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Acoperișuri clAsice

Astfel, TondAch® a fost sponsor principal al Anualei 
de Arhitectură din București, ediția 2013, răspunzând 
preocupărilor multor arhitecți de a revitaliza și revaloriza 
construcții vechi prin ceea ce înseamnă o învelitoare per-
formantă, modernă: siguranță în fața condițiilor de mediu, 
eficiență energetică și economică, profilaxia deficiențelor 
construcției, confort, rezistență în timp și, nu în ultimul 
rând, sustenabilitate. 

datorită unei excelente colaborări cu montatorii și 
asistenței acordate acestora, au putut fi realizate cu țiglă 
TondAch® lucrări de excepție, apreciate nu doar de 
beneficiari, ci și de specialiști. Astfel, în luna noiembrie 
a anului 2013, un juriu independent, sub supravegherea 

Arhitecții și montatorii 
renovează cu Tondach®
În anul 2013, compania TondAch® a fost alături 
atât de branșa arhitecților, cât și de cea a montatorilor 
de acoperișuri profesioniști. 

Federației Internaționale a Pieței de Acoperișuri (IFd), reu-
nit cu ocazia concursului „Premiile IFD“, a nominalizat un 
acoperiș TondAch® la categoria „Acoperișuri înclina-
te“, pentru excelență în punerea în operă și siguranța pro-
iectelor. La această categorie a concursului s-au înscris 19 
proiecte din 9 țări, toate de un nivel foarte ridicat. numai 
4 dintre ele au fost nominalizate, printre care și lucrarea 
cu țiglă TondAch® constând în renovarea acoperișului 
bisericii în stil neogotic din Mürzzuschlag (Austria), 
monument protejat prin legislație care trebuia reabilitat 
conform originalului, atât ca structură, învelitoare, dar și 
finisaj al zidului turnului. A fost o lucrare personalizată, de 
o mare complexitate, apreciată în mod deosebit de juriu.

nominalizare la Premiile IFd, 
secțiunea „acoperișuri înclinate”
Obiectiv: renovarea acoperișului Bisericii 
Mürzzuschlag (Austria)
Suprafața acoperișului: 340 mp 
(acoperiș principal) + 110 mp (acoperișul 
turnului)

Executant: Herbitschek GmbH
Perioada montajului: mai – octombrie 2012
Materiale utilizate: 
• Pentru acoperișul principal: țiglă profilată TondAcH® 

cu margini drepte, natur, inclusiv toate accesoriile cerami-
ce și componentele Tuning (benzi de ventilare, cleme de 
fixare etc.).

• Pentru turn: țiglă TondAcH® Tasche 19 x 28, 14 x 28 și 
cărămidă de placaj Tondach® confecționată special la di-
mensiunile 15 x 7, 5 x 2 cm, 15 x 7 cm și 7 x 1 cm; acestea 
au fost glazurate în culori diferite: maro, verde smarald și 
galben, așa încât să fie cât mai fidele materialelor inițiale. 
La final, s-au folosit coame glazurate maro și galbene de 
13 cm lungime. Biserica Mürzzuschlag (Austria)
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Sumar

M ărturisesc faptul că, în mo-
mentul depunerii candida-
turii pentru organizarea 

Campionatului Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri în 2014 (se 
întâmpla acum patru ani), șansele de a 
avea în România un eveniment de aseme-
nea calibru mi se păreau destul de mici, 
mai ales că miza era o ediție aniversară 
– cea cu numărul XXV. Am fost plăcut 
surprinși să constatăm însă că IFD se 
uită cu speranță și către noi. Deși o piață 
relativ tânără, România are capacitatea 
de a se reforma, pornind la drum alături 
de câțiva producători care reprezintă 
aceleași valori legate de performanță, în 
orice țară, de pe orice continent. Astfel, 
confirmarea candidaturii ne-a demon-
strat că suntem „în cărți“, ba mai mult: 
ni s-a acordat încrederea de a fi gaz-
dele unui concurs profesional la cele 
mai înalte standarde. Din câte știu (și 
îmi cer scuze dacă greșesc), în țara noas-
tră nu s-a mai petrecut un eveniment 
de acest nivel – oricum, au fost foarte 
puține cu profil similar. 

Ne putem considera, așadar, deschi-
zători de drumuri, cu entuziasmul, 
emoțiile și neliniștile de rigoare. Cinstea 
organizării nu ne-a fost acordată nici 
onorific, nici gratuit; pentru a ajunge 
aici a trebuit să facem eforturi, să îi ca-
pacităm în România pe cei conștienți de 
rolul nostru, să convingem acolo unde a 
fost nevoie. Organizatorul oficial este 
IFD, dar noi avem rolul de a demon-
stra că putem face o selecție a valorilor, 
de la materialele utilizate în concurs, la 
condițiile de desfășurare a acțiunilor. 
Este genul de eveniment care înseamnă 
și promovarea României (vor veni aici 
sute de tineri montatori,  reprezentanți 

ai breslelor din străinătate, ai marilor 
producători mondiali de materiale) și 
oportunitatea de a ne reuni pentru un 
scop punctual, ca profesioniști autentici 
și deschiși. Este nevoie să ne întâlnim cât 
mai mulți în jurul acestui proiect: mon-
tatori, constructori, arhitecți, producă-
tori, furnizori – fiecare cu un rol la fel de 
important în ceea ce vom întreprinde.  

Ca organizatori, participarea noastră 
la evenimentele internaționale majore 
de anul acesta este obligatorie. În pri-
mă fază, vom fi prezenți în februarie, cu 
această ediție a revistei, la târgul Dach 
und Holz de la Köln, unde va avea loc și 
o reuniune IFD.

În urma Congresului IFD de la Rot-
terdam am fost onorați să îi primim la 
București pe cei care reprezintă aceas-
tă organizație la cel mai înalt nivel: 
noul președinte Michaeł Olszewski, 
Detlef Stauch, Piet Jacobs și Walter 
Bisig. Am abordat câteva aspecte legate 
de concurs și de congres, conștienți că 
am pus în același timp bazele unei cola-
borări care nu se va limita la acest eve-
niment. Este un lucru pe care ar trebui 
să îl înțelegem cu toții, și anume că ma-
nifestarea din acest an, un fel de test de 
maturitate pentru branșa noastră, va în-
semna în același timp intrarea în „lumea 
bună“ a montatorilor de acoperișuri, a 
construcțiilor în general.

Aș vrea să închei salutând schimbarea 
petrecută în conceptul acestei reviste, 
respectiv orientarea și către segmentul 
de fațade. Completarea era firească, în 
contextul în care și IFD abordează de 
ceva timp problematica anvelopei în 
ansamblu, implicându-se progresiv în 
activitatea de reglementare și profesio-
nalizare a acestui segment.
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2014 – un an decisiv  
pentru branșă
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4





Premii internaționale

BAUDER – în continuare, 
liDER Al piEțEi DE AcopERișURi

Paul Bauder GmbH & Co. KG din 
Stuttgart, o afacere de familie con-
cepută pe principii solide care includ 
inovația și cercetarea, este princi-
palul producător de sisteme pentru 
acoperișuri din Europa, având o exper-
tiză de peste 150 de ani în domeniu, de 
când există această companie. 

În Germania, hidroizolaţia pen-
tru fiecare al cincilea acoperiş terasă 
şi pentru fiecare a cincea termoizolaţie pe căpriori 
provine de la Bauder, care este prezent în piață atât 
cu produse de calitate premium, cât și cu servicii com-
plete de consultanţă. De la Bauder se pot procura toate 
materialele pentru hidroizolaţie, termoizolaţie și ame-
najarea cu vegetație a acoperișului, după un concept 

 : încredere, 
eficiență și confort

BAUDER primește premiul 
„ARchitEcts’ DARling“ 2013

La decernarea premiilor Architects’ Darling, un adevă-
rat „Oscar” al industriei construcțiilor, care încununează 

producători din diferite segmente ale acestui do-
meniu, compania Paul Bauder GmbH & Co. KG 
a câștigat locul I și medalia de aur la categoria 
„Acoperișuri tip terasă“.
Aproximativ 2.000 de arhitecți și proiectanți și-au 

ales și în 2013 favoriții în urma celui mai mare son-
daj de specialitate realizat în Germania, fiind supuse 
atenției publicului peste 200 de mărci ale industriei de 

construcții împărțite în 24 de categorii. Câștigătorii 
au fost anunțați oficial în data de 5 noiembrie 
la gala festivă a industriei de construcții „Celler 
Werktag“.   

Cu acest premiu important câștigat pentru a treia oară 
la rând, Paul Bauder GmbH & Co. KG arată că este unul 
dintre furnizorii cei mai căutați în sectorul construcțiilor, da-
torită calității produselor și competenței angajaților. Pentru 
această încredere acordată, promotorul european de sis-
teme de acoperiș privind hidroizolația, termoizolația, în-
verzirea și economisirea de energie le mulțumește tuturor 
arhitecțiilor și proiectanților!

destinat în mod special proiectanților, 
antreprenorilor şi arhitecților care au 
nevoie de soluții pentru acoperișuri si-
gure, construite pentru viață lungă. 

Succesul produselor Bauder este fi-
resc în contextul solicitărilor crescute 
la care sunt supuse acoperișurile în ul-
tima vreme. Cercetătorii de specialita-
te și asiguratorii remarcă o tendință de 
creștere a fenomenelor meteorologice 

extreme: căldură și frig desori extreme, ploaie, grindi-
nă, zăpadă, gheață, vânt puternic, poluare. 

În zona climatică autohtonă, pe durata de viață a 
unui acoperiș se succed aproximativ 28.000 litri de 
ploaie / m2, 2.100 de zile cu încălzire a suprafeței 
acoperișului până la temperaturi de +80°C, 1.190 

Gerhard și Paul-Hermann Bauder
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Sisteme de acoperiș șarpantă Sisteme de acoperiș terasă Sisteme de acoperiș cu vegetație

BAUDER – desemnat FURnizoR DE 
top la Eurobaustoff und hagebau 

Pentru a cincea oară consecutiv, grupul Bauder a fost de-
semnat Furnizor de Top la secțiunea specializată „Acoperi
șuri & Fațade“ din cadrul târgului Eurobaustoff. 

