ mică.
• Sunt instalate și ajustate rapid, curat și simplu. Datorită greu-
tăţii mici, nu necesită echipamente puternice pentru instalare, 
permițând în foarte multe cazuri varianta manuală.
• Învelișul PVDF împiedică depunerea murdăriei și facilitează 
curăţarea. Pătarea rezultată în urma apariției mucegaiului 
(în zonele cu umiditate ridicată şi depuneri de praf) poate fi 
evitată prin curățarea regulată folosind furtunul cu apă sau jet 
de aer.
• Un strat de membrană VALMEX® FR 1000 de aproximativ 
1.050 g/mp are o valoare U= 5,7 W/mpK (DIN 52611) – ase-
mănător sticlei. Aceeași membrană cu gol de aer de 200 mm 
ajunge U = 2,7 W/mpK.
• Întreaga structură conține stabilizatori UV care protejează 
culoarea şi materialul de bază, încetinind rata de degradare.
• Rezistența la vânt este optimă, dacă proiectul este conceput 
şi gestionat corespunzător.
• Comportament foarte bun la foc, pentru o membrană:

‒ materialele se vor topi la temperaturi foarte ridicate;
‒ la temperaturi mari, se creează o deschizătură de ventilare 

printr-o cusătură care cedează – astfel nu se creează fum în 
interior și se permite evacuarea;

‒ VALMEX® FR este dificil de aprins și a trecut cu brio foarte 
multe teste specifice;

‒ nu există riscul împrăștierii scânteilor. 

S.C. Mehler Texnologies S.R.L. 
 
Str. Linia de Centură nr. 2, D2 
077175 Ștefăneștii de Jos, Ilfov 

Tel.: (004) 021.369.5751

E-mail: office@mehler-texnologies.ro 
www.mehler-texnologies.ro
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Timp de o lună,  
între 15 octombrie  

și 15 noiembrie 2012,  
s-a desfășurat  

Cea de-a X-a Ediție  
a Bienalei Naționale de 
Arhitectură București, 

concepută ca un 
pro gram cultural 

complex destinat nu 
doar specialiștilor, ci și 
autorităților, diverșilor 

actori ai vieții sociale, 
inclusiv publicului larg.

Guvernatorul BNR, 
domnul Mugur 

Isărescu, a fost prezent 
la festivitatea de 

premiere, în cadrul 
căreia și-a arătat 

considerația pentru 
branșa arhitecților  

și a constructorilor. 

ACTUAL

E venimentele au avut loc în câteva 
locații importante pentru arhitecții 
bucureșteni și români: Universitatea 

de Arhitectură şi Urbanism Bucureşti, 
Sediul UAR, Casa Mincu, sediul Băncii 
Naționale a României și, nu în ultimul 
rând, Muzeul Național de Istorie a Ro-
mâniei, unde au fost expuse publicului larg 
proiectele nominalizate pentru premiere, 
iar vizitatorii au putut afla informații noi 
despre partenerii Bienalei 2012, instituții 
sau sponsori - furnizori de produse și ser-
vicii specifice. Tot aici, revista noastră a 
fost distribuită gratuit participanților, care 
au putut afla mai multe despre materiale-
le și sistemele performante de acoperișuri 
ale momentului. Un rol important în buna 
desfășurare a evenimentului l-a avut orga-
nizatorul logistic Paloma Tours.

Așa cum a arătat comisarul BNAB, 
doamna Prof. Dr. Arh. Cristina Olga Go-
ciman, la Gala Medaliilor desfășurată în 
Palatul Băncii Naționale a României, Bie-
nala arată dorința organizatorilor de a con-
stitui o placă turnantă între cât mai multe 

Bienala Națională  
de Arhitectură București 2012

inițiative, abordând temele importante ale 
arhitecturii contemporane, precum aspec-
te legate de patrimoniu, peisaj, probleme de 
emergență, sărăcie și multihazard, aplica-
rea tehnologiilor sustenabile în arhitectură. 

Printre lucrările câștigătoare menți o năm 
câteva care prezintă interes pentru dome-
niul nostru, putându-le considera repere 
în ceea ce privește calitatea construirii, 
amenajării sau renovării, precum și adap-
tarea la cerințele contemporane referitoare 
la protejarea mediului. O serie de premii au 
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ACTUAL

Î n cadrul unui eveniment separat, a fost pre-
zentat și Pavilionul României pentru Bie-

nala de la Veneția din august 2012, dedicat 
personalității lui Ion Mincu. În con textul în 
care despre acest mare arhitect român s-a 
vorbit foarte mult într-un stil academic, for-
mal, echipa prezentă la Veneția a dorit să ofe-
re vizitatorilor pavilionului o perspectivă mai 
accesibilă, ludică. Așa cum a arătat Lect. Dr. 
Arh. Emil Ivănescu, curatorul proiectului, 
tema „Common Ground” a bienalei venețiene 
a fost abordată din perspectiva unei zone co-
mune între profesia de arhitect, publicul larg 
și latura oficială, uneori birocratică a acestui 
domeniu. Rezultatul a fost un pavilion cu un 
grad ridicat de interactivitate, în care timbrul 

poștal și ștampila notarială, sunetul și lumina 
au introdus vizitatorul în zona invizibilă a ar-
hitecturii. A fost un limbaj comun, fără bari-
ere culturale sau de altă natură, care a atras 
circa 1.500 de vizitatori pe zi.

  Dorința de deschidere

Premiul Sika:  
Locuinţă sustenabilă  
în Carpaţi, jud. Buzău,  
Sat Haleș – Tisău

fost acordate, de asemenea, și de sponsorii 
Bienalei. Iată deci câțiva câștigători:
• Arhitectura locuinței: Casă din garaje 

prefabricate de beton (Bragadiru, Ilfov);
• Arhitectura dotărilor comunitare și 

de producție: Pensiunea Atra (Doftana) 
și Cluj Arena;

• Arhitectura patrimoniului cultural 
(reabilitări): Casa Avramide – Tulcea, 
Catedrala Sf. Mihail Alba-Iulia și Palatul 
vechi al BNR;

• Arhitectura spațiului public: Bastio-
nul Theresia – Timișoara;

• Premiul Sika: Locuinţă sustenabilă în 
Carpaţi, jud. Buzău, Sat Haleş – Tisău.

În evaluarea proiectelor prezentate la 
secțiunea de arhitectură, s-a ținut cont de 
următoarele elemente: particularitatea 
conceptului, inovaţia spaţială şi estetică, 
încadrarea în context, modul în care in-
tervenţiile reuşesc să-l pună în valoare, 
valoarea culturală şi socială adăugată, 
căutarea identităţii, calitatea spaţiu-
lui construit, gradul de sustenabilitate 
şi inovaţie tehnică. Proiectele înscrise la 
categoria ”Patrimoniu” au trebuit să facă 
față în plus exigențelor legate de rigoa-

rea studiului istoric, claritatea decizi-
ei de intervenție, punerea în evidență a 
elementelor cu valoare culturală, cali-
tatea intervenției. În privința domeniu-
lui care ne interesează cu precădere, este 
ușor de observat importanța acordată de 
aceste proiecte zonei acoperișului. În ca-
zul construcțiilor noi, se pot vedea forme 
îndrăznețe sau terase concepute parcă 
pentru a pune în valoare noile materiale 
termo-hidroizolante, iar în cazul reabilită-
rilor de acoperișuri în pantă sunt evidente 
soluțiile de înaltă calitate, cu învelitori de 
cupru, titan-zinc, țiglă ceramică sau din 
beton. Una dintre aceste lucrări premiate 
este chiar sediul Băncii Naționale a Româ-
niei, care a găzduit festivitățile de premiere 
și unde guvernatorul BNR, domnul Mugur 
Isărescu și-a arătat considerația pentru 
branșa arhitecților și a constructorilor. Cei 
care și-au asumat responsabilitatea reno-
vării palatului vechi al sediului băncii cen-
trale (a se vedea noul acoperiș din cupru) 
au avut în față o lucrare complexă, plină de 
provocări, care va continua de altfel prin 
crearea în acest edificiu a unui spațiu mu-
zeal, de educare a publicului, după modelul 
altor instituții similare din Occident.



Î
n cadrul Bienalei Naționale de Arhi-
tectură București, pe 6 noiembrie 2012 
a avut loc un seminar cu tema „Anvelo-

parea eficientă a clădirilor”, în cadrul că-
ruia a fost dezbătută problematica acestui 
domeniu, atât din perspectiva arhitecților 
și auditorilor energetici, cât și din cea a 
producătorilor de sisteme termoizolante 
pe bază de polistiren. Și în acest context, a 
fost accentuat caracterul inovativ al mate-
rialelor care sunt utilizate în prezent, având 
ca repere casa pasivă și sustenabilitatea 
unui proces amplu de anvelopare a clădi-
rilor. Ca în orice segment al construcțiilor, 
s-a pus accent pe calitate și responsabilita-
te, iar producătorii de polistiren pentru 
construcții, principalului mate rial vizat în 
acest context, și-au făcut cunoscute opini-
ile și inițiativele sub umbrela organizației 
lor reprezentative, ROMEPS – Asociația 
Producătorilor de Polistiren Expandat 
din România.   

Polistiren conform normelor
Vicepreședintele ROMEPS, domnul So-

rin Cristea, a accentuat în cadrul semina-
rului caracteristicile polistirenului pentru 
construcții, un material folosit în prezent 
pentru 80% din termoizolațiile realizate la 
nivel european, cu condiția să corespundă 
standardelor care reflectă exigențele privind 
confortul și siguranța unei construcții mo-
derne. În accepțiunea producătorilor, polisti-
renul expandat este materialul termoizolant 
cu cea mai largă arie de utilizări, atât pentru 
construcții noi, cât și pentru renovări.

Așa cum a arătat și domnul Gilberto 
Frigerio, managerul de dezvoltare al com-
paniei Plastics Europe, cel mai mare pro-

ACTUAL

ducător italian din domeniu, pentru a fi si-
guri de performanțele anvelopării (calitate 
și durabilitate, reflectate în primul rând de 
densitate), polistirenul expandat trebuie 
să se supună reglementărilor europene 
privind materialele de construcție și să 
aibă marcajul „CE“. Este un aspect im-
portant pentru calitatea construcțiilor în 
Europa Centrală și de Est, unde sunt prevă-
zute programe ample de anvelopare, deoa-
rece circa 83% dintre clădirile acestei zone 
sunt construite înainte de 1990, când tema 
eficienței energetice încă nu era importată.

Obiectivele ROMEPS
• Creșterea calității polisti-

renului de pe piața inter-
nă prin urmărirea aplicării 
standardului SREN 13163 
și a soluţiilor tehnice utili-
zate în UE

• Protejarea consumatorilor 
prin susținerea combaterii 
materialelor neconforme 
și cu denumiri înșelătoare 
din piața românească

• Prezentarea de informații 
corecte cu privire la 
aplicațiile și caracteristici-
le polistirenului

Despre Asociația  
Producătorilor de 
Polistiren Expandat 
din România 
(ROMEPS)
• Reunește producăto-

rii de polistiren expandat 
de prim rang din Româ-
nia: Austrotherm, Arcon, 
Adeplast, Hirsch Porozell, 
Swisspor-Isopor

• Membră a EUMEPS (Eu-
ropean Manufacturers of 
Expanded Polystyrene)

• Susținută de PLASTICS 
Europe

• Inițiatorul programului 
național de testare Quality 
Control similar celor din 
țările Uniunii Europene

Polistirenul expandat:
realitate și actualitate
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 Prejudecată:  Polistirenul expandat este 
un material relativ nou, fără o istorie care să 
îi confirme calitățile.
 Realitate:  Descoperit în 1839 de Eduard 
Simon (un farmacist din Berlin), a fost bre-
vetat în Germania ca material termo-
izolant încă din 1949.

 Prejudecată:  Polistirenul expandat nu 
permite respirația pere ților din beton sau 
cărămidă.
 Realitate:  Plăcile de polistiren expan-
dat conțin în proporție de 98% aer, ceea 
ce permite transferul de vapori. Această 
compoziție asigură în același timp un coe-
ficient mare de termoizolare la o greutate 
foarte redusă.

 Prejudecată:  Polistirenul expandat cau-
zează boli pulmonare.
 Realitate:  American Lung Association 
(ALA) menționează în studiile proprii că 
polistirenul expandat este un material 
sigur pentru sănătatea locatarilor, nee-
liminând nici fibre dăunătoare aparatului 
respirator.

 Prejudecată:  Polistirenul expandat reține 
umiditatea, deteriorând elementele de 
construcție. 
 Realitate:  Polistirenul expandat are cel 
mai redus coeficient de absorbție a apei, 
dintre toate materialele care se folosesc 
pentru termoizolarea fațadelor – conform 
IIR (International Institute of Refrigeration).

ACTUAL
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 Polistirenul expandat – fără prejudecăți!

 Prejudecată:  Polistirenul expandat este 
sursa de proliferare a bacteriilor și muce-
gaiului.
 Realitate:  SGS US (companie specializată 
în testarea materialelor de construcții) 
concluzionează că polistirenul nu a 
permis dezvoltarea celor 5 tipuri de 
spori cunoscuți ca fiind responsabili 
de apariția mucegaiului în locuințe. 
Permeabilitatea la vapori, în combinație 
cu rezistența mare la apă, îl recomandă 
ca material pentru fațadă și înglobarea în 
materiale de zidărie sub formă de plăci sau 
granule.

 Prejudecată:  Polistirenul expandat este 
foarte inflamabil, comparativ cu alte mate-
riale termoizolante.
 Realitate:  Testele efectuate de nume-
roase instituții implicate în activitatea de 
control al incendiilor dovedesc că, dacă 
este aplicat corect, polistirenul ignifu-
gat corespunde normelor europene de 
siguranță.

 Prejudecată:  Polistirenul expandant  
nu se mai folosește în „țările civilizate”.
 Realitate:  Majoritatea „clădirilor 
viitorului”, a caselor pasive, înglobează 
în construcție și elemente din polistiren 
expandat sau sunt în întregime realizate 
din acest material.

În cadrul seminarului, reprezentantul ROMEPS a ținut să demonteze câteva dintre prejude că țile 
(este drept, tot mai puține) legate de acest material. Iată câteva dintre aceste afirmații nejustifi-
cate și răspunsurile specialiștilor: 

În accepțiunea 
producătorilor, 
polistirenul expandat 
este materialul 
termoizolant cu cea 
mai largă arie de 
utilizări, atât pentru 
construcții noi, cât și 
pentru renovări.
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Locul I: SC Penta SRL
Hotelul Hanul Morarilor, Bradu - Sibiu

Locul II: SC Domo Construct SRL
Grădinița, Sinaia - Prahova

Locul III: SC Dystom SRL
Pensiunea Foișorul cu Flori, Sinaia - Prahova

A VIII-a ediție a Competiției Naționale  
a Montatorilor Bramac
Competiția națională a montatorilor Bramac, eveniment dedicat în exclusivitate montatorilor, 
a debutat sub sloganul „Căutăm cele mai frumoase acoperișuri Bramac!”.

EVENIMENT

Secțiunea I Construcții noi - case familiale

Secțiunea a II-a Construcții noi - clădiri publice

Secțiunea a III-a Renovări - case familiale

Secțiunea a IV-a Renovări - clădiri publice 

Secțiunea a V-a Monumente istorice

La acest concurs, desfășurat în perioada 01 iunie - 01 no-
iembrie a.c.,  s-au putut înscrie toți montatorii care sunt 
memebri în CLUBUL MONTATORILOR BRAMAC și care 
au montat un acoperiș Bramac, trimițând o fotografie cu 
acoperișul respectiv și completând un formular de înscriere.
Fotografiile primite au fost înscrise la una din următoarele 
secțiuni:

Un  juriu de specialitate a desemnat câștigătorii. Pentru 
fiecare din secțiunile menționate mai sus au fost alese cele 
mai frumoase trei acoperișuri Bramac. 

În alegerea celor mai frumoase acoperișuri s-au avut în ve-
dere următoarele aspecte: impresia generală a obiectului 
fotografiat, gradul de dificultate al construcției, folosirea 
țiglelor speciale și a accesorilor Bramac.

Cele mai frumoase trei acoperișuri Bramac din fiecare 
secțiune vor fi recompensate cu premii surpriză precum și 
cu promovarea firmelor executante în publicațiile de spe-
cialitate, la târguri și pe internet.

Locul I: SC Construcții SDA SRL
Casa Morariu, Arad

Locul II: SC Dystom SRL
Casa Balaban, Sinaia - Prahova

Locul III: I.F. Malachia Claudiu
Casa Niță, Iași

CÂȘTIGĂTORI SECȚIUNEA I: CONSTRUCȚII NOI – CASE FAMILIALE

CÂȘTIGĂTORI SECȚIUNEA A II-A: CONSTRUCȚII NOI – CLĂDIRI PUBLICE
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Locul I: SC Acomontserv SRL
Casa Apostol, Breaza - Prahova

Locul II: SC General House Tech SRL
Casa Boldizsar, Miercurea Ciuc

Locul I: SC Gescon AVG SRL
Mânăstire, Focșani -Vrancea

Locul I: SC Aplexim SRL
Biserica Reformată, Săcele - Brașov

Locul II: PFA Aloman Dumitru
Casa Popa, Sebeș - Alba

Locul III: SC Roata SRL
Parohia Romano-Catolică, Făgăraș - Brașov

Locul II: SC Laszlo Constr SRL
Sediu firmă, Odorheiu Secuiesc - Harghita

Locul III: SC Orbital Sisteme de Învelitori SRL
Casa Omniasig, Odorheiu Secuiesc - Harghita

Locul III: SC Alnas Pet Construct SRL
Casa Ganea, Craiova - Dolj

Câștigători Secțiunea I: CONSTRUCȚII NOI - CASE FAMILIALE
Locul 1 SC Construcții SDA SRL, Arad
Locul 2 SC Dystom SRL, Sinaia - Prahova
Locul 3 I.F. Malachia Claudiu, Iași
Mențiune 1 I.F Barabas Tofalfi Joszef, Praid - Harghita
Mențiune 2 SC Exela Group SRL, Sibiu
Mențiune 3 SC Socos Construct SRL, Berceni - Ilfov
Mențiune 4 SC Damian Invest SRL, Sibiu

Câștigători Secțiunea a II-a: CONSTRUCȚII NOI - CLĂDIRI PUBLICE
Locul 1 SC Penta SRL, Bradu - Sibiu
Locul 2 SC Domo Construct SRL Sinaia - Prahova
Locul 3 SC Dystom SRL, Sinaia – Prahova
Mențiune Montaj 
PANOURI SOLARE BRAMAC SC Marix SRL, Murighiol – Tulcea

Câștigători Secțiunea a III-a: RENOVĂRI - CASE FAMILIALE
Locul 1 SC Acomontserv SRL, Breaza – Prahova
Locul 2 SC General House Tech SRL, Miercurea Ciuc
Locul 3 SC Alnas Pet Construct SRL, Craiova - Dolj

Câștigători Secțiunea a IV-a: RENOVĂRI - CLĂDIRI PUBLICE
Locul 1 SC Gescon AVG SRL, Focșani - Vrancea
Locul 2 SC Laszlo Constr SRL, Odorheiu Secuiesc - Harghita
Locul 3 SC Orbital Sisteme de Învelitori SRL, București
Mențiune SC Construcții Marcu SRL, Toplița –Harghita

Câștigători Secțiunea a V-a: MONUMENTE ISTORICE
Locul 1 SC Aplexim SRL, Săcele - Brasov
Locul 2 PFA Aloman Dumitru, Sebeș - Alba
Locul 3 SC Roata SRL, Făgăraș - Brasov

CÂȘTIGĂTORI SECȚIUNEA A IV-A: RENOVĂRI – CLĂDIRI PUBLICE

CÂȘTIGĂTORI SECȚIUNEA A V-A: MONUMENTE ISTORICE

CÂȘTIGĂTORI SECȚIUNEA A III-A: RENOVĂRI – CASE FAMILIALE
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EVENIMENT

P articipanții au concurat 
pen tru cele 3 medalii (aur, 
argint, bronz), dar și pen-

tru premiul special din partea 
Președintelui IFD (Piet Jacobs), 
care anul acesta a fost acordat 
la toate secțiunile. Acțiunea s-a 
desfășurat în mare parte în aria 
expozițională a orașului Lucerna 
(Messe Lucerne AG), iar secțiunile 
au fost aceleași din ultimii ani: 

acoperișuri clasice, acoperișuri 
terasă (etanșeizări) și acoperișuri 
metalice, fiecare având două pro-
be impuse și una opțională. 