Cei 42 de membri ai comisiei de specialitate au desem-
nat ca învingătoare compania Paul Bauder GmbH & Co. 
KG, considerând-o cel mai bun furnizor de materiale și în 

zile de ger până la -20°C, precum și peste 140 fur-
tuni și vânturi puternice. Suplimentar, apar și alte 
solicitări, de pildă mișcări ale stratului suport sau ale 
suprafețelor circulabile (la terasele acoperișurilor plate 
sau în cazul existenței unor instalații solare). Toate aces-
tea au consecințe importante asupra procesului de îm-
bătrânire a termo-hidroizolației și reprezintă un motiv 
întemeiat în a căuta cea mai sigură cale către adevărata 
calitate. Bauder a conceput soluții extrem de variate, 
pentru acoperișuri noi și renovări, tip terasă sau încli-
nate (inclusiv acoperiș verde, domeniu în care Bauder 
este un reper de necontestat). Evaluarea conform nor-
melor Bauder s-a dovedit cel mai potrivit instrument 
de analiză a unui acoperiș, ca structură, stare, perspec-
tive de rezistență în timp și performanțe. Piața româ-

nească a descoperit cu bu-
curie produsele companiei 
germane, specialiștii adop-
tând standardele acesteia 
pentru lucrări de înaltă 
performanță, inclusiv pen-
tru case pasive.

2013 la categoria de produse pentru acoperișuri plate. Ca o 
premieră, anul acesta specialiștii și actorii relevanți ai dome-
niului „Acoperișuri & Fațade“ au oferit trofeele într-o gală 
desfășurată într-un ring de box. Centura de CAMPION la 
categoria Acoperișuri & Fațade 2013 a revenit, așadar, fir-
mei Bauder!

Bauder – soluții de 
termo-hidroizolare pentru:
• Acoperișuri terasă pe structuri din beton, 

tablă sau lemn
• Acoperișuri verzi (extensive și intensive, 

plane sau înclinate)
• Acoperișuri tip șarpantă (pe căpriori, 

combi sau de interior)
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Punctele principale ale celui de-al 61-lea Congres IFD, 
organizat la Rotterdam, au fost armonizarea standardelor 
din domeniu în Europa, strategia Federației Internaționale 
a Pieței de Acoperișuri în anii 2015 – 2021, panourile solare 
și recrutarea tinerelor talente. 

EvEnimEnt

CONGRESUL IFD 
de la Rotterdam

International Föderation 
des Dachdeckerhadwerkers

• Noul președinte:  
Michaeł Olszewski

• Următoarea ediție:  
București, nov. 2014

Totodată, în ultima zi a Congresului, fostul 
Președinte IFD, Piet Jacobs (drepta) i-a predat 
ștafeta lui Michaeł Olszewski (stânga), iar la 
Dineul de Gală au fost decernate premiile 
organizației pentru 2013. Locația în care s-a 
organizat evenimentul a fost tipică unui oraș 
celebru prin portul său: vasul SS Rotterdam, 
transformat în hotel și centru de conferințe.
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Congresul a debutat tradițional 
prin lucrările comisiilor de 

specialitate, continuând cu expu-
nerile de interes general. În prima 
expunere, Koos Hanse, președinte al 
asociației profesionale din țara gaz-
dă, a insistat pe un curent tot mai 
agreat la nivel european: interesul 
specialiștilor în acoperișuri și înveli-
tori trebuie să vizeze întreaga anve-
lopă a clădirii, cu scopul declarat al 
realizării unor structuri construite 
sigure, calitative și sustenabile.

Sistemele solare de calitate și 
la un preț accesibil vor fi din ce 
în ce mai cerute, chiar și pentru 
acoperișurile de dimensiuni mici, 
date fiind costurile tot mai ridicate 
ale energiei – iată ideea de la care 
s-a pornit în conferințele pe tema 
panourilor solare, susținute de o 
serie de arhitecți și specialiști din 
domeniu. Un exemplu practic de 
integrare a domeniului panourilor 
solare într-o afacere cu acoperișuri 

a fost oferit de Roel Jacobs, director 
al Jacobs Bedachung, care realizea-
ză câteva lucrări pe teme de solar/
fotovoltaic în fiecare an. „Războiul 
prețurilor e în toi în industrie, dar 
domeniul poate fi profitabil și pen-
tru un specialist în acoperișuri. Este 
limpede unde se face diferența – în 
calitate și siguranță. Acestea pot 
costa ceva mai mult, dar în final 
contează pentru client“, a concluzi-
onat vorbitorul.

Armonizarea standardelor 
de calitate și a strategiei

În debutul lucrărilor Adunării 
Generale, președintele Piet Jac-
obs a apreciat situația IFD ca fiind 
stabilă, chiar în contextul uneori 
dificil al branșei din ultima peri-
oadă. Intenția IFD este de a atrage 
mai mulți membri, pentru a putea 
introduce un standard comun al 
industriei, precum și promovarea 
montatorilor și produselor de 

CONGRESUL IFD 
de la Rotterdam
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EvEnimEnt

Premiile IFD 2013
Punctul culminant al congresului a fost acordarea Premiilor IFD 2013 
la cele patru categorii de concurs, într-o ceremonie de gală, găzduită 
pe vaporul SS Rotterdam. În total, au fost nominalizate 58 de proiecte 
internaționale, provenite din 10 țări, reprezentative tehnic și estetic prin 
fațadele și acoperișurile lor. 

Compania Wolfgang Huber din Kisslegg (Germania) și-a adjudecat locul I la categoria 
Acoperișuri Metalice, cu proiectul de restaurare al bisericii Sf. Katherine. 

La categoria Acoperișuri Înalte, locul I a revenit firmei olandeze Bogaert pentru restaurarea 
bisericii Vitus.

Firma Pasteiner GmbH din Austria a câștigat prima poziție la categoria Fațade, pentru clădirea 
de pe strada Sterngasse, Viena.

Categoria Acoperișuri Plate a fost dominată de proiecte din Rusia, țară din care a fost desemnat 
și câștigătorul: firma Zelenaya Krovlya, pentru renovarea Stadionului Olimpic din Moscova.

calitate prin intermediul Cam-
pionatului Mondial. Scopul IFD 
constă în implementarea unor 
standarde comune de calitate în 
toate țările membre, pentru a se 
asigura pretutindeni un nivel teh-
nic ridicat. S-a tras un semnal de 
alarmă privind numărul tot mai 
redus al specialiștilor calificați, 
IFD prezentând și o soluție pro-
activă la această problemă euro-
peană: introducerea unui așa nu-
mit pașaport al montatorului de 
acoperișuri, recunoscut în toate 
țările membre și care să certifi-
ce un nivel comun de instruire și 
competență. Mai mult, în vederea 
sprijinirii educației și formării pro-
fesionale unitare la nivel european, 
IFD a înființat un nou grup de lu-
cru, „Training și Educație“. 

Concluziile Comisiei Generale, 
ce a reunit 44 de delegați din 12 țări 
au fost prezentate de Günter Prir-
schl (Bramac Austria), acesta sub-
liniind discuțiile privind statutul 
actual al membrilor IFD și intenția 
de înființare a unui nou grup de 
lucru, axat pe statistică. Vorbitorul 
s-a referit și la temele de interes ce 
vor fi dezbătute de comisie la ur-
mătorul Congres IFD, organizat 
în 2014 la București împreună cu 
Campionatul Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri.

Comisia de Acoperișuri Înalte 
și Fațade a reunit 31 de delegați, 
iar concluziile au fost prezentate 
de Artur Wierschem din partea 
Asociației Germane ZVDH, care a 
enunțat și principala temă dezbătu-
tă: eficiența energetică a clădiri-
lor. A fost adoptată o nouă directivă 
pentru optimizarea anvelopei clădi-
rii împotriva punților termice, fiind 
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etanșeizare, inclusiv în privința 
membranelor lichide. Comisia 
a constatat că în țările membre 
există reglementări diferite pri-
vind grosimea minimă și compor-
tamentul la temperaturi scăzute, 
așa încât se impune o revizuire. 
Alte teme de interes abordate de 
comisie privesc punțile termice și 
protecția construcțiilor din lemn 
la umiditate și difuzia vaporilor. 

Comisia Research & Techno
logy a reunit 10 delegați din 4 țări, 
iar concluziile au fost prezentate 
de Axel Granz din Germania, care 
a subliniat că draftul de directivă 
„Renovarea Acoperișurilor Înalte“ 

Detlef Stauch, Secretar General IFD Michaeł Olszewski, noul Președinte IFD și 
Piet Jacobs, noul Vicepreședinte Senior

Walter Bisig, noul Vicepreședinte (stânga) și 
Michaeł Olszewski, Președintele IFD

prezentat și un nou proiect de direc-
tivă privind țiglele ceramice și din 
beton, care urmează a fi aprobată în 
primăvara/vara anului 2014. Între 
temele abordate de comisie au fost 
menționate și recomandările IFD 
pentru montajul sistemelor solare.

Concluziile Comisiei Acoperi
șuri Plate (20 delegați din 8 țări) 
au fost prezentate de Sandor Hor-
vath din Ungaria, fost președinte 
IFD; tema principală dezbătută: 
directiva IFD privind etanșeizarea 
structurilor. Scopul acestui nor-
mativ emis anul trecut privește 
oferirea unor soluții comune de 

este aproape finalizat, fiind deja în 
curs de traducere în limba engleză.

România a făcut 
invitația oficială

Ultima zi a lucrărilor a debutat 
prin omagierea memoriei celor 
doi membri dispăruți cu numai 
câteva săptâmâni înaintea Con-
gresului: Udo Diefenbach din 
Germania și Henri Flener din Lu-
xemburg. După apelul delegaților, 
cei 26 de membri cu drept de vot 
au confirmat deciziile Congresu-
lui: înființarea unei companii în 
cadrul Asociației pentru derula-
rea aspectelor economice, crearea 

FHV (Germania), nou membru al IFDENKE (Germania), nou membru al IFD Bramac (Austria), nou membru al IFD
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noilor grupuri de lucru Econo-
mie și Statistică (condus de Felix 
Fink – ZVDH), Marketing (condus 
de Sabina Sujew – FAKRO) și Trai-
ning & Educație (condus de Artur 
Wierschem). 