Țările participante au fost: Aus
tria, Elveția, Estonia, Germania, 
Lituania, Marea Britanie, Olan
da, Polonia, România și Ungaria, 
fiecare echipă (corespunzătoare 
unei categorii) fiind formată din 2 
membri și un mentor.

Între 13 și 17 noiembrie,  
21 de echipe din 11 țări  
s-au întânit la Lucerna –  
Elveția într-o competiție 
de nivel modial: a XXIV-a  
ediție a Campionatului  
Mondial al Tinerilor  
Montatori de Acoperișuri, 
organizat de IFD (Internatio-
nal Federation for the Roofing 
Trade). Evenimentul este cu 
atât mai important cu cât 
următoarea ediție, care 
va avea loc în 2014, se va 
desfășura chiar în România.

Campionatul Mondial al 
TINERILOR MONTATORI  
DE ACOPERIȘURI – Lucerna 2012 
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ROMÂNIA, participantă pen
tru prima oară, a mers cu două 
echipe, pentru secțiunile de aco
perișuri clasice și metalice, în ur
mătoarea formulă: 
• Acoperișuri clasice: Constantin 
Ciprian Manolache, Ionuț Corcio-
vă și Dan Nicu Picioroagă (mentor);
• Acoperișuri metalice: Soma Fe-
renczi,  Arnold György și Ovidiu 
András Bostenaru (mentor).

Î n zilele concursului s-a desfășurat 
și Congresul IFD (cu numărul 60), 

unde, prin prelegeri și dialoguri, s-a 
arătat că, în special în Elveția și Ger-
mania, numărul de montatori tineri 
a crescut, ceea ce încurajează IFD la o 
activitate și o promovare mai inten-
să atât către instituții și alte federații 
profesionale, cât și spre publicul larg. 

De asemenea, au fost prezentate și 
gândite câteva proiecte referitoare 
la standardizarea execuției și alege-
rii materialelor pentru acoperișuri. 

Vicepreședintele Comisiei de Aco-
perișuri Înalte, Stephan Eickhoff, 
a prezentat noul ghid referitor la 
etanșeizarea acoperișurilor și zidu-
rilor unei construcții, iar Comisia de 
Cercetare și Tehnologii a avut ca temă 
de discuții restaurarea acoperișurilor, 
pentru care se concepe deja un ghid. 

În cadrul congresului s-a mai dis-
cutat despre viitoarea întocmire a 
unui ghid privind eliminarea punților 
termice la nivelul acoperișului și 
pereților.

  Congresul IFD

România a fost prezentă și prin-
tr-o delegație ANMAR: Silviu 
Dumitrescu (Președinte), Orlan-
do Gujan, Alexandru Kemenes și 
Robert Malischitz, care au avut 
sarcina de a face lobby României, 
susținând și o prezentare a țării 
noastre ca viitoare gazdă a ur-

În ultima zi, în cadrul unei gale cu jodlere  
și cântece elvețiene, au fost anunțați și 

sărbătoriți câștigătorii, în special echipele țării 
gazdă, care au obținut locul I la toate categoriile.  

În paginile următoare vă prezentăm mai 
multe detalii despre etapele pe care au trebuit 

să le parcurgă concurenții, în mod corect și 
cu cât mai multă acuratețe, pentru a se putea 
bucura de aprecierea juriului acestui concurs.

Echipa României participantă la 
competiția de acoperișuri clasice

Echipa României participantă la 
competiția de acoperișuri metalice

mătoarei ediții de campionat, cu 
facilitățile pe care le poate oferi.

Echipele noastre au făcut față 
unui concurs de nivel internațio-
nal, demonstrându-și priceperea 
construind o minge de rugby (ceva 
mai mare) din tablă de aluminiu, 
exclusiv prin fălţuirea materialului.

Participarea tinerilor montatori ai
României a fost posibilă datorită sponsorilor 

și partenerilor Fakro, Bramac, Novatik, 
Mediterran, Plannja și Rheinzink.

Campionatul Mondial al 
TINERILOR MONTATORI  
DE ACOPERIȘURI – Lucerna 2012 
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Lucrările din cadrul concursului 
au fost efectuate exclusiv cu unelte 
de mână: șurubelniță cu acumula-
tori (2 pe echipă), ferăstrău pendu-
lar (1 pe echipă), pistol cu aer cald 
(1 pe echipă). Panta acoperișului, 
dată de structura deja existentă, a 
fost stabilită la 40°.

1În cadrul PRIMEI TEME, 
pe o zonă delimitată s-a mon-
tat o învelitoare din plăci de 

ardezie în format mare, cu module 
fotovoltaice încastrate. Peste struc-
tura din lemn furnizată de orga-
nizatori, s-a așezat direct o folie de 
polietilenă Sarnavap (Sika), cu o pe-
trecere de 120 mm care a fost lipită 
pentru asigurarea etanșeității. Folia 
a fost ridicată 20 cm pe peretele la-
teral. Peste aceasta a urmat vata mi-

nerală în 2 straturi (panouri de 60 x 
100 cm), aplicată între șipci longitu-
dinale și transversale de lemn care 
să o susțină și fixată suplimentar cu 
șuruburi. În continuare, s-au mon-
tat folia permeabilă la vapori (Sika 
Sarnafil TU 222) și stratul superior 
(plăcile și celulele solare). 

Sistemul de evacuare a apei plu-
viale a fost limitat doar la continu-
area hidroizolației sub șarpantă, 
fără montarea jgheaburilor. Plăcile 

Competiția de 
ACOPERIȘURI CLASICE

Concursul de montaj al 
acoperișurilor clasice a fost 

singura probă a competiției 
timp de mulți ani, din 1988, 

când a fost organizată prima 
ediție, până în 2002. A rămas în 
continuare o probă importantă, 

pentru că vizează probabil cel 
mai important segment de piață 

(cel puțin în Occident).

au fost fixate în șipci transversale, 
iar la streașină a fost montată o sită 
de ventilație. Coama nu a trebuit 
montată. Pentru racordul la pere-
te, a trebuit să fie respectate nor-
mele în vigoare și au fost realizate 
benzi metalice laterale din profile 
speciale. Cele două panouri foto-
voltaice fac parte dintr-un sistem 
prefabricat. Pentru a putea obser-
va corectitudinea execuției, una 
dintre margini a fost lăsată liberă, 

EVENIMENT

CÂȘTIGĂTORI
Locul I Elveția

Locul II Austria

Locul III Germania

Premiul 
Președintelui IFD

Marea 
Britanie
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fiecare strat adăugat fiind cu 15 cm 
mai îngust decât anteriorul. 

2A DOUA TEMĂ a reprezen-
tat montarea unei învelitori 
din țiglă ceramică tip solzi, 

în zona de câmp fiind prevăzută 
și o fereastră de mansardă, căreia 
i-a fost rezervat un spațiu decupat. 
Panta acoperișului a fost aceeași 
ca la proba anterioară, de 40°, iar 
cerințele de execuție pentru siste-

mul de drenare a apei – similare. A 
fost impusă și o racordare la perete 
prin intermediul unui sistem spe-
cial de profile și piese metalice. 

Provocarea lucrării a fost aborda
rea continuă a unei zone de dolie, 
între doi versanți ai acoperișului – 
astfel, nu s-a folosit un element pre-
fabricat, ci a trebuit realizată tot din 
țigle ceramice standard, conform 
tradiției elvețiene. Așezarea țiglelor 
a fost un proces destul de complex, 

Competiția de 
ACOPERIȘURI CLASICE

sub acestea trebuind construită o 
substructură din lemn care să per-
mită trecerea lină de la un versant 
la celălalt.

Straturile și elementele prevăzute 
au fost cele deja clasice, dar în sis-
tem complex: căpriori, izolație de 
35 mm peste căpriori, hidroizolație, 
șipci longitudinale prinse în șuru-
buri, sub care au fost puse benzi 
de etanșeizare și amortizare din 
cauciuc, șipci transversale, țigle 
(cu țigle format special pentru zo-
nele laterale). La racordul cu pere-
tele, a fost utilizat un sistem com-
plex de benzi, prinse în șuruburi și 
etanșeizate cu mastic. La marginea 
acoperirii (țigla a ieșit cu 4 cm în 
afara șarpantei), au fost montate 
așa-numitele „cârlige de furtună”, 
destinate să împiedice ridicarea 
țiglelor în caz de vânt lateral. 

3A TREIA PROBĂ, opțio-
na lă, a constat în montarea 
unui acoperiș din ardezie na-

turală Rathscheck, fără alte lucrări 
preliminare. Participanții au pri-
mit ardezie de câmp și de margi-
ne (pentru compensare), cârlige și 
cuie. Practic, a fost o lucrare liberă, 
care să demonstreze ideile perso-
nale și creativitatea concurenților 
- singurele constrângeri au fost li-
mita laterală (perete), o lucarnă cu 
acoperișul în rampă și dimensiuni-
le standard ale plăcilor de ardezie: 
400 x 250 mm.
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La Lucerna, tinerii montatori au 
avut două teme impuse și una li-
beră, având practic același front de 
lucru în care au fost alăturate toate 
cele 3 suprafețe care trebuiau abor-
date (două de 4 x 1,9 m și una de 
4 x 1,5 m). Aceste lucrări au fost de 
fapt sintetizarea operațiunilor im-
portante și dificile necesare termo-
hidroizolării unei terase, cu accent 
pe detalii în ceea ce privește suc-
cesiunea straturilor și acuratețea 
execuției, în condiții nu tocmai co-
mode (spații restrânse).

1PRIMA TEMĂ a constat 
într-o terasă cu două cote 
de nivel și o multitudine de 

detalii: muchii, colțuri, străpungeri 
– un luminator și o gură de aerisi-
re. Toate lucrările au fost executa-
te doar cu scule de mână. Fiecare 
echipă a primit câte 2 bormașini cu 
șurubelniță (fără fir) și un ferăstrău 
pendular (ambele modele de la Hil-
ti), 2 pistoale cu aer cald Leister și 
un pistol pentru spumă și silicon.

Lucrarea a trebuit executată cu 
următoarele materiale:
• barieră de vapori - BauderTEC 

KSD Duo;
• izolație termică BauderPIR M 

de 50 mm;
• membrană finală cu armătură 

Bauder Thermofin F 16.
Câteva cerințe de execuție:
1. La prima cotă de nivel (cea de jos)
• fiecare strat să depășească cu 

100 mm pe cel inferior, astfel în-

Competiția de 
ETANȘEIZĂRI

Această secțiune a concursului a suscitat un real 
interes, deoarece arhitectura modernă presupu-

ne tot mai multe acoperișuri tip terasă (inclusiv 
verzi), unde termo- și hidroizolarea sunt princi-
palele mize. Prima competiție de etanșeizări a 
concursului organizat de IFD a avut loc abia în 

2002, când s-a desfășurat la Dublin. Anul acesta, 
competiția a fost foarte disputată și urmărită cu 

atenție nu doar de specialiștii în execuție, ci și de 
marii producători de sisteme pentru terase. 

cât toate straturile să fie vizibile;
• bariera de vapori autoadezivă 

să fie ridicată până la suprafața 
superioară a termoizolației;

• termoizolația să fie lipită peste 
barira de vapori cu un adeziv 
Bauder la un consum impus de 
300 g/mp;

• membranele să fie pozate fără 
tensiune, iar pe suprafețele verti-
cale să fie fixate în șine;

• izolația termică să ”urce” pe pe-

EVENIMENT

CÂȘTIGĂTORI
Locul I Elveția

Locul II Austria

Locul III Estonia

Premiul 
Președintelui IFD Estonia
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rete la 350 de mm, având partea 
superioară înclinată la 10°;

• termosistemul să fie fixat și me-
canic, cu 8 prinderi/mp;

• stratul etanșeizant final să fie 
lipit de termoizolație;

• la gura de aerisire să fie aplicate 
benzi de etanșeizare.

2. La platforma (cota) superioară
• montarea tuturor straturilor 

fără decalaje;
• montarea unei șipci de ghidaj 

de 60x50 mm la marginea 
suprafeței abordate (acoperind 
bariera de vapori) și acoperirea 
acesteia ulterioară cu membra-
na finală;

• montarea unei protecții pentru 
margine;

• montarea unei ferestre de acope
riș (luminator); 

• benzi metalice de protecție a 
colțurilor, fixate în șuruburi.

2Pentru A DOUA TEMĂ, au 
fost alocate aceleași unelte, 
situația fiind diferită pen-

tru că suportul a fost o placă con-
glomerată din lemn negrunduită 
(aplicarea de grund s-a făcut doar 
pe suprafețele verticale) și nu a mai 
existat o gură de aerisire. 
Ca materiale, au fost folosite: 
• bariera de vapori lipită peste 

placa din lemn;
• termoizolație  de 60 mm, fixată 

mecanic (8 șuruburi/mp);
• un prim strat de etanșeizare a 

suprafeței orizontale, cu su-
darea marginilor ridicate, și 
fixare mecanică suplimentară 
în șuruburi cu floare de plastic; 
acest prim strat de etanșeizare 
a fost aplicat ulterior și pe 
suprafețe verticale; 

• al doilea strat de etanșeizare 
de 5,3 mm sudat peste toată 
suprafața, cu diverse decupaje;

• la o muchie orizontală a fost 
montată o cală elastomerică, 
acoperită de primul strat de 
etanșeizare orizontal;

• pentru etanșeizarea ferestrei (lu-
minatorului), în zona de margine 

a hidroizolației urcate vertical 
a fost aplicată o rășină lichidă 
întărită cu o bandă de armare;

• o placă de protecție superioară 
pentru parapet, care a fost fixa-
tă în șuruburi, desigur peste un 
strat de hidroizolație.

3A TREIA TEMĂ, opțională, 
a constat în acoperirea unei 
suprafețe plane cu diverse 

straturi sintetice, fără izolare ter-
mică, în scopul obținerii unei tera-
se verzi. 
Au fost alocate:
• o membrană din FPOPP armată 

(rezistentă la fixarea mecanică 
și încărcarea cu pietriș sau pă-
mânt) Bauder Thermofin F 16;

• un strat de drenaj Natte Bau-
der SDF, cu caracter de drenaj 
și retenție optimă acoperișurilor 
verzi;

• substraturi speciale pentru agre-
gate cu diferite granulații;

• plante.



4242

La această categorie, pe lângă şu-
rubelniţele cu acumulatori, com-
petitorii au primit câte un pistol 
pentru mastic cu compresor, o 
mașină pentru șanfrenat manuală 
și un aparat de lipire cu flacără.

1ÎN CADRUL PRIMEI 
PROBE, s-a executat o aco-
perire cu tablă de zinc, pes-

te un sistem izolator complet, 
care a trebuit și el realizat. Primul 
strat aplicat, termoizolația din sti-
clă spongioasă celulară rigidă de 
18 cm (Foamglas Ready Board), cu 
strat de etanșeizare bituminoasă 
superioară, a fost montat pe struc-
tura de bază, realizată din tablă 
profilată trapezoidală, cu ajutorul 
unui adeziv special bituminos pen-
tru lipirea la rece. La peretele de 
la marginea superioară a pantei, 
termoizolația (din același materi-
al, dar ceva mai subțire – 12 cm) a 
fost fixată suplimentar în șuruburi. 

Aceste panouri rigine au putut fi 
decupate cu un simplu ferăstrău. 
În partea inferioară, spre streașină, 
au fost folosite drept barieră termi-
că elemente Foamglas Promet, cu o 
rezistență mecanică mai mare. 

Pentru a permite ulterior făl-
țu irea fără a deteriora straturile 
termo- și hidroizolante, au fost 
inserate în termoizolație plăci me-
talice cu crampoane (15 x 15 cm), 
care, înainte și după fixare au fost 
tratate cu flacără pentru a asigura 
etanșeizarea cu bitum. Amplasa-
rea acestora a fost foarte strictă, la 
intervale bine stabilite prin proiect 
(intervale de 595 mm pe orizonta-
lă, respectiv 300 mm pe verticală). 

EVENIMENT

Competiția de 
ACOPERIȘURI METALICE

CÂȘTIGĂTORI
Locul I Elveția

Locul II Letonia

Locul III Estonia

Premiul 
Președintelui IFD Polonia

Ulterior, s-a acoperit cu un strat de 
membrană polimerică bituminoa-
să (etanșantă și acoperită cu un 
strat de polipropilenă cu densitate 
mică) care a fost sudată cu flacără. 
Stratul final a constat în tablă de 
zinc dublu fălțuită (foi VM Zinc 
de 0,7 mm, cu pliere prefabricată): 
595 mm între falțuri, 300 mm în-
tre clipsuri. Marginea inferioară a 
pantei a fost pliată în jos, iar margi-
nile laterale au fost protejate de ase-
menea cu profile metalice. În zona 
streșinii, au fost montate și cârlige 
pentru jgheaburi. Fiecare strat a 
fost mai îngust decât cel anterior 
pentru a putea verifica succesiunea 
corectă și completă a acestora.
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2 A DOUA TEMĂ a constat 
în realizarea unui acoperiș 
cu două versante (deci și 

dolie) folosind tablă de cupru, fiind 
deja montată o fereastră în planul 
învelitorii – care a fost oricum de-
montată parțial pentru a i se putea 
realiza etanșeizarea). Între structu-
ra de bază din lemn, furnizată de or-
ganizator, și tabla de cupru fixată cu 
falț dublu (595 mm lățimea foii de 
cupru), a fost prevăzut un strat de 
separație sudat (respectiv benzi de 
etanșare perimetrale). La aplicarea 
stratului de separație a trebuit să se 
țină cont și de o străpungere de 110 
mm (un coș de fum să zicem, care 
a fost acoperit și el cu tablă de cu-

3TEMA OPȚIONALĂ a 
vizat cămășuirea unei zone 
de fațadă (verticală deci) cu 

plăci din aluminiu Prefa FX.12., 
într-o manieră care să impresione-
ze juriul. Au fost puse la dispoziție 
elemente metalice de fixare și cuie, 
alături de sculele de mână întâlnite 
și la celelalte teme.  