Detlef Stauch, Secretar General 
IFD, a prezentat situația membri-
lor, delegații salutându-i pe noii 
intrați în Asociația Internațională: 
FVHF și ENKE din Germania, res-
pectiv BRAMAC, Austria. Apoi 
plenul a validat prin vot președinții 
comisiilor, boardul IFD și noul 
vicepreședinte al Asociației, ales 
între cei doi candidați, Walter Bi-
sig din Elveția și Peter C. Rogerson, 
Anglia (a fost ales Walter Bisig). 

În a doua parte a zilei, reprezen-
tanții României au invitat oficial 
țările membre la următorul Con-
gres și Campionat Mondial de la 
București. Invitația a fost însoțită 
de o prezentare a României, a 
locațiilor destinate desfășurării 
congresului, concursului și cază-
rii, a principalelor momente ale 
acestui eveniment. În final, Piet 
Jacobs a fost numit Vicepreședinte 
Senior, fiind validat și noul 
vicepreședinte Walter Bisig, iar 
Michaeł Olszewski a fost desem-
nat oficial președinte al asociației. 
La ceremonia de primire a Cola-
nului de la fostul președinte, Mi-
chaeł Olszewski a ținut un discurs 

emoționant, în care a mulțumit 
colegilor săi polonezi, delegaților 
prezenți și familiei sale.

Vizita conducerii IFD  
la București

În perioada 28-30 noiembrie, 
Asociația Națională a Montatori-
lor de Acoperișuri din România 
ANMAR a primit vizita delegației 
IFD formată din domnii Michaeł 
Olszewski (Președinte), Detlef Sta
uch (Secretar General), Piet Jacobs 
(Vicepreședinte Senior) și Walter 
Bisig (Vicepreședinte Junior). 

Silviu Dumitrescu, 
Președintele ANMAR  
(foto stânga)  
și Michaeł Olszewski, 
Președintele IFD  
(foto dreapta):
„Următorul congres IFD  
va fi la București, împreună 
cu Campionatul Mondial 
al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri.”

În cadrul întâlnirilor delegației 
IFD cu gazdele din România au 
fost stabilite elementele de bază ale 
organizării la București a campio-
natului mondial din 2014, au fost 
vizionate principalele locuri-cheie 
de desfășurare, dar și câteva obiec-
tive turistice ale Bucureștiului, 
care vor constitui aspecte impor-
tante în economia evenimentului. 
Membrii conducerii IFD i-au asi-
gurat pe reprezentanții României 
de întregul lor sprijin, bazat pe o 
experiență deja foarte bogată în 
organizarea de asemenea eveni-
mente.

Rebranding 
Ca urmare a preocupării și a schim-
bărilor care au loc în conceptul 
organizației internaționale IFD, pen-
tru abordarea integrată a anvelopei 
clădirii (deci alături de acoperiș, și 
zona de fațadă), revista Mansarde 

& Acoperișuri a decis să facă și ea 
acest pas: începând din acest număr, 
se numește Mansarde, Acoperișuri 
& Fațade. Schimbarea nu este doar 
„de fațadă”, ci în interiorul publicației 
noastre se vor regăsi regulat subiecte 
legate de acest domeniu de interes 
pentru arhitecți și constructori. 

EvEnimEnt
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O Casă Activă este independentă din punct 
de vedere energetic. O astfel de clădire are 
componente şi soluţii tehnice care produc cel 
puţin atâta energie cât consumă clădirea.

VELUX promovează 
Casa Activă

Aportul solar
Ferestrele de mansardă  sunt o sursă viabilă de aport 
la încălzire – ferestrele amplasate pe partea sudică 
utilizează energia solară pentru a genera energie 
termică.

Lumina indirectă
Ferestrele amplasate pe panta nordică asigură o 
iluminare uniformă atunci când roletele exterioare 
de pe panta sudică sunt trase, pentru a evita 
supraîncălzirea.

Minimalizarea pierderilor de căldură
şi protecţia împotriva căldurii
Roletele exterioare reduc pierderea de căldură pe 
timpul iernii, iar pe timpul verii opresc razele soarelui, 
diminuând căldura cu până la 95%.

Tirajul natural
Ferestrele de mansardă folosite în combinaţie cu 
cele de faţadă realizează ventilaţia naturală şi 
reîmprospătează rapid aerul din interior.

Eficienţă energetică 
Climatul interior afectează direct starea de sănătate 
şi confort a locatarilor clădirilor. El este determinat de 
factori de ambianţă: temperatură, umiditate, iluminare, 
calitatea aerului, ventilaţia şi nivelul de zgomot la interior. 
Controlul acestora în favoarea unui climat interior 
sănătos şi confortabil determină consumul energetic al 
clădirii, iar gestiunea lor inteligentă contribuie esenţial 
la eficienţa energetică a clădirii, reducând sesizabil 
costul de utilizare.
Grupul VELUX oferă ferestre care asigură atât iluminarea 
naturală cât şi ventilaţia naturală, produse parasolare, 
sisteme inteligente de acţionare a produselor ce folosesc 
energia solară, care contribuie la eficienţa energetică 
a clădirilor. Investiţiile în cercetare, crearea proiectelor 
experimentale Model Home 2020 şi inovarea continuă 
a produselor VELUX demonstrează grija pentru mediul 
înconjurător. Găsiţi detalii despre proiectele de cercetare 
VELUX pe www.velux.ro.

Bilanţul energetic al ferestrelor
Bilanţul energetic al unei ferestre se calculează cu 
ajutorul valorilor U si g, unde U este coeficientul de 
transfer termic şi reprezintă pierderile de căldură, iar 
g este aportul solar care reprezintă aportul de energie 
luminoasă şi depinde de poziţia ferestrei pe faţadă, de 
cantitatea de lumină din timpul zilei şi de materialul 
tâmplăriei. Bilanţul energetic este dat de diferenţa 
dintre aportul solar și pierderile de căldură. 

În contextul VELUX, bilanţul energetic se calculează cu 
formula: BE = g - U.

Aport solar
(valoarea g)

Pierderi de căldură
(valoarea U)

Bilanţ energetic
(valoarea BE)
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Heat loss
(U-value)

Solar gain
(g-value)

Energy
balance
(Eref)

Întâlnirea ANMAR și IFD – București În centrul vechi al Bucureștiului... informal
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SiSteme SikaRoof® mtC
Soluţii de hidRoizolaRe pentRu aCopeRişuRi, Cu membRane liChide 
SikalaStiC®

Beneficii şi avantaje
•   libertatea de a proiecta forme complexe de 

acoperiş.
•    Sistem de impermeabilizare complet lipit fără 

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

•   aplicare la rece - lipire cu fuziune rece, căldură 
zero, aplicare fără flacără 

•     nu este nevoie de măsuri de protecţie împotriva 
incendiului în timpul aplicării 

•   Sikalastic® mtC a fost aprobat independent de 
bba (Consiliul britanic pentru agrementare)

•   Rezistenţă mare la rupere - rezistă la ruperea 
generată de mişcarea clădirii

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

•   Compatibil cu bitumul 

creşte valoarea acoperişului
•    măreşte durata de viaţă a acoperişului
•     eficienţă  energetică  crescută datorită 

proprietăţilor de reflexie
•    manoperă uşoară şi eficientă la detalii

reacţie chimică declanşată de umiditate
Sistemele SikaRoof® mtC (moisture triggered Chemistry - reacţie 
chimică declanşată de umiditate), încorporează 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 
Co

2, 
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 fierbinte 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.



SiSteme expuSe Sikaroof® mtc

pentru un strat rezistent 
uV, pentru o durată de viaţă 
îndelungată a acoperişurilor 
vechi, ca strat de reflexie 
pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice, pentru soluţii 
de impermeabilizare de 
performanţă superioară pentru 
proiectele de construcţii noi sau 
de renovări.

• 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

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

Sikaroof® mtc cold Bonding

u n  s i s t e m  d e  t e r m o  ş i 
hidroizolare pentru acoperişuri la 
construcţiile 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.

• Sisteme: Sikalastic® Vap, 
Sikalastic® insulation şi 
Sikalastic® Carrier lipite 
cu Sikalastic® Coldstick, 
impermeabilizate cu Sikaroof® 
mtC 12, 18 sau 22

• Grosimea stratului: 1,2 - 2,2 mm
• Consum: ≥ 2,2 kg/m2

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, pentru 
asigurarea habitatelor plantelor 
şi animalelor, pentru reducerea 
scurgerilor apelor pluviale şi 
pentru absorbţia de Co2.

• 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 structurală 
recomandată

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

SiSteme de acoperişuri BalaState Sikaroof® mtc 
BallaSt 

pentru acoperişurile balastate 
cu pietriş sau cu dale, pentru 
furnizarea unei suprafeţe 
cu aspect natural, pentru 
protejarea de posibilele 
deteriorări şi pentru a oferi o 
suprafaţă ignifugă.

• Sisteme: SikaRoof® mtC 
ballast alcătuite din 
Sikalastic®-601 bC armat cu 
Sikalastic® Reemat premium 
şi sigilat cu Sikalastic®-621 tC

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

Sediu Central:
500450 braşov
Str. ioan Clopoţel nr. 4
tel.: +40 268 406 212
fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

birou de vânzări:
bucureşti, Sector 5
Str. izvor nr. 92-96
Clădirea forum iii, etaj 7
tel.: +40 21 317 33 38
fax: +40 21 317 33 45



acoperișul în arhitectură

Un proverb olandez spune că ”banii se fac la Rotterdam, se împart la Haga 

și se cheltuiesc la Amsterdam”. Cât am stat la Rotterdam pentru Congresul 

IFD, am văzut foarte puțini localnici în timpul zilei, exceptându-i pe cei 

implicați în serviciile publice sau construcții. Orașul nu e asaltat nici de 

turiștii omniprezenți în alte metropole, oferind acea liniște propice ob-

servării extraordinarei sale arhitecturi, a urbanismului de o consistență 

reală. Pentru un est-european, această atmosferă de oraș aparent părăsit 

pe timpul zilei este cel puțin inedită, dar explicația este simplă: aici se 

muncește, iar rezultatele se văd fără nevoia vreunui ghid.

Manhattan-ul de pe MeuserotterdaM
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Clădirile cu forme 
neregulate, unele 

chiar strâmbe, sunt o 
caracteristică a acestui oraș. 

Localnicii le iubesc și le 
folosesc drept repere într-un 

spațiu în care ineditul este 
mai degrabă... o regulă.