Membrii juriului au ținut cont 
atât de situația finală a montajului 
(rigurozitatea dimensiunilor pre-
văzute în proiect, acuratețea fini-
sajelor), cât și de observațiile făcute 
în timpul execuției – siguranța în 
abordarea operațiunilor, folosirea 
corectă a uneltelor, parcurgerea in-
tegrală a tuturor etapelor și urmă-
rirea lucrărilor ascunse, curățenia 
la locul de muncă și măsurile de 
protecție (ale concurenților sau ale 
elementelor lucrării – de pildă pro-
tejarea jgheaburilor).

pru, după ce a fost protejat cu benzi 
de etanșeizare). De asemenea, au 
fost montate jgheaburi din același 
material, pe cârlige prefabricate 
amplasate la intervale de 20 cm în 
lăcașuri deja decupate pentru a ră-
mâne îngropate în structură. Pen-
tru fixarea tablei, s-au folosit și ele-
mente metalice prinse în șuruburi 
și anumite delimitări au fost cosi-
torite. Succesiunea operațiilor nu a 
fost simplă, fereastra presupunând 
o lungă serie de detalii. 

Au fost permise diverse scule spe-
cifice montatorilor de tablă fălțuită, 
iar din partea organizatorilor au 
fost oferite aceleași echipamente ca 
și la cealaltă probă obligatorie.



Rundo Resistor Mocca

Rundo Resistor Carbon Rundo Resistor Korall

Danubia Resistor Korall Danubia Resistor Mocca
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Firescul culorilor naturale pe acoperiș

MEDITERRAN Rom Sisteme de Învelitori  
 
Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 81/3 

Tel.: +40/264/462-484 
Fax: +40/264/462-485

E-mail: info@mediterran.ro 
www.mediterran.ro

TEHNOLOGII DE TOP

Natura ne surprinde constant prin culori dintre cele mai 
variate, care ni se par firești, atractive. Când este vorba 
despre învelitoarea acoperișului, ne pare rău dacă suntem 
limitați de o gamă cromatică restrânsă, de vreme ce natu-
ra ne oferă atâta diversitate. 
Din fericire, țigla din beton are această proprietate de-
osebită: poate fi obținută în orice nuanță, cu condiția ca 
producătorii să aibă această deschidere spre inovație – de 
fapt, spre a capta culorile naturii și a ni le oferi. Iar acești 
producători există: începând cu această toamnă, Mediter-
ran a lansat o nouă gamă de culori pentru țiglele pe care le 
deține în portofoliu. 

Linia Danubia poate fi găsită acum și în nuanțe corai și ca-
feniu: Danubia Resistor Korall și Danubia Resistor Moc-
ca. De asemenea, linia Rundo și-a adăugat, pe lângă corai 
și cafeniu (ca să nu mai adăugăm și numeroasele variante 
anterioare, clasice sau arhaizate), o atrăgătoare nuanță de 
antracit – avem astfel de ales între Rundo Resistor Car-
bon, Rundo Resistor Korall și Rundo Resistor Mocca. 
Toate aceste noi game sunt oferite, desigur, în sistem 
complet, și, așa cum ne sugerează și denumirea, țiglele și 
celelalte elemente din beton beneficiază de proprietățile 
sistemului de protecție Resistor, care prelungește consi-
derabil durata de exploatare a acoperișului.

Procedeul de protecţie Resistor reprezintă cea mai mo-
dernă tehnologie de tratare a suprafeţei ţiglei de beton. 
Datorită acestei ameliorări, pe lângă o protecţie superi-
oară a culorii, suprafaţa devine foarte netedă, fină, fără 
asperităţi, o barieră în plus împotriva pătrunderii apei în 
țigla de beton, împotriva apariției mușchilor și lichenilor. 
În virtutea acestui fapt, țiglele Mediterran sunt furnizate 
împreună cu un ,,Certificat de garanţie” din partea firmei 
de distribuție. 

Mediterran, brand cu o istorie de peste 90 de ani, și-a 
îmbogățit portofoliul cu aceste nuanțe noi nu doar din 
spirit inovativ, ci și pentru a permite arhitecților să aibă 
o varietate mai largă de opțiuni atunci când proiectează 
o casă. În acest moment, când managementul culorilor 
pentru finisajele de fațade și pentru tâmplărie a ajuns la 
un asemenea rafinament, a înțeles că și acoperișul trebuie 
să își aducă aportul la un concept vizual bine definit, fără 
alte constrângeri decât cele de ordin estetic.
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Î n ultimele decenii, acoperișul și 
conceptul de acoperiș au înre-

gistrat schimbări majore de abor-
dare, devenind sisteme complexe, 
care să țină cont de economisi-
rea energiei, clima în schimbare, 
agresiunea fonică tot mai mare, 
poluarea și multe alte aspecte. 
Dincolo de rezistența necesară și 
comportamentul optim la agresi-
unile mediului (inclusiv chimice), 
conform normativelor în vigoa-
re un acoperiș trebuie să aibă 
proprietăți care să confere: 

1. Izolare termică și economisi-
rea energiei:
•	 Rezistenţa	 necesară	 la	 transfer	
termic	 prin	 învelitoare	 (de	 tip	
complex	termoizolant),	în	vede-
rea	asigurării	confortului	termic	
global	şi	limitării	pierderilor	de	
energie;

•	 Capacitatea	de	diminuare	a	şo-
cului	termic	spre	interior,	inclu-
siv	spre	structura	termoizolantă,	
pentru	 ca	materialul	 termoizo-
lant	să	nu	se	degradeze	sau	de-
formeze	 sub	 acţiunea	 tempera-
turilor	 ridicate	 şi	 să	 diminueze	
efectul	de	seră;	

ACOPERIȘUL – 
un sistem complex

•	 Posibilitatea	 prevederii/montă-
rii	pe	învelitoarea	acoperişurilor	
de	 elemente/instalaţii	 necon-
venţionale,	 pentru	 producerea	
de	 energie	 termică	 şi/sau	 elec-
trică.

2. Protecţie la apă / izolare hi-
drofugă

Etanşeitatea se exprimă prin 
protecţia la apă, asigurată de în-
velitoare, sub efectul ploii, zăpezii 
şi vântului: 
•	 presiune	limită	a	etanşeităţii	la	
10	Pa	(valoarea	maximă	a	di-
ferenţei	presiunii	aerului	dintre	
exterior	şi	interior	pentru	care	
este	asigurată	etanşeitatea	la	
apă)

•	 capacitatea	de	evacuare	a	ape-
lor	meteorice	se	face	fără	stag-
nări	sau	debordări	(peste	3	l/
minut/mp).	
Etanşeitatea învelitorii se asigu-

ră în cazul elementelor disconti-
nue, cu un nivel de permeabilitate 
acceptat şi cunoscut, prin preve-
derea sub învelitoare a unui strat 
impermeabil, continuu (folie co-
lectoare anticondens, folie hidro-
izolantă).

3. Protecţie împotriva zgomotului
Se exprimă prin condiţii tehnice 

(pentru ansamblul acoperişului) 
de atenuare a zgomotelor spre in-
teriorul utilizat:
•	 Izolare la zgomot aerian
Se	exprimă	prin	atenuarea	zgo-
motului	pe	frecvenţe.	Nivelurile	
de	 izolare	 la	 zgomot	 aerian	 se	
pot	diferenţia	pe	spaţii	interioa-
re	 în	raport	cu	 funcţionalitatea	
acestora	(dormitoare,	camere	de	
zi,	birouri,	săli	de	clasă	etc.).

•	Zgomot emis de către acoperiş 
(învelitoare) 
Se	exprimă	prin	zgomotele	emise	
de	acoperiş	spre	interior,	raporta-
te	la	zgomotul	(interior)	de	fond.	
Acestea	pot	fi	zgomotele	emise	de	
acoperiş	 provenite	 din	 variaţiile	
dimensionale	 ale	 elementelor	 de	
construcţie,	 din	 vibraţiile	 şi	 şu-
ierăturile	 produse	 de	 învelitoare	
sub	efectul	vântului	(vânt	cu	vite-
ză	mai	mare	de	10	m/s),	de	 im-
pactul	ploii	şi	grindinei	pe	înveli-
toare;	zgomotul	emis	de	acoperiş	
şi	 perceput	 la	 interior	 se	 reco-
mandă	a	fi	sub	3	dB(A),	în	raport	
cu	zgomotul	interior	de	fond.
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Firma EGGER, în calitate de principal producător de 
semifabricate din lemn, recomandă utilizarea plăcilor 
EUROSTRAND® OSB/3 cu profil Nut şi Feder  ca 
astereală pentru toate tipurile de învelitori, printre 
care cele din ţiglă metalică sau şindrilă bituminoasă. 
Datorită proprietăţilor fizico-mecanice foarte bune 
şi a capacităţii de încărcare statică ridicată, plăcile 
OSB/3 facilitează  construirea unui plan cu rigiditate 
şi  portanţă bună  fără a fi necesară utilizarea benzii de 
tablă perforată sau a clipsurilor H.
În ambele cazuri, sistemul de placare propus de către EGGER 
se evidenţiază ca fiind o alternativă durabilă, ecologică şi de 
calitate la costuri avantajoase faţă de cea din scândură sau 
alte materiale. Datorită poziţionării în cruce a Strands-urilor 
(Microfurnire) şi a densităţii ridicate, plăcile EUROSTRAND® 
OSB/3 asigură o bună încastrare, fixare şi rezistenţă la smul-
gere a accesoriilor de fixare chiar şi în zona canturilor.
O serie de teste efectuate de către institute independente 
au demonstrat că plăcile OSB garantează buna încastrare 
a elementelor de fixare ale învelitorii chiar şi în condiţii de 
schimbări climatice şi de solicitări ridicate la vânt.
Profilul Nut şi Feder, asimetric şi conic, asigură un montaj 
exact şi rapid, facilitând utilizarea plăcilor EGGER EURO-
STRAND® OSB/3 pe post de astereală. Acest profil con-
tribuie la rigidizarea şi repartizarea uniformă a forţelor în 
planul format. De asemenea, prin profilul Nut şi Feder se 
îmbunătăţeşte etanşeitatea construcţiei, pierderile de căl-
dură fiind astfel semnificativ reduse. 

EGGER EUROSTRAND® OSB/3 
ca astereală pentru acoperișuri

» EGGER recomandă utilizarea plăcilor  
EUROSTRAND® OSB/3 cu profil Nut & Feder 
pentru cele două tipuri de astereală,  
deoarece astfel se asigură:
• Acoperiş trainic şi ecologic;
• Prelucrare uşoară fără unelte speciale;
• Montaj rapid datorită formatelor optime;
• Izolare termică şi fonică superioară;
• Placarea rigidizează şi îmbunătăţeşte portanţa acoperişului.

Informaţii adiţionale despre EGGER EUROSTRAND® OSB  sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea Produse pentru construcţii.

EUROSTRAND® OSB/3, 15mm

EUROSTRAND® OSB/3, 15mm

Folie difuzie controlată vapori în funcție de umiditate

Grinzi lemn masiv 80/ 220mm

Grinzi lemn masiv 80/220mm

Izolație termică cu vată minerală 80/220mm

Izolație termică cu vată minerală 80/220mm

Folie difuzie vapori cu valoarea sd=0,3mm

Folie difuzie vapori cu valoarea sd=0,3mm

Ventilație acoperiș

Învelitoare țiglă metalică

Învelitoare șindrilă bituminoasă

Grinzi la vedere

Grinzi la vedere

Pazie

Plasă tablă anti-insecte

EUROSTRAND® OSB/3 22mm profil nut și feder

EUROSTRAND® OSB/3 22mm profil nut și feder

STRUCTURĂ ACOPERIȘ CU ȚIGLĂ METALICĂ

STRUCTURĂ ACOPERIȘ CU ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ

Folie difuzie controlată vapori în funcție de umiditate
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Prin laminarea mai multor piese mici de lemn rezultă 
structuri rezistente la umiditate și medii corozive, utiliza-
te în construcții ca grinzi, coloane verticale sau orizontale, 
precum și forme curbate, arcuite. 

Aceste structuri sunt mai ușor de produs în forme cur-
bate, fiind permisive în ceea ce privește design-ul arhitec-
tural, fără a sacrifica cerințele structurale.

Lemnul lamelar este uşor: are doar două treimi din greutatea 
oțelului și o șesime din greutatea betonului. 
Lemnul lamelar este durabil: are o rezistență mai mare la 
tracțiune în raport cu oțelul – de două ori mai mare în raport cu 
greutatea de bază a acestuia, respectiv o rezistență mai mare la 
compresiune decât betonul.

În general, conexiunile acestori structuri se realizează 
cu șuruburi sau dibluri simple  și plăci de oțel. Având în 
vedere proprietăţile materialului, lemnul lamelar este ide-
al pentru realizarea structurii mansardelor, dar și a altor 
elemente constructive.

TEHNOLOGII DE TOP

Lemnul lamelar este un material de 
construcție compus din mai multe 
straturi dimensionate de lemn, încleiate 
în prese hidraulice cu adezivi durabili, 
rezistenți la umezeală.

LEMNUL 
LAMELAR



49

» Avantajele construcțiilor din lemn lamelar
• elemente de construcție cu caracter unic, diversitate în ale-
gerea formei și alcătuirii elementelor de  ansamblu – libertate 
mare în alegerea design-ului arhitectural;
• rezistență  la coroziune;
• stabilitate dimensională, permite realizarea unor construcții 
cu deschideri mari, fără stâlpi de susținere intermediari;
• material ecologic;
• costuri mici de producție și timp scurt de execuție;
• ușurință în manevrare și transport. 

DC GROUP CONSTRUCȚII 
Calea Victoriei nr. 103-105, Sector 1, București 

Tel.: 0374 07 07 07; 0746 413 123 
Fax: 021 312 25 77

E-mail: office@dc-group.ro 
www.dc-groupconstructii.ro

Se pot realiza construcții cu deschideri mari, fără stâlpi 
de susținere intermediari, optimizându-se valorile struc-
turale ale unei resurse regenerabile – lemnul. Cantitatea 
totală de materie primă folosită se reduce, comparativ 
cu lemnul ecarisat, prin diminuarea impactului negativ al 
nodurilor și al altor mici defecte. Dimensionarea este con-
strânsă doar la transport și manipulare.

DC Group Construcții oferă:
- Consultanță de specialitate în domeniul construcțiilor – struc-
turilor din lemn lamelar; 
- Servicii de proiectare a construcțiilor din lemn lamelar, în con-
formitate cu normele în vigoare, în funcție de cerințele clientului;
- Execuție de construcții și structuri din lemn lamelar.
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Profesionistul anului 2012 
în acoperişuri

TONDACH România a desemnat 
câştigătorii concursului Profesionistul anului 
2012 în acoperişuri. Juriul a fost alcătuit din 
specialişti în construcţii, reabilitare, monta-
tori, precum şi jurnalişti de specialitate. 
Cei trei câştigători vor participa la etapa 
internaţională, în Austria, unde va fi pus la 
bătaie marele premiu, un VW – Amarok 
TDI, 4x4 Offroad.

Premiul I (9.000 RON): George Sărăcin – renovare monument istoric – Solzi Cedonia

Premiul II (6.750 RON): Daniel Ene – renovare monument istoric – Solzi Clasic Sibiu

Premiul III (4.500 RON): Remus Dosinescu – renovare casă rezidenţială – Solzi Clasic Sibiu

ARCON investește 
în diversificarea 
gamei de produse

Pe fondul intensificării expor-
turilor și a bunei colaborări cu 
lanțurile de distribuție a mate-
rialelor de construcții, ARCON 
a depășit cifra de afaceri de 27 
milioane euro aferentă anului 
2011, atingând cca 31 milioane 
la finele lui 2012. 

Portofoliul firmei s-a diversi-
ficat cu noi game de produse 
și servicii, investițiile cumulate 
din 2012 totalizând aproxima-
tiv 2,5 milioane euro.

Achiziția fabricii de mase plas-
tice PLASTICO Sfântu Gheor-
ghe a anunțat intențiile de dez-
voltare a businessului ARCON 
pe noi paliere. Cu o capacita-
te de peste 45000 de tone anu-
al, fabrica de finisaje decorative 
a completat cu succes vânza-
rea de termosisteme complete 
agrementate marca ARCO.

Cea mai importantă parte a 
planului de dezvoltare a com-
paniei ARCON este inițierea 
preluării companiilor AMVIC și 
Corina Gealan, tranzacție afla-
tă momentan în stadiu de DUE 
DILIGENCE, urmând a se finali-
za pâna la finele lui 2012.

Astfel, oferta ARCON va cu-
prinde membrane, polistiren ex-
pandat ignifugat, termosisteme, 
ansambluri de tâmplărie PVC, 
tencuieli decorative sau cofraje 
pentru case pasive tip AMVIC.

În plus, există în stadiu de 
studiu de fezabilitate cu fina-
lizare preconizată în 2013 o 
instalație de producere a com-
poundurilor elastice lichide cu 
elastoplastomeri.
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D eoarece vorbim despre 
spațiul aflat între etajul 

superior al unei construcții și 
acoperiș, volumetria și dimen-
siuile acestuia pot varia foarte 
mult. Deosebirea dintre un pod 
și o mansardă o face volumetria 
diferită a celor două spații, man-
sarda fiind întotdeauna circu-
labilă (locuibilă), pe când podul 
poate fi necirculabil.

Soluții constructive
Mansarda, ca spațiu funcțional, 

va respecta cerințele de siguranță, 
protecție şi confort corespunză-
toare utilizării specifice (de locui-
re). Acest spațiu va fi realizat prin:
a) Amenajarea podurilor circula-

bile existente - poduri mansar-
date;

b) Conceperea unui spaţiu man-
sardat la clădiri existente, 
modificând parţial sau total 
acoperişul (şarpantă sau tera-
să) – mansarde realizate prin 
supraetajare;

Volumetria și dimensiunile 
MANSARDEI

Ultimul nivel al unei construcții, denumit după termenul francez “mansarde”, inspirat de numele 
arhitectului François Mansart, este spațiul aflat sub acoperișul înclinat al acesteia, fiind caracte-
rizat de pereții săi înclinați la același unghi cu panta învelitorii. 

c) Prin proiectarea şi executarea 
mansardelor odată cu clădirea 
– mansarde noi.

În timp ce dimensiunile  pot va-
ria, este cunoscut faptul că forme-
le unei mansarde sunt deosebite, 
uneori bizare. Multe dintre ele au 
colțuri greu accesibile și grinzi la 
vedere. În ciuda acestor impedi-
mente, spațiul mansardat poate 

avea multiple întrebuințări. Ame-
najarea unor spații locuibile, de 
birouri, a unui dormitor sau a unei 
zone de zi destinate relaxării etc. 
presupune accesul cu ajutorul scă-
rilor și a ferestrelor special desti-
nate mansardelor. Bogăția luminii 
revărsate prin ferestrele generoase 
vor crea impresia vizuală de spațiu 
mărit și, totodată, vor lăsa ochiul să 
se destindă în contemplarea unei 

ACOPERIȘ ÎN PATRU APE

Spațiu redus în mansardă

ACOPERIȘ ÎN DOUĂ APE

Mai mult spațiu în mansardă
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priveliști deosebite, fapt care va da 
o conotație aparte fiecărui colț al 
mansardei. Ferestrele de mansardă 
pot avea forme și dimensiuni cât se 
poate de variate, pot avea chiar co-
mandă electrică pentru închidere / 
deschidere, prezentând o utilitate 
cât se poate de necesară.