R otterdam a fost fondat la mijlocul se-
colului al XIII-lea după ce, în urma 
unor inundații severe, a fost construit 

un baraj pe râul Rotte, primind apoi drep-
turi oficiale de municipiu pe 7 iulie 1340 din 
partea lui William al II-lea, duce de Bavaria 
și conte de Hainaut, Zeeland și Olanda. 

De-a lungul secolelor, Rotterdam a evolu-
at dintr-un sătuc de pescuit într-un centru 
internațional de comerț, transport, indus-
trie și distribuție. Astăzi, este cel mai mare 
port fluvial din Europa și al treilea din 
lume, fiind depășit abia în 2004 de Shanghai 
din perspectiva numărului de vase care îl 
tranzitează și a volumului de mărfuri rulate. 
Importanța sa strategică și comercială este 
dată de amplasarea în vecinătatea canalului 
Nieuwe Maas, situat la vărsarea apelor Ri-
nului și ale râului Meuse în Marea Nordului.  
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acoperișuri istorice

Deși are numai 115 ani, Casa 
Albă (Witte Huis), construită 
în stil Art Nouveau, este 
considerată de olandezi 
clădire de patrimoniu, fiind 
cea mai înaltă clădire la 1898 
(43 de metri înălțime). Cele 
10 etaje se sprijină pe un sol 
nu foarte sigur, aflat la doar 
un metru deasupra nivelului 
mării, ceea ce a presupus 
o stabilizare cu 1.000 de 
piloți și folosirea pentru 
construcție a oțelului și 
betonului.

Deschis către influențe
Oraș port deschis celor mai noi și mai va-

riate influențe, Rotterdam s-a aflat mereu în 
avangarda arhitecturii. În 1898, Witte Huis 
(Casa Albă), pe care încă o putem admira, 
devenea cea mai înaltă clădire de birouri 
din Europa, cu cei 45 de metri înălțime ai 
ei. La începutul secolului al XX-lea, au fost 
construite multe clădiri moderne, deopo-
trivă civile și industriale: fabrica Van Nel-
le (1929), sediul Jugendstil al Royal Maas 
Yacht Club (1909), stadionul echipei Feye-
noord De Kuip (1936) – pentru a menționa 
doar câteva dintre ele. În timpul celui de 
Al Doilea Război Mondial, centrul orașului 
Rotterdam a fost distrus de bombardamen-
te, vizitatorii de azi neputând admira prea 
multe construcții mai vechi în zona centra-
lă. Totuși, reconstruită după război, metro-

acoperișul în arhitectură

Primăria este una dintre 
puținele clădiri vechi rămase 
în centru, după Al Doilea 
Război Mondial, cu un turn 
care se înalță la 71 de metri. 
Construită între 1914 și 1920, 
după un plan care respectă 
simetria și tradiția edificiilor 
administrative olandeze 
începută prin secolul al 
XVII-lea, această clădire este 
decorată cu numeroase 
sculpturi care încearcă să 
descrie istoria fascinantă 
a orașului devenit port de 
nivel mondial.

pola oferă astăzi un spectacol extraordinar 
al creativității în arhitectură și urbanism, 
iar aceasta într-un context specific, foarte 
„olandez”, de arhitectură funcțională. Gara 
Centrală merită amintită, cu acoperișul ei 
dinamic de tablă fălțuită. Actuala formă a 
acoperișului este de dată recentă, după de-
molarea în 2007 a vechii gări, care nu mai 
făcea față traficului intens. De fapt, gara 
din Rotterdam a trecut printr-un șir lung 
de reconstrucții și redimensionări, prima 
variantă fiind construită în 1847.

Aerul cosmopolit este potențat de faptul 
că Rotterdam are cel mai ridicat procen-
taj de străini dintre orașele olandeze, fiind 
un centru al diversității etnice și culturale: 
47% din populație nu are origini olandeze; 
chiar și primarul, Ahmed Aboutaleb, este 
de origine marocană.
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Cine işi propune să construiască durabil va pune întotdeauna accent pe o calitate superioară a materialelor folosite. Practi-
ce, efi ciente şi fi abile, produsele EGGER pe bază de lemn sunt ideale pentru renovări, supraetajări sau pentru construcţia 
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Din vechea arhitectură
Vechea arhitectură a orașului reflectă so-

brietatea și valorile clasice, iubite de olandezi. 
Frontul stradal uniform, fără tendința de a 
ieși în evidență altfel decât prin compoziție 
și cromatică discretă în cadrul aceluiași stil, 
se conformează spiritului democratic și pro-
testantismului adânc înrădăcinat, influențat 
oarecum și de admirația pentru Veneția 
secolului al XVII-lea, cu care olandezii au 
simțit o oarecare solidaritate (comerțul, 
navigația). În zona Delfshaven, un mic 
port din interiorul metropolei, se mai poa-
te vedea cum arăta Rotterdamul istoric, cu 
construcții cochete, la scară umană, conce-
pute atât pentru locuit, cât și pentru comerț.

Putem vedea acoperișuri cu pantă mare, 
după modelul gotic, sau gambrel (cu rupere 
de pantă), sub care pot fi bănuite mansarde 
generoase, luminate prin lucarne frumos 
decorate, unele chiar spectaculoase. 

Învelitorile sunt realizate în general 
din materiale impermeabile, din cauza 
climei umede, deseori cețoase: metal (cu-
pru, zinc, mai nou oțel) și ardezie. 

Dată fiind clima relativ rece și puținele 
zile însorite, se mai poate observa apetența 
pentru cărămida aparentă și pentru feres-
tre mari, dese, cu ancadramente elaborate. 
Umiditatea aerului este frecvent de peste 
80%, iar numărul orelor de soare nu este 
foarte mare (cam 1.600 tot timpul anului). 
Este și motivul pentru care acoperișurile 
sunt bine gândite și etanșeizate, mai ales 
la nivelul calcanelor, destul de frecvente în 

zonele cu clădiri vechi. Bovindourile țin 
locul balcoanelor și galeriilor exterioare, 
funcționalul fiind de fapt cel care dictează 
în arhitectura olandeză. 

Influența puternică pe care au avut-o olan-
dezii ca negustori, dar și coloniști, se poate 
vedea și acum în arhitectura americană 
sau din Africa de Sud, atât în cartierele de 
la începutul secolului al XX-lea din marile 
orașe, cât și în zonele rurale (se vorbește încă 
despre Dutch Colonial Revival, având drept 
element caracteristic acoperișul gambrel).

Iată un impresionant 
acoperiș din plăci de ardezie 
așezate aleatoriu, nu fără un 
anumit farmec, pe o biserică 
a marinarilor... norvegieni. 
Surpriza este cu atât mai 
mare cu cât este vorba 
despre o structură de lemn.

Moderna clădire a bisericii 
Pauluskerk (Sf. Paul), 
unde parohul și-a asumat 
întreținerea cortegiului 
pitoresc și în același timp 
tragic al dependenților 
de droguri fără domiciliu. 
Iubitorii de arhitectură au însă 
ocazia să admire o învelitoare 
inedită mai ales pentru 
un lăcaș de cult, clasică și 
totodată ultramodernă prin 
formă și compoziție. 

Rotterdam e faimos și 
pentru Casa Cuburilor, 
concepută de arhitectul Piet 
Blom. Aceasta constă dintr-o 
serie de corpuri de clădire 
îmbinate ca într-un joc de 
copii, obţinând o structură 
ingenioasă, inspirată de 
forma unui arbore. În 
fond, este un ansamblu de 
locuinţe destinate familiilor 
tinere sau puţin numeroase.  

acoperișul în arhitectură
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Noul oraș vertical
Panorama orașului e dominată totuși 

de zgârie-nori, Rotterdamul dând senzația 
unei dezvoltări preponderent pe verticală – 
de aceea i se mai spune „Manhattanul de 
pe Meuse“. Aici se găsesc de altfel cele mai 
multe clădiri cu cote de peste 100 de me-
tri și unele dintre cele mai înalte structuri 
din Olanda. Podul Erasmus (1996), ce lea-
gă partea de sud a orașului cu cea de nord, 
e o structură de 790 metri pe cabluri de oțel 
susținută de un pilon înclinat de 138 metri. 

Tot la Rotterdam se găsesc cea mai înaltă 
clădire rezidențială din Olanda, New Or-
leans Tower (158.35 metri) și cel mai înalt 
centru de birouri, Maastoren (164,75  m, 
sediul Deloitte). În fine, dacă tot vorbim de 
structuri înalte, să nu omitem turnul Euro-
mast, înalt de 186 metri, ce permite turiștilor 
o perspectivă unică asupra orașului și portu-
lui. Un aspect interesant este faptul că multe 
dintre clădirile înalte sunt rezidențiale, ceea 
ce arată o deschidere către acest stil de a lo-
cui, nu foarte „european“. Dincolo de toate 
acestea însă, pe bună dreptate, Rotterdam 
este considerat capitala arhitecturii olande-
ze și nu numai, pe câțiva kilometri pătrați 
conturându-se o imagine de ansamblu asu-
pra arhitecturii ultimului secol, în special a 
celei de după 1980.

Trei siluete pe cerul 
Rotterdamului: New Orleans 
Tower, sediul portului  
și un alt zgârie-nori 
rezidențial, Montevideo.

Turnul Euromast, construit 
pentru expoziția tradițional 
olandeză de flori Floriade 
din 1960, este o structură 
de beton cu diametrul 
de 9 m (30 cm grosimea 
zidului) care are la cota de 
96 de metri o platformă de 
observație asupra orașului. 
Recepția din deschiderea 
congresului IFD a avut loc în 
restaurantul de aici.

Dezvoltat sensibil pe 
verticală în ultimul secol, 
Rotterdamul are totuși o 
apetență deosebită pentru 
parcuri, acoperișuri verzi și 
grădini verticale.

acoperișul în arhitectură
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O construcție, odată ridicată, cu fundație, zi-
duri, acoperiș etc. nu este încă o locuință, 
un cămin, până nu este capabilă să ofere 

și acea doză optimă de confort, iar aici vom vorbi în 
principal despre confortul termic și despre eficiența 
energetică. Mergând cu ideea mai departe, nu pu-
tem neglija latura estetică, iar în cazurile pe care vi 
le vom prezenta în continuare complexitatea a fost o 
condiție, fiind vorba despre două case cu multe detalii 
care trebuiau tratate individual, personalizat: arcade, 
nișe, volumetrii complexe, deschideri multiple, pla-
cări exterioare. Lucrările de termoizolare au fost abor-
date cu ajutorul unui material care să pemită un grad 
înalt de flexibilitate, de tratare a detaliilor de fațadă: 
polistiren expandat ignifugat de calitate superioară 
de la Arcon. 

Cele două case de dimensiuni similare (circa 400 mp 
desfășurat fiecare, S+P+E+M) au fost ridicate în peri-
oade diferite: una este de dată recentă – a fost termi-
nată la sfârșitul toamnei acestui an, cealaltă este din 
perioada interbelică, fiind vorba deci de o termoizola-
re și simultan o renovare, realizate tot în 2013. Ele sunt 

amplasate în zone climatice diferite: prima la munte, 
în județul Brașov, cea de-a doua în București. Ambele 
însă au proprietari exigenți, specialiști în construcții, 
care au ținut să respecte planurile arhitecților și deta-
liile menite să confere personalitate acestor case.

Cazul 1:
Anvelopă continuă și completă

Ridicată într-o zonă liniștită, cu superbe perspective 
asupra munților, această casă avea nevoie de o protecție 
ridicată, care să facă față sezonului rece destul de lung, 
acut și umed dintre munți. Este o locuință modernă, do-
tată cu încălzire prin pardoseală, acoperiș din țiglă de be-
ton de o calitate deosebită (cu sistem pluvial și accesorii), 
finisaje și dotări peste medie – inclusiv saună. În dorința 
de a putea surprinde din cât mai multe camere peisajele 
înconjurătoare, au fost proiectate o multitudine de fe-
restre, ferestre de mansardă amplasate la înălțime joasă, 
balcoane și terase pentru toate nivelele supraterane. S-a 
optat pentru un polistiren cu grosimea de 20 cm pentru 
anvelopare, zona parterului fiind placată cu piatră na-
turală peste polistiren. Desigur, la mansardă, sub înveli-

Izolarea fațadelor

termosIsteme de    fațadă

Cazul 1
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toare a fost folosită vată minerală, cașerată cu aluminiu. 
Dorind eliminarea oricăror punți termice și etanșeizarea 
zonelor de streașină, pentru a oferi o protecție maxi-
mă mansardei pe care proprietarul o consideră punctul 
forte al casei, a fost aplicat polistiren de grosimi vari-
abile inclusiv pe stâlpi, console, balcoane, pazii, astfel 
încât se poate vorbi despre o anvelopă în adevăratul 
sens al cuvântului. A fost valorificată astfel una dintre 
calitățile importante ale polistirenului: ușurința de a-l 
debita și manipula, de a-i da forma dorită și a-l amplasa 
oriunde poate apărea un transfer termic. Calitatea po-
listirenului a fost foarte importantă în această lucrare, 
câteva repere fiind uniformitatea grosimii și planeității 
(pentru aspectul continuu al fațadelor și simplificarea 
manoperei la aplicarea masei de șpaclu), stabilitatea di-
mensională, care decide în fond durata de viață a pla-
cării și finisajelor. Faptul că peste polistiren s-a placat 
cu piatră naturală arată de fapt stabilitatea acestui 
material. În plus, au putut fi valorificate ca locuibile 
toate spațiile, inclusiv cel de deasupra garajului, care a 
fost transformat într-o generoasă garderobă. Din per-
spectiva estetică, s-a putut face un salt important prin 

aplicarea de cornișe, ancadramente pentru ferestre, 
brâuri și alte ornamente din polistiren. Acestea au fost 
furnizate tot de Arcon, prefabricate și debitate la fața 
locului. Pentru balcoane și terase, înainte de aplicarea 
stratului pedonabil de uzură au fost folosite sisteme de 
membrane pe bază de bitum, cu armătură, obținute de 
la același producător din Sf. Gheorghe, pentru a proteja 
betonul și finisajele de sub placă. 

termosIsteme de    fațadă  cu detalii
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Cazul 2:
Upgrade pentru o casă interbelică

Construită cu multe decenii în urmă, această 
locuință de cărămidă din București avea nevoie atât 
de o termoizolare care să reducă necesarul de energie 
consumată pentru încălzire (destul de mare, deoare-
ce suprafețele vitrate sunt numeroase, iar înlocuirea 
tâmplăriei vechi cu una performantă nu a fost sufici-
entă), dar și de o fațadă împrospătată, finisată cu ten-
cuială decorativă. Particularitatea a constat în dorința 
beneficiarului de a păstra pe cât posibil compoziția 
fațadei cu multe detalii, cu ferestrele curbate în par-
tea de sus, încadrate de nișe pe care chiar a dorit să 

Izolarea fațadelor

Cazul 2

le accentueze dându-le o culoare pregnantă. Au fost 
reduse deficiențele de planeitate și au fost create efec-
te chiar mai spectaculoase prin folosirea polistirenului 
de grosimi diferite. A contat foarte mult priceperea și 
rigoarea meseriașilor, care, cunoscând comportamen-
tul materialului, au putut face tot ceea ce le-a cerut 
beneficiarul. Anumite porțiuni au fost acoperite cu 
ceramică, peste termosistem, așa cum era inițial. Po-
listirenul a permis de asemenea ascunderea unor ele-
mente de instalații nu foarte estetice, amplasate pe 
fațadă. A fost o lucrare relativ rapidă, care a durat în 
jur de trei săptămâni, cu o echipă formată din 3 mun-
citori.
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Obținut cu o tehnologie italiană de ultimă 
oră, utilizată în unitatea proprie din România, 
polistirenul de la Arcon este de o calitate su-
perioară datorită procesului de fabricare atât 
în faza de formare a blocului de EPS, cât și în 
cadrul operațiunii de tăiere în plăci:
• controlul automat al preexpandării
• controlul automat al densităţii la expandare
• sistem automat de cântărire-dozare al granule-

lor la intrarea în presa de formare
• controlul densităţii blocului de polistiren la 

formarea acestuia
• folosirea tehnologiei de abur şi vacuum uscat

Astfel, polistirenul obținut are o densitate 
uniformă, cu abateri de greutate a blocului de 
+/- 0,5%, granulele sunt uniform expandate, 
complet sinterizate şi au caracteristici mecanice 
ridicate (rezistențe la compresiune de 80-129 
kPa). Umiditatea remanentă este redusă şi tensi-
unile interne scăzute, ceea ce însemnă o îmbă-
trânire mult încetinită și stabilitate dimensio-
nală. Faza de formare și de maturare a blocului 
EPS marchează decisiv caracteristicile mecanice 
viitoare ale plăcii de polistiren: coeziunea granu-
lelor, distribuţia uniformă a densităţii, rezistenţa 
la compresiune şi încovoiere, stabilitatea dimen-
sională şi absorbţia de apă. Mai departe, în faza 
de tăiere a plăcilor de polistiren, se utilizează un 
sistem automat de poziţionare al firelor de tăiere 
cu fir încălzit oscilant, obținându-se o viteză 
de tăiere controlată electronic în funcţie de 
caracteristicile blocului. Placa de polistiren este 
tăiată cu exactitate, are o suprafată netedă, cu 
abateri dimensionale minime. Arcon are o linie 
de tăiere în coordonate 2D, ce permite obţinerea 
oricăror profile sau forme din EPS.

Componența sistemului termoizolant ARCO, 
agrementat de INCERC București:

a) 
Profil de soclu din aluminiu sau oțel inoxidabil, cu rol de 
susținere și lăcrimar, pentru evitarea infiltrării apei în zona 
soclului.

b)

Profil de colț din PVC și profil de balcon sau fereastră cu 
picurător, cu margini din fibră de sticlă, pentru armarea 
suplimentară și caracterul rectiliniu al muchiilor, respectiv 
îndepărtarea corectă a apei de pe fațadă.

c)

Adeziv pentru șpaclu – mortar adeziv mineral permeabil la 
vapori și impermeabil la apă, utilizat atât la lipirea plăcilor 
termoizolante de fațadă EPS 80, cât și pentru șpăcluirea 
acestora.

d)

Plăci termoizolante pentru fațadă EPS 80, din polistiren 
expandat ignifugat, cu rezistența la compresiune minimum 
80 kPA și conductivitate termică 0,037 W/mk. Plăcile au o 
abatere dimensională de sub ±0,3% și prezintă contracții 
reduse sub influența factorilor climatici (maxim ±0,2%).

e)
Diblurile din material plastic, cu rolul de a asigura o anco-
rare mecanică suplimentară a plăcilor termoizolante de 
suport, fără a crea punți termice.

f)

 Plasă de armare a masei de șpaclu din fibră de sticlă, având 
un strat protector de stirolbutadienă. Prin parametrii meca-
nici ridicați, plasa conferă sistemului o rezistență suplimen-
tară la eforturile de întindere rezultate din diferențele de 
temperatură, cicluri îngheț-dezgheț și solicitări mecanice

g)
Grund de amorsare (amorsă lichidă pentru tencuiala 
decorativă), pentru o aderență a acesteia la stratul suport și 
pentru a evita apariția eflorescențelor.

h)

Tencuială structurată, pe bază de granule de marmură și lianți 
de rășini sintetice, dispersii acrilice, silicatice sau siliconice – 
finisaj hidrofob, lavabil și permeabil la vaporii de apă, astfel 
încât să nu se păteze prin absorbție la precipitații sau stropire 
și să prevină formarea condensului. Aceasta are de asemenea 
proprietăți fizico-chimice și mecanice superioare: rezistență 
la șocuri, zgâriere, agenți corozivi, raze ultraviolete și cicluri 
îngheț-dezgheț.

 Polistirenul  
 de la arcon 
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Este binecunoscut faptul că aerul conţine în permanenţă 
o anumită cantitate de apă sub formă de vapori. Această 
cantitate conţinută la un moment dat de un metru cub 
de aer poartă numele de umiditate relativă a aerului (RH) 
şi poate fi mai mică sau mai mare, în funcţie de tempe-
ratură. Când concentraţia vaporilor de apă este maximă, 
umiditatea relativă a aerului este de 100%, iar vaporii au 
ajuns la saturaţie. Din acel moment, ei vor căuta să-şi echi-
libreze presiunea, migrând din zonele cu concentraţie mai 
mare, către cele cu concentraţie redusă, de regulă de la 
interiorul către exteriorul unei construcţii în anotimpul 
rece, respectiv de la exterior către interior în sezonul cald. 