Utilizarea eficientă 
a spațiului
De obicei, dimensiunile și vo-

lumetria mansardei determină 
modul în care vor fi folosite. De 
aceea, dacă accesul nu este facil, 
este recomandat ca încăperea să 
fie folosită ca spațiu de depozitare 
mai curând, decât ca birou sau ca-
meră de locuit. Deși influențeaza 
volumetria spațiului locuibil, atât 
proprietarii, cât și arhitecții, optea-
ză în majoritatea cazurilor pentru 
personalizarea și însuflețirea man-
sardelor cu ajutorul grinzilor lasa-
te la vedere. Astfel, pe lângă rolul 
lor de rezistență a clădirii, capătă și 

o valoare estetică deosebită, având 
un impact vizual major. Folosirea 
acestora nu prezintă restricții, de-
oarece pot fi înglobate atât în stilul 
de amenajare rustic, cât și în cel 
modern sau contemporan, cu ele-
mente geometrice simple și clare. 
Aspectul lor este în cele mai multe 
cazuri păstrat în nuanțele naturale 
ale lemnului, dar pot fi abordate și 
nuanțe îndrăznețe de culori, care 
să scoată din anonimat mansarda 
locuibilă.

Plafonul mansardei, care poate fi 
drept sau cu mai multe pante, ofe-
rindu-i un aspect mai neobișnuit, 
va fi învăluit în culori calde, des-
chise, care vor atenua efectul de 
claustrofobie și vor crea o ambianță 
primitoare. 

Înainte de planificarea ame-
najarii mansardei se va ține cont 
de funcțiunea și forma spațiului, 
cât și de lumina existentă. Spațiul 
generos va permite o gamă largă 
de variante de compartimentare și 
distribuire a mobilierului, pe când 

un spațiu restrâns va avea nevoie 
de trucuri precum materiale trans-
lucide sau culori deschise, care vor 
permite luminii să circule și vor da 
efectul vizual de spațiu mărit. 

Dacă este posibil, putem ame-
naja mansarda în așa fel încât să 
conțină tot mobilierul de care 
avem nevoie, dar vom ține cont de 
faptul că supraaglomerarea va 
dăuna, mai ales în condiția unui 
spațiu în care temperatura ridicată 
poate deveni o problemă.

Ținând cont de contextele socia-
le și economice actuale, în care se 
urmărește o utilizare cât mai bună 
a spațiilor, cu o depozitare vastă, 
dar în limitele amenajării cu un 
buget minim, soluția folosirii man-
sardei devine viabilă, ajutând chiar 
la creșterea valorii proprietății.

ACOPERIȘ CU PANTĂ LINĂ

Spațiu redus în mansardă

ACOPERIȘ CU PANTĂ ABRUPTĂ

Mai mult spațiu în mansardă

Colaborator: 
CAMELIA SCRIPA – Interior Designer

Tel.: 0720.599.419

E-mail: camelia.scripa@gmail.com 
www.cameliascripa.wordpress.com
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Pe 24 octombrie 2012, directo-
rul general al companiei Siniat, 

Marc-Andre Fritsche, a susținut o 
conferință de presă în cadrul căreia 
a anunțat câteva schimbări în modul 
de abordare a pieței românești din 
partea companiei. 

Provenind din divizia de gips-car-
ton a grupului Lafarge, Siniat a pri-
mit această denumire în cadrul gru-
pului belgian Etex, unul dintre cei mai 
mari producători și furnizori mondi-
ali de materiale și soluţii pentru con-
strucţii, cu o cifră de afaceri de circa 
2,3 miliarde euro. Astfel, a avut loc 
un rebranding și a fost conceput un 
nou logo sugestiv pentru produse-
le și soluţiile din portofoliu, care să 
arate dorința de deschidere către noi 
perspective a companiei: cristalul de 
gips. Cu 43 de fabrici, în 13 țări din 
Europa și America Latină, având o 
cifră de afaceri de circa un miliard 
de euro, Siniat se anunță un jucător 

Renexpo South-East Europe
Î n perioada 21-23 noiembrie, a avut 

loc cea de-a V-a ediție a expoziției 
destinate energiei regenerabile și 
eficienței energetice, Renexpo South-
East Europe. Evenimentul, desfășurat 
la Sala Palatului din Capitală pe o 
suprafață expozițională de 3.500 mp, 
a atras un număr de circa 4.500 de 
vizitatori (85% specialiști), dintre care 
580 au participat la conferințe, work-
shop-uri și manifestările conexe. 

Expozanții au fost nu doar din Ro-
mânia, ci și din alte 14 țări ale lumii 
(peste 130 de companii). Cel mai im-

portant segment (34% dintre expo-
zanți) a fost reprezentat de compa-
nii care au ca obiect de activitate 
strict eficiența energetică a unei 
construcții. Partener al evenimentu-
lui, revista Mansarde & Acoperișuri a 
fost prezentă atât ca publicație în ca-
drul standului de presă, cât și pentru 
a comunica cu expozanții despre noi 
metode de economisire a energiei la 
nivelul acoperișului. Furnizorii de ce-
lule fotovoltaice își mențin interesul 
pentru încastrarea acestor panouri în 
învelitoarea acoperișului, dar sunt în-

tr-o strânsă legătură și cu producătorii 
de structuri metalice, care să permită 
montarea acestor panouri și după 
execuția completă a acoperișului.

Siniat – rebranding și planuri de viitor

important pe piața de profil, cu atât 
mai mult cu cât, pentru anul viitor, se 
anunță o nouă investiție a companiei 
în România. Având la noi două uni-
tăţi de producţie, la București (17 mi-
lioane mp de plăci din gips-carton pe 
an) și Aghireșu – Cluj (circa 50 KT de 
tencuieli), noua investiție se va deru-
la la Turceni, în următorii doi ani. 

Siniat a avut în România anul aces-
ta o cotă de piață de aproximativ 24% 
la plăcile de gips-carton și țintește 
cota de 27% pentru 2012, fabricile 
din portofoliu adresându-se expor-
tului cu circa 35% din producție. Pen-
tru 2013, analiza internă a companiei 
a estimat o creștere generală cu 5% a 
pieței de plăci din gips-carton. 

ȘTIRI

Ski World Cup Ediţia a 4-a

Avem plăcerea de a vă invita la ediţia a patra a IFD FAKRO Ski World Cup, eveniment sportiv de 
renume care aduce împreună montatori pasionaţi de ski din întreaga lume. 
Vă aşteptăm pe pârtie!
Cum să devii participant?
În primul rând, trebuie să îţi doreşti. Să iubeşti acest sport şi să vrei să iei parte, încărcat cu spirit 
de competiţie, la acest eveniment care va însemna, pe lângă o vacanţă extrem de placută, şi un 
valoros schimb de experienţă.
1. Citeşte regulamentul concursului pe www.skicup.fakro.com.
2. Completează formularul de cerere de pe aceeaşi pagina (www.skicup.fakro.com) până la data 

de 14/01/2013 şi plăteşte 175€ (730 PLN, 230 USD, 140 GPB). 
3. În cazul unui număr prea mare de înscrişi, se va face o selecţie. Calificările pentru par-

ticipare vor fi comunicate vineri, 11/01/2013.
4. Dacă este cazul, rezervă-ţi biletul de avion spre Cracovia. Daca vii cu 

maşina, îţi urăm drum bun!
Concursul IFD FAKRO Ski World Cup este o ocazie pentru multe alte 

activităţi sportive, pregătite în centrul spa&wellness din pitores-
cul oraş Krynica – Zdrój, din zona de sud a Poloniei.
Ia cu tine buna-dispoziţie şi vino la ski!
Noi îţi asigurăm distracţia, servicii profesionale ireproşabile şi, 

nu în ultimul rând, o experienţă de neuitat.

   Grupul FAKRO

WWW.skiCup.fakRo.Com 

ifD fakRo 

Vă aşteptăm pe pârtie!

14 Februarie 2013 - Muszyna - Polonia

EvEnimEnt DE taliE intERnaţională pEntRu montatoRii DE aCopERişuRi
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Ski World Cup Ediţia a 4-a

Avem plăcerea de a vă invita la ediţia a patra a IFD FAKRO Ski World Cup, eveniment sportiv de 
renume care aduce împreună montatori pasionaţi de ski din întreaga lume. 
Vă aşteptăm pe pârtie!
Cum să devii participant?
În primul rând, trebuie să îţi doreşti. Să iubeşti acest sport şi să vrei să iei parte, încărcat cu spirit 
de competiţie, la acest eveniment care va însemna, pe lângă o vacanţă extrem de placută, şi un 
valoros schimb de experienţă.
1. Citeşte regulamentul concursului pe www.skicup.fakro.com.
2. Completează formularul de cerere de pe aceeaşi pagina (www.skicup.fakro.com) până la data 

de 14/01/2013 şi plăteşte 175€ (730 PLN, 230 USD, 140 GPB). 
3. În cazul unui număr prea mare de înscrişi, se va face o selecţie. Calificările pentru par-

ticipare vor fi comunicate vineri, 11/01/2013.
4. Dacă este cazul, rezervă-ţi biletul de avion spre Cracovia. Daca vii cu 

maşina, îţi urăm drum bun!
Concursul IFD FAKRO Ski World Cup este o ocazie pentru multe alte 

activităţi sportive, pregătite în centrul spa&wellness din pitores-
cul oraş Krynica – Zdrój, din zona de sud a Poloniei.
Ia cu tine buna-dispoziţie şi vino la ski!
Noi îţi asigurăm distracţia, servicii profesionale ireproşabile şi, 

nu în ultimul rând, o experienţă de neuitat.

   Grupul FAKRO

WWW.skiCup.fakRo.Com 

ifD fakRo 

Vă aşteptăm pe pârtie!