Pe traseul lor către exterior, vaporii de aer străbat stratu-
rile componente ale elementelor de anvelopă cu o viteză 
ce depinde de grosimea, natura şi densitatea respectivelor 
straturi. Acolo unde vaporii de apă întâlnesc o suprafa-
ţă rece şi greu permeabilă, încep să condenseze, adică 
trec fizic din starea gazoasă (vapori) în cea lichidă (pi-
cături de apă). Punctul în care se produce modificarea 
stării de agregare se numeşte punct de rouă, iar secţiunea 
din material în care vaporii încep să condenseze – plan de 
condensare. Pentru a evita riscul acumulării de umiditate 
din condens în interiorul elementelor de anvelopă, pere-
ţii exteriori şi acoperişurile trebuie proiectate astfel 
încât condensarea să nu se producă deloc sau planul 
de condensare să se localizeze cât mai spre exteriorul 
construcţiei (risc scăzut de condensare), permiţând ven-
tilaţia rapidă a vaporilor pe tot parcursul anului, respectiv 
uscarea completă a suprafeţei umezite în timpul verii. 

Transportul umidităţii prin pereţii exteriori şi acope-
rişurile construcţiilor este deci rezultatul diferenţelor 
de temperatură şi presiune dintre interior şi exterior. 
Când se produce prin suprafaţă, fenomenul se numeşte 
difuzie, iar prin rosturile neetanşate – convecţie. Diferen-

Proiectare şi execuţie durabilă în  
sisteme EGGER cu difuzie deschisă 

sfatul sPecialistului

ţa majoră dintre cele două moduri de transport ale umi-
dităţii este că difuzia este un proces permanent ce nu 
poate fi stopat (ci cel mult încetinit), pe când convecția 
poate fi complet eliminată printr-o proiectare adecva-
tă şi o instalare corectă. Structural, convecţia trebuie în-
totdeauna eliminată, întrucât cantitatea de vapori de apă 
antrenată prin elementul de anvelopă de curenţii de aer 
produşi prin străpungeri şi rosturi neetanşate (adică cea 
transportată prin convecţie), cu risc potenţial de conden-
sare în interiorul elementului şi de acumulare în element, 
este de circa 300-400 de ori mai mare decât cea care tran-
zitează anvelopa prin suprafaţa acesteia (prin difuzie). 

Se înţelege aşadar că marea provocare în privinţa pro-
iectării corecte a unei construcţii e modul în care se 
reuşeşte eliminarea convecției şi controlarea difuziei.

1) EliminarEa convEcţiEi se realizea-
ză în următoarele moduri: 
a) Prin utilizarea atât la interior, cât şi la exterior a pano-

tărilor cu plăci lemnoase EGGER cu muchie nut şi feder 
(EGGER OSB şi EGGER DHF).

b) Pentru plăcile cu muchie dreaptă: prin etanşarea tu-
turor rosturilor de îmbinare dintre plăci cu benzi de 
etanşare şi prin instalarea unei bariere suplimentare de 
vapori la interior, respectiv a unei folii anticondens la 
exterior, peste panotaj. 

2) controlul difuziEi 
În cazul şarpantelor şi al pereţilor exterior compuşi, se ur-
măreşte ca viteza de difuzare prin straturile componente 
să nu fie foarte rapidă, pentru a se elimina riscul apariţiei 
condensului şi al acumulării de umiditate în interior. Cu 
alte cuvinte, cantitatea de vapori de apă care s-ar putea în-
magazina la interior trebuie să fie mai mică decât capaci-
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tatea peretelui/şarpantei de a elimina acea umiditate prin 
ventilaţie. Acest lucru se poate realiza în două moduri : 
a) Alegerea unui sistem constructiv „cu difuzie deschi-

să” (permeabil la vapori).
b) Alegerea şi dispunerea straturilor componente ale 

elementului de anvelopă de aşa manieră încât viteza 
de difuzare (permisivitatea la vapori = valoarea sd) 
să scadă gradual de la interior către exterior. De obi-
cei, valoarea sd de la interior trebuie să fie aproximativ 
de 10 ori mai mare decât valoarea sd de la exterior, pen-
tru o difuzie sigură, nepericuloasă. 

În practică, această regulă e asigurată prin utiliza-
rea foliilor, care pot avea rolul de bariere de vapori 
când sunt instalate la interior, sau de straturi cu di-
fuzie controlată (aşa numitele folii anticondens, sau 
membrane de acoperiş), folosite de regulă la exterior.  
În esenţă, vorbim aşadar de sisteme cu difuzie deschisă 
(permeabile la vapori) şi de sisteme cu difuzie închisă. 

Sistemele cu difuzie deschisă sunt considerate sisteme 
sigure, capabile să permită transportul umidităţii prin an-
velopă pe toată perioada anului, fără riscul de acumulare 
al umidităţii din condensarea vaporilor de apă în interio-

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

Informaţii adiţionale despre EGGER OSB 3 sunt dispo-
nibile pe www.egger.com la secţiunea Produse pentru 
construcţii.

rul pereţilor exteriori şi/sau acoperişului. 
Sistemele cu difuzie închisă – cazul structurilor placa-

te cu OSB atât la interior, cât şi la exterior – deşi aparent 
mai ieftine, sunt în fapt mult mai dificil de realizat corect 
din punct de vedere termotehnic şi presupun o mai mare 
îndemânare şi atenţie la instalare din partea montatorului. 
Din această perspectivă, EGGER recomandă întotdeauna 
utilizarea sistemelor cu difuzie deschisă.

1  Faţadă din lambriu de lemn 
2  Şipci 40x60mm cu ventilaţie 
3  Placă fibrolemnoasă cu rol de izolaţie fonică
4  Placă EGGER DHF 15mm 
5  Montanţi din lemn masiv 100 x ≥ 160mm 
6  Termoizolaţie din celuloză sau lână de lemn 
7  Placă EGGER OSB 3, 15mm 
8  Placă de gips-carton sau ipsos armat cu fibre celulozice 12,5mm

1  Acoperire cu ţigle 
2  Şipci şi contraşipci 40x60mm 
3  Placă EGGER DHF 15mm nut şi feder 
4  Căpriori 80 x ≥200mm. ar = 62,5cm
5  Termoizolaţie din celuloză sau vată minerală 200mm 
6  Placă EGGER OSB 3, 15mm 
7  Placă de gips-carton sau ipsos armat cu fibre celulozice 12,5mm

Perete exterior cu difuzie deschisă  
şi faţadă ventilată Acoperiş ventilat permeabil la vapori
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Leister garanteazĂ etanşeitatea
Ocazional, chiar și în cele mai aride regiuni, există posibilita-
tea unei ploi torențiale. Din acest motiv, acoperișurile plate 
trebuie să fie foarte bine protejate chiar și aici. E de necon-
ceput ce se poate întâmpla dacă în acoperișul camerei de 
urgență a imensului complex Sheikh Khalifa Medical ar 
exista scurgeri. Ca peste tot în lume, cei responsabili și-au 
pus încrederea în Leister.

Primul sector al acoperișului are 3.600 mp, iar suprapunerea 
cordoanelor de sudură depășește 2000 de metri: calitatea lor 
este perfectă, spre satisfacția tuturor celor implicați. O secțiune 
suplimentară de circa 5.000 mp se apropie de finalizare. 

„FrateLe mai mic”
Diverse instrumente Leister sunt utilizate pe acoperișul cli-

nicii Sheik Khalifa Medical City. Pe lângă aparatul automat 
de sudură UNIROOF E și instrumentele manuale din gama 
TRIAC (utilizate în primul rând pentru detalii) UNIROOF E 
duce grosul lucrării. Cu viteza de până la 5m/min, UNIROOF 
este mai lent decât fratele său mai mare, VARIMAT V2, care 
poate atinge viteze de până la 12m/min, dar e o alegere 
bună pentru acoperișuri mijlocii și, mai presus de toate, la 
sudarea în T a îmbinărilor și la margini. Compania Al Shirawi 
Contracting Co LLC lucrează cu UNIROOF E de ceva timp. 
Managerul diviziei responsabile, Ing. Sharad Bangera, aduce 
laude mașinilor care par „mici“ la prima vedere. „UNIROOF 
E este foarte ușor de manevrat și flexibil în utilizare, da-
torită designului compact. Cu bara de ghidare reglabilă 
pe înălțime, e controlabil cu precizie. L-am folosit, de ase-

sfatul specialistului
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nu are importanţă în ce parte a lumii aveţi 
lucrări de executat, indiferent de temperatu-
ra ambientală, Leister este partenerul ideal. 
Vă prezentăm două poveşti de succes în 
realizarea de acoperişuri perfect etanşeizate.

indiferent de vreme, 
Leister este 
cel mai bun 
în domeniul său

Centrul Medical „Sheikh Khalifa Medical City”

ForMarea Ca un FaCtor de SuCCeS
doar partenerii Leister instruiți și certificați pot transmi-
te cunoștințele lor către clienţi. Prin cursurile de formare și 
perfecționare permanente, Leister poate garanta că experienţa și 
cunoștințele acumulate de către partenerii de vânzări și de service 
sunt în beneficiul utilizatorul final. În acest fel, calitatea înaltă a 
instrumentelor se reflectă și în rezultate. 



menea, pe acoperișuri cu o înclinare de 30 de grade. Nicio 
problemă pentru instrument grație motorului de propulsie 
puternic“. Separarea aerului este, de asemenea, un factor-
cheie atunci când vine vorba de calitatea sudurii . Cureaua 
de presiune din cauciuc, tensionată între unitate și rola de 
deviere, garantează că foaia de suprapunere este presată 
pe foaia de jos înaintea procesului de sudare, rezultând su-
duri omogene absolut strânse.”

 
Încrederea În instrumente 
şi muncitori

Cele două secțiuni ale construcției sunt încununate de 
14.700 mp de acoperiș plat. Ca partener de vânzări Leis-
ter, Haberkorn Ulmer a ales o companie familiarizată cu 
instrumentele Leister pentru realizarea acoperișului: Re-
ifetshammer, din Wels, Austria, cu peste 820.000 mp de 
suprafață de acoperiș la activ în fiecare an. 

Feedback pozitiV 
Viteza maximă de lucru a VARIMAT V2 este de două ori 

mai mare ca a predecesorului său: 12 m/min. Sudarea mem-
branei de acoperiș a avut loc în timpul iernii, în condiții dure, 
fiind necesară o viteză maximă de sudare de patru metri pe 
minut. În același timp, unitatea de aer cald asigură o pute-
re termică de 500°C. Sudarea a fost posibilă chiar și în zo-
nele apropiate de margini și în jurul luminatoarelor de pe 
acoperiș. Dl. Kuba, montator de acoperișuri, a fost deose-
bit de mulțumit de munca pe care a făcut-o: „Am lucrat cu 
VARIMAT V2 pentru prima dată aici. A fost foarte confor-
tabil să lucrăm cu acest aparat, după o fază de familiari-
zare foarte scurtă. Sudurile cu VARIMAT V2 se realizea-
ză rapid și păstrează linia de curs. Calitatea de prelucrare 
în timpul sudurii de suprapunere este extraordinară. Seta-

rea parametrilor de sudare este foarte ușor de rea-
lizat cu noua unitate de operare „e-Drive”, iar ecra-
nul mare poate fi citit în mod clar. Ca utilizator, 
eu sunt, de asemenea, mulţumit de faptul că Leis-

ter a pus o mare importanță pe ergonomie în tim-
pul dezvoltării. VARIMAT V2 poate fi controlat cu 
ușurință utilizând mânerul de ghidare reglabil. Mai 
presus de toate, se sudează strâns cu siguranță 

absolută. Nu aș ezita să recomand acest apa-
rat de sudură automat cu aer cald”. 
Când a venit rândul detaliilor comple-

xe, cum ar fi sudura egală la îmbinări, 
Reifetshammer recomandă un instru-
ment manual de încredere: TRIAC ST. 
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Construcţia unei noi clădiri, în condiţii de temperatură foarte 
scăzute. Bine-cunoscuta companie austriacă Haberkorn Ulmer a 
construit o nouă clădire în Leonding cu o structură arhitecturală 
deosebit de complexă. 

Reprezentat autorizat Leister în România: 
KOBO TECHNOLOGIES S.R.L. 
Prelungirea Ghencea nr. 65B 
Bloc E, parter, Spaţiul Comercial nr. 3 
Sector 6, Bucureşti

Telefon: 0040 21 3803001; 0040 21 3803002

E-mail: leister@kobo-bg.bg

Web: www.leister-romania.ro; www.leister.ro



Coșuri de fum

O dată cu intrarea în sezonul 
rece revin în actualitate unele 

lucrări de construcții specifice aces-
tei perioade a anului, cum sunt cele 
privind finalizarea acoperișurilor și 
construirea coșurilor de fum. De ase-
menea, tot în această perioadă se im-
pune inspecția și curățarea coșurilor 
de fum existente, elemente compo-
nente importante ale unei instalații 
termice de încălzire, bazată pe arde-
rea diferitelor tipuri de combustibili.

Confortul termic pe timp de iar-
nă poate fi asigurat prin exploata-
rea continuă, intensă a instalațiilor 
de încălzire. Pentru o funcționare în 
condiții de eficiență energetică ridi-
cată și deplină siguranță a surselor de 
căldură și a coșurilor de fum aferente, 
supuse la solicitări complexe (șocuri 
de temperatură, umiditate interioa-
ră acidă, cicluri de îngheț-dezgheț, 
acțiunea vântului, etc.) este imperios 
necesară verificarea stării tehnice și 
funcționale a acestora.

Mentenanța coșurilor de fum, exe-
cutată numai de către personal ca-
lificat și autorizat, cu aplicarea unor 
proceduri specifice, este o acțiune  
de importanță majoră, care are drept 
scop nu numai asigurarea unui tiraj 
corespunzător, necesar funcționării 
la randament a aparatelor termice, 
ci și prelungirea duratei de viață a 
coșurilor.

Verificările efectuate cu această 
ocazie vor viza etanșeitatea canalelor 
de fum, dar se vor extinde  și asupra 
izolării coșurilor faţă de elementele 
combustibile ale construcțiilor, re-

coșurilE dE fum în sezonul rece
Ing.Laszlo Schreck, Director Tehnic LEIER ROM SRL

spectiv menținerii unei distanțe de 
siguranță, conform reglementărilor 
tehnice din domeniu, astfel încât 
să nu conducă la incendii datorită 
transmiterii căldurii sau scăpărilor de 
gaze fierbinți, flăcări sau scântei. 

De asemenea, se va verifica mate-
rialul din care s-a executat, precum 
și starea tehnică a canalului de racor-
dare, prin care se realizează legătura 
dintre generatorul de căldură și coșul 
de fum. În cazul în care se impune, se 
procedează la înlocuirea racordului 
cu elemente executate din materia-
le corespunzătoare domeniului, de 
regulă tubulatură rigidă sau flexibi-
lă, confecționată din oțel inoxidabil. 
Piesele de conectare la coș (adap-
toare, reducții) au un rol decisiv în 
asigurarea dilatărilor termice libere 
ale racordurilor precum și în ceea ce 
privește etanșeitatea întregului sis-
tem de evacuare a gazelor de ardere.

O atenție deosebită se va acorda 
alimentării corespunzătoare cu aer de 
combustie a generatoarelor de căldu-
ră, verificându-se amplasarea corectă 
și dimensiunile prizelor de aer, cu asi-
gurarea secțiunii libere a acestora.

În vederea prevenirii infiltrațiilor din 
precipitații, verificarea stării elementu-
lui terminal/de acoperire a coșului de 
fum și a etanșării trecerii coșului prin 
acoperiș/învelitoare sunt operațiuni 
importante, producătorii  de sisteme 
de evacuare a gazelor de ardere și de 
învelitori sau ferestre de mansardă pu-
nând la dispoziție diverse materiale/
accesorii în acest sens (benzi speciale, 
șorțuri metalice modulare, etc.) 
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Țiglele din beton reprezintă 
una dintre cele mai răspândite 
soluții de acoperire, care, dincolo de 
rolul de închidere superioară, sunt 
importante și din punct de vedere 
estetic, deoarece, fiind “coroana” 
construcției, determină caracterul 
acesteia. Toscana și Veneto, rezisten-
te la intemperii, impermeabile, cu 
stabilitate de formă și culoare, sunt 
modele de țigle produse de grupul 
leier într-o gamă variată de culori, 
care, împreună cu accesoriile livrate, 
oferă posibilități multiple de reali-
zare a suprafețelor acoperișurilor 
adaptate construcțiilor și amplasa-
mentelor.



Reabilitarea coșurilor de fum exis-
tente degradate, care nu corespund 
cerințelor actuale de funcționalitate 
și de siguranță în exploatare se poate 
realiza prin mai multe metode, cea 
mai frecvent folosită fiind intubarea 
cu tubulatură de șamotă sau din oțel 
inoxidabil special.

Pentru construcții noi sau vechi, 
cu coșuri de fum inutilizabile, Grupul 
Leier a conceput și realizat o gamă 
extinsă de sisteme de coșuri de fum 
ceramice prefabricate, complet acce-
sorizate, performante, certificate în 
conformitate cu legislația europeană 
armonizată, astfel încât orice investi-
tor sau proprietar de imobil să poată 
găsi soluţia optimă pentru fiecare tip 
de încălzire, indiferent de combusti-
bilul utilizat.

Sistemul Leier LK (fig. 1), cu termo-
izolația constând dintr-un strat de aer 
închis, destinat surselor de căldură cu 
un randament energetic mai scăzut 
(sobe, șeminee) și sistemul  Leier LSK 
(fig. 2), cu strat termoizolant realizat 

din plăci de vată minerală bazaltică, 
recomandat pentru cazane de puteri 
mici, medii și mari, funcționând cu 
combustibil gazos, lichid sau solid, 
fac parte din categoria sistemelor de 
coșuri de fum cu tiraj natural, care 
au ca element central tubulatura de 
șamotă, rezistentă la temperaturi 
ridicate, la acțiunea corozivă a con-
densatului acid  și la șocuri termice. 

Sistemele de coșuri de fum coaxia-
le Leier Turbo (fig. 3) și Leier Multi-
keram LAS (fig. 4), furnizoare de aer 
de combustie din exteriorul clădirii 
pentru centralele termice de apar-
tament tip „turbo”, respectiv pentru 
cazanele cu condensare, consuma-
toare de combustibil gazos sau lichid, 
reprezintă soluții moderne de evacu-
are cu tiraj forțat a gazelor de ardere, 
aplicabile la case multifamiliale etaja-
te și blocuri de locuințe.

Tipurile de coșuri de fum descrise 
pot soluționa, prin prevederea man-
talelor exterioare, care includ și ca-
nale de aerisire, problema ventilării 
naturale sau artificiale a diferitelor 

spații dintr-o clădire. De asemenea, 
în aceste canale multifuncționale 
pot fi instalate rețelele de cabluri TV, 
Internet, ale sistemelor de monitori-
zare, etc., fără a fi necesară spargerea 
ulterioară a planșeelor.

Căldura căminului și siguranţa fa-
miliei sunt criteriile primordiale în 
momentul amenajării unei locuin-
ţe. Coșurile de fum pot constitui un 
element eficient și sigur în realizarea 
confortului termic, în condițiile în 
care la construirea lor se utilizează nu-
mai sisteme profesionale certificate, 
mentenanța este adecvată, iar exploa-
tarea sursei de căldură se face în strictă 
conformitate cu instrucțiunile produ-
cătorului, mai ales în ceea ce privește 
calitatea combustibilului utilizat. 

LEIER ROM SRL 
 
Punct de lucru Unirea: 
517788, Dumbrava Com. Unirea f.n. 
Judeţul Alba

Tel./ Fax.: +40 258 876 248 
                +40 258 876 268

www.leier.ro 

1. leier lK 2. leier lSK 3. leier turbo 4. leier Multikeram lAS
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L a cea de-a XXV-a ediție a 
Campionatului Mondial al  
Tinerilor Montatori de 

Acoperișuri, competiție ce se va 
desfășura la București între 19 și 
22 noiembrie 2014 sub patrona-
jul IFD (International Federation 
for the Roofing Trade), echipele 
naționale participante vor con-
cura pentru cele 3 medalii (de 
aur, de argint și de bronz), dar și 
pentru premiul special acordat 
de Președintele IFD, Michaeł 
Olszewski, pentru fiecare dintre 
secțiunile de concurs.