14 Februarie 2013 - Muszyna - Polonia

EvEnimEnt DE taliE intERnaţională pEntRu montatoRii DE aCopERişuRi
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O moștenire a Paleozoicului
Ardezia este o rocă cu grad mic de trans-

formare metamorfică a argilelor și cenușii 
vulcanice, luând naștere din șisturi supuse 
presiunii și temperaturilor de câteva sute de 
grade acum 400-500 milioane de ani în Era 
Paleozoică. Dacă ar continua metamorfoza, 
ardezia s-ar transforma în filit. Modul de 
formare duce la o stratificare care permite 
spargerea în foi subțiri fără mari eforturi. 
În fond, sunt două direcții pe care poate fi 
spartă: cea de despicare în lungul stratificării 
și perpendicular. Există și situații în care, 
dat fiind trecutul geologic al sedimentelor și 
mișcările tectonice, nu poate fi despicată sim-
plu sub formă de plăci, rămânând a fi folosită 
tăiată ca orice rocă. Din aceleași cauze origi-
nare, resturile vegetale sau animale au fost 
distruse, de aceea culoarea este uniformă, ra-
reori fiind pătată cu fosile. Aceasta nu exclude 
o varietate relativ mare de culori, bazată pe 
compoziția internă, chiar dacă rocile provin 
din aceeași carieră: diferite nuanțe de gri, 
verde, roșie, chiar albastru-violet.

Domeniile în care ardezia a fost și este 
folosită sunt dintre cele mai variate, de la 
realizarea tablelor pentru scris (în trecut), 
până la pavaje, acoperișuri de înaltă clasă 
și, ca o dovadă a planeității, stabilității și 
rigidității optime, la obținerea celor mai 
bune mese de biliard. În cazul folosirii ca ele-
ment pentru acoperiș, ardezia este apreciată 
nu atât pentru rezistența și inerția ei, cât 
pentru faptul că absoarbe foarte puțină apă 
(sub 0,4 %), ceea ce înseamnă că se va degra-
da foarte lent la ciclurile îngheț/dezgheț și nu 

UN MATERIAL STANDARDIZAT

Ardezia este un material clasic, ab-
solut natural, poate cel mai vechi 
material folosit pentru acoperișuri, 
alături de lemn și fibre vegetale. El 
continuă să fascineze, rămânând în 
topul preferințelor arhitecților care îl 
propun cu bucurie pentru lucrările 
exclusiviste: acoperișuri, fațade, 
pavaje exterioare și placări. După 
veacuri de utilizare, ardezia și mon-
tajul ei au ajuns să fie standardizate 
astfel încât estetica să se îmbine cu 
utilul și siguranța construcției.

ARDEZIA

Cele mai mari exploatări 
de ardezie ale momentului 
din Europa (circa 90% din 
producția continentului) 
sunt în Spania – Galicia, cu 
zăcăminte reprezentative 
la Valdeorras, Quiroga, 
Ortigueira și Mondoñedo; 
alte exploatări europene 
importante sunt în Franța, 
Germania, Cehia și Țara 
Galilor.

În mod natural, ardezia 
poate avea diferite nuanțe 
de gri, verde, roșie, chiar 
albastru-violet.
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variații termice, conductivitatea termică 
și efectele asupra sănătății. Conform stan-
dardului european, un element important 
în compoziția ardeziei este prezența carbo-
nului nelegat, existent în orice șist, ceea ce îi 
crește friabilitatea și reactivitatea, deci degra-
darea la factorii mecanici și de mediu. Prin 
urmare, carbonul trebuie să fie în procent 
de cel mult 2%, iar carbonații de cel mult 
20%, altfel nefiind permisă utilizarea pentru 
acoperișuri. În acest context și în funcție de 
condițiile climatice ale zonei, grosimea plă-
cii de ardezie trebuie să includă un strat-
tampon suplimentar de 5-10% care să poată 
fi „sacrificat” în lupta cu agenții externi. 

Reguli stricte sunt și în privința dimensi-
unilor și planeității suprafeței. Astfel, este 
permisă o marjă de numai +/- 5 mm de la 
lungimea și lățimea declarate de producător, 
iar marginile nu trebuie să aibă neregularități 
mai mari de 5 mm la o lungime de maximum 
50 cm. De asemenea, fețele trebuie să fie ne-
tede, cu neuniformități cuprinse între 0,9 și 
maximum 2%.

se va păta. Ca o comparație, țigla ceramică 
absoarbe apă până la procentul de 12%, iar 
cea din beton – 6%. De asemenea, densita-
tea relativ mare (2,7 – 2,85 g/cm3) permite o 
bună izolare fonică, atât la zgomotul de im-
pact pe care îl absoarbe, cât și la cel transmis 
pe calea aerului.

Proprietăți definitorii
Chiar dacă este un material ale cărui 

proprietăți depind de imprevizibilul naturii, 
trebuie spus că un acoperiș din ardezie realizat 
cu responsabilitate trebuie să răspundă unor 
cerințe clare. Practic, există două standarde: 
cel european (EN DIN 12326) și cel american 
(ASTM - American Standard Test Methods, 
cu punctele C 119, C 120, C 121, C 217 și C 
406). Aceste standarde impun tes te com-
plexe, unele cu raze X, concepute să asigure 
rezistența unui acoperiș și, mai ales siguranța 
utilizatorului. Sunt stabilite astfel dimensiu-
nile, structura internă, investigații petro-
grafice macroscopice și microscopice care 
arată influența diverselor componente asu-
pra culorii și durității, rezistența la acizi, la 

Ardezia este apreciată nu 
atât pentru rezistența și 

inerția ei, cât pentru faptul 
că absoarbe foarte puțină 

apă (sub 0,4 %).

Un acoperiș din ardezie 
realizat cu responsabilitate 

trebuie să corespundă 
standardelor în vigoare.
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Benefits beyond
thermal protection
People have always relied on the buildings they inhabit for
shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect
your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and
can make it more firesafe. And when we say “protection”, we mean
protection for generations.
That’s the ROCKWOOL difference.

ROCKWOOL 4in1

www.rockwool.com

Oamenii au folosit intotdeauna cladirile in care locuiesc ca adapost 
impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL 
contribuie la protejarea casei  Dumneavoastra impotriva caldurii si 
frigului, a zgomotelor nedorite si o fac mai rezistenta impotriva  
focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul  
generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL.

ROCKWOOL – mai mult decat 
izolatie termica 

www.rockwool.ro

Rockwool Romania SRL

Str. Ocna Sibiului 46-48, Sector 1, RO-014011, București 
Tel.: +40 21 233 44 40; +40 731 731 220
Fax: +40 21 233 44 41

www.rockwool.ro

O dovadă a preocupărilor 
specialiștilor din domeniu pe 
acest subiect este faptul că, la 
ediția de anul acesta a Campi-
onatului Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri de 
la Lucerna, montajele stan-
dard propuse pentru concurs 
au inclus nu doar realizarea 

învelitorii, ci și aplicarea unui strat de termoizolație peste as-
tereală, respectiv a hidroizolației cu permeabilitate la vapori. 
În concluzie, în acest moment nu se mai poate vorbi despre un 
acoperiș standard decât în sistem complet.

Distribuția greutății învelitorii pe o termoizolație cu dublă densitate

Distribuția greutății pe o termoizolație cu densitate mică

Pentru a răspunde exigențelor moderne privind confor-
tul și siguranța în utilizarea unei construcții, proiectarea și 
execuția unui acoperiș trebuie privite dintr-o perspectivă 
ceva mai complexă, în care nu mai este suficientă simpla 
acoperire a șarpantei cu o învelitoare din metal, ceramică, 
beton, bitum sau alt material. Acestea nu pot îmbunătăți 
transferul termic, pentru că nu sunt concepute în acest 
scop, având rolul doar de a împiedica pătrunderea apei și a 
curenților de aer.

Experiența și studiile de specialitate au arătat că transferul 
termic prin partea superioară a unei construcții este semni-
ficativă – chiar dacă tavanul are o suprafață mai mică decât 
pereții exteriori, pierderile pot reprezenta 25-30% din consu-
mul pentru încălzire, deoarece aerul cald are proprietatea de 
a se ridica, având densitatea mai mică. Acest lucru ne arată că 

Termoizolație peste căpriori –  
pentru un acoperiș performant

• Protejarea șarpantei (lemnul nu mai înregistrează variații 
mari de temperatură și umiditate, deci are o durată de viață 
mai lungă);
• Izolarea acustică superioară;
• Distribuirea uniformă a sarcinilor mecanice asupra șarpantei;
• Ventilarea optimă a spațiului de sub învelitoare;
• Protecția la foc oferită de vata minerală bazaltică care este in-
combustibilă (clasa de reacție la foc: A1) și rezistă până la  1.000°C.

Izolarea continuă elimina punțile termice și împiedică 
propagarea sunetelor către șarpantă.

TEHNOLOGII DE TOP

termoizolarea trebuie executată nu doar pe suprafețele ver-
ticale, ci și la nivelul acoperișurilor în pantă și al acoperișurilor 
terasă, independent de faptul că ulterior spațiul de dedesubt 
va fi sau nu locuibil/mansardat. În timpul verii, izolarea ter-
mică este la fel de necesară, fiind cunoscută încălzirea con-
siderabilă a învelitorii, care trebuie separată de spațiul locuit 
printr-un strat cu o rezistență termică ridicată. 

Iată de ce Rockwool ne recomandă un strat de termo
izolație ca element de bază al unui acoperiș. Mai mult 
decât atât, sistemul inovator de termoizolație peste că
priori, realizat cu panouri de vată minerală de înaltă 
densitate de la Rockwool, aduce cu sine o serie de avan
taje adiacente:
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Benefits beyond
thermal protection
People have always relied on the buildings they inhabit for
shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect
your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and
can make it more firesafe. And when we say “protection”, we mean
protection for generations.
That’s the ROCKWOOL difference.

ROCKWOOL 4in1

www.rockwool.com

Oamenii au folosit intotdeauna cladirile in care locuiesc ca adapost 
impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL 
contribuie la protejarea casei  Dumneavoastra impotriva caldurii si 
frigului, a zgomotelor nedorite si o fac mai rezistenta impotriva  
focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul  
generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL.

ROCKWOOL – mai mult decat 
izolatie termica 

www.rockwool.ro