Fiecare secțiune va avea două 
probe impuse și una opțională (de 
creativitate), care se vor desfășura 
pe parcursul celor 3 zile de con
curs efectiv, iar țările participan
te au dreptul de a trimite câte o 
echipă pentru fiecare dintre cele 3 
secțiuni. O echipă (corespunzătoa
re unei categorii) va fi formată din 
2 membri cu vârste de maximum 
26 de ani (împliniți în anul 2014) 
și un mentor (fără specificație de 
vârstă). Mentorul, care are doar 
rol consultativ, neputând interveni 
efectiv la realizarea lucrărilor, poa
te supraveghea și alte echipe din 
țara pe care o reprezintă.

Echipele își pot aduce la com
petiție doar sculele de mână, re
stul instrumentelor fiind puse la 
dispoziție de organizatori. 

Din experiența edițiilor anteri
oare transpare importanța acor
dată de IFD detaliilor și stratu
rilor de termohidroizolare ale 
acoperișului. Trebuie spus că, dată 
fiind structura modelelor din lemn 
pe care se va executa montajul, 
singura variantă de termoizolație 
este cea peste căpriori. 

De pildă, la ediția precedentă din 
Elveția, la proba de acoperișuri 
clasice, peste structura din lemn 

furnizată de organizatori sa așe
zat direct o folie de polietilenă 
menită asigurării etanșeității, apoi 
vată minerală în două straturi (pa
nouri de 60 x 100 cm), urmată de o 
folie permeabilă la vapori.

Condiții de partiCipare la 
Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri – București 2014

Secțiunile de concurS
1 Acoperișuri clasice

2 Acoperișuri plate

3 Acoperișuri metalice
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Și la montajul de țiglă cerami-
că participanții au avut de abor
dat un sistem complex: căpriori, 
izolație de 35 mm peste căpriori, 
hidroizolație, șipci longitudinale 
prinse în șuruburi, sub care au fost 

puse benzi de etanșeizare și amor
tizare din cauciuc, șipci transver
sale, țigle (cu țigle format special 
pentru zonele laterale), iar la ra
cordul cu peretele un sistem com
plex de benzi, prinse în șuruburi și 
etanșeizate cu mastic.

Cât privește detaliile, iată o 
schiță succintă de montaj la pro-
ba de acoperișuri metalice, de 
la aceeași competiție elvețiană, 
constând întrun acoperiș cu două 
versante (deci și dolie) din tablă 

demontarea sa parțială pentru a i 
se putea realiza etanșeizarea.

Conform regulamentului de 
concurs, juriul este format din 6 
membri aleși de IFD și, suplimen
tar, din câte încă un membru din 
partea țării gazdă pentru fiecare 
categorie.  

Aceștia vor ține cont în evalua
rea lucrărilor (atât la final, cât și pe 
parcursul lucrărilor) de mai multe 
aspecte:
• precizia execuției în raport cu 

proiectul
• performanțele lucrării finale
• acuratețea detaliilor
• folosirea corectă și eficientă a 

materialelor
• aptitudinile tehnice demons-

trate
• realizarea lucrărilor intermedi-

are solicitate
• folosirea adecvată a instrumen-

telor
• respectarea măsurilor de 

protecție a lucrării, a propriei 
persoane și a colegilor

• ordinea și curățenia la locul de 
muncă 
Pentru a putea observa corectitu

dinea execuției, la una dintre mar
gini fiecare strat adăugat este cu 15 
cm mai îngust decât anteriorul.

România are nevoie de trei echi
pe competitive, formate din tineri 
montatori talentați, care să își cu
noască meseria și să răspundă unor 
exigențe de nivel internațional. 
Aducețivă contribuția la forma
rea echipei naționale făcândune 
recomandări pe adresa redactie@
acoperismagazin.ro.

Mai multe detalii despre con
curs: www.ifd-roof.eu.

de cupru, în condițiile existenței 
unei ferestre în planul învelitorii: 
între structura de bază din lemn, 
furnizată de organizator, și tabla 
de cupru fixată cu falț dublu, a 
fost prevăzut un strat de separație 
sudat (benzi de etanșare perime
trale). La aplicarea stratului de 
separație a trebuit să se țină cont 
și de o străpungere de 110 mm (un 
coș de fum, acoperit și el cu tablă 
de cupru, după ce a fost protejat cu 
benzi de etanșeizare). De aseme
nea, au fost montate jgheaburi din 
același material, pe cârlige prefa
bricate amplasate la intervale de 20 
cm în lăcașuri deja decupate pen
tru a rămâne îngropate în struc
tură. Succesiunea operațiilor nu a 
fost simplă, fereastra presupunând 
o lungă serie de detalii, precum și 
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Gara aeroportului din

FrankFurt

acoperișuri MoDerne

Construirea unui 
aeroport este de fiecare 
dată un eveniment 
major pentru arhitecți 
și antreprenori, deoa-
rece este vorba despre 
un obiectiv în care 
esteticul, spectaculosul 
transcend rolul practic. 
Aeroportul devine parte 
a imaginii unui oraș, 
regiuni sau chiar țări, de 
aceea pentru realizarea 
lui sunt folosite cele 
mai bune și moderne 
soluții tehnice, sunt 
căutați arhitecții care 
au cu adevărat ceva de 
transmis prin munca 
și imaginația lor. Nu 
rareori, în aceste cazuri 
vorbim de avangardă și 
de produse premium, 
puse în operă de con-
structori care își folosesc 
experiența pentru a 
porni pe calea imprevi-
zibilă a experimentelor.
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Stimuli pentru imaginație
La Frankfurt se află unul dintre aeroportu-

rile faimoase ale Europei, cel mai aglomerat 
din Germania, al treilea din Europa și al un-
sprezecelea din lume ca număr de pasageri. 
În 2012 au trecut pe aici 57,5 milioane de pa-
sageri și 2 milioane de tone de materiale (din 
această perspectivă se plasează pe locul doi 
în Europa). Avioanele zboară către 264 de 
destinații din 113 țări, clădirile și pistele se 
întind pe o suprafață de circa 2.100 de hec-
tare la nivelul solului. Dar nu vom mai vor-
bi despre aeroport, ci despre gara adiacen-
tă lui, deoarece aici se află unul dintre cele 
mai impresionante, aproape copleșitoare 
acoperișuri, devenit iconic. Aflat sub traver-
sa imensă care îl parcurge longitudinal ca 
o coloană vertebrală, te simți precum Iona 
în burta unei balene din sticlă suspenda-
tă: înăuntru și totuși afară, văzând cerul și 
simțindu-te totuși protejat de o suprafață 
greu de definit, superfluă și simultan parte a 
unui plan riguros, marcat de liniile bine defi-
nite ale structurii.  Impresionantul acoperiș 
este constituit din panouri de sticlă termo-
izolantă suspendate de structura metalică 
amplasată în exteriorul clădirii, iar ferestrele 
care se succed în zona longitudinală pot fi 
deschise pentru aerisire printr-un meca-
nism automatizat, ale cărui extensii metali-
ce ne fac să ne gândim la vertebrele mamife-
rului marin de care am pomenit. Prin sticlă 
se văd clădirile învecinate, și ele cu străluciri 
metalice, conturând porțiunea de cer per-
misă, ceea ce ne face din nou să ne străduim 
să înțelegem care ar putea fi semnificațiile 

perspectivei, intenționate sau întâmplătoare. 
Mii și mii de Iona intrând și ieșind în virtu-
tea unei relative libertăți, cumpărând bilete 
pentru călătorii către necunoscut, tot atâtea 
speranțe și așteptări înfrigurate... 

Beton, metal și sticlă
Gara aeroportului din Frankfurt pe Main 

(Frankfurt am Main Flughafen Fernbahn-
hof), a fost proiectată  să deservească tre-
nurile de lungă distanță, mai ales pe ruta 
către Köln, fiind practic cel mai mare 
obiectiv de felul lui din Germania. Aceas-
ta pentru că pe aici trec 23.000 de pasa-
geri în fiecare zi, care pleacă sau vin cu 210 
trenuri, dintre care 185 sunt în regim In-
tercity. Este un mijloc de transport impor-
tant, în condițiile în care circa 28% dintre 
utlizatorii aeroportului folosesc căile fe-
rate. Gara a fost inaugurată în 1999 și s-a 
dezvoltat logistic în mod progresiv, pentru 
ca începând cu 2002 să fie făcută legătura 
aici cu foarte multe trenuri de mare viteză.  
Construcția de 660 m lungime și 55 m 
înălțime este practic o imensă cupolă sub 
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Exteriorul gării în anul 
2000. Cupola de sticlă este 
acum integrată în structura 
modernă denumită „The 
Squaire” (foto dreapta).



care se desfășoară o activitate amețitoare: 
se vând bilete, se așteaptă, se face tranzi-
tul către și dinspre aeroportul propriu-zis. 
Gara este de fapt parte dintr-un imens com-
plex cu spații de birouri, hoteluri, centre de 
conferințe și alte facilități, care au reprezen-
tat o investiție de circa un miliard de euro. 
Ultimul nivel de sub cupolă are o înălțime 
maximă de 12,5 m, iar acoperișul se sprijini-
nă prin scheletul metalic pe o platformă de 
beton armat de 30 cm cu o arie de 3,4 hec-
tare, care este concepută să suporte o greu-
tate de până la 700 kg/mp. La temelie este o 
structură de oțel și beton care devine de la 
un anumit punct comună cu cea a clădirilor 
învecinate mai înalte,  aparținând comple-
xului. Stațiile sunt amplasate pe platforme 
diferite și sunt deservite de o rețea complexă 
de scări rulante și ascensoare, inclusiv pasa-
rele de 80 - 200 m lungime care duc de la 
mezanin către terminalele aeroportului. 

stației, de sub dom, era concepută doar să 
facă parte din structura complexului, abia 
ulterior fiind proiectată cupola de sticlă. O 
ceremonie de inaugurare a lucrărilor supra-
terane s-a desfășurat în octombrie 1997, la 
care au participat ministrul transporturi-
lor din Germania, premierul landului, pri-
marul orașului, managerul Deutsche Bahn, 
președintele FAG. A fost un șantier de am-
ploare, pe care au lucrat continuu 300 de 
muncitori (mult, dacă ne gândim la eficiența 
germană și la dotarea folosită), au fost 
escavați 400.000 mc de pământ, s-au turnat 
100.000 mc de beton și 2,5 km de piloți.

Costurile doar pentru această lucrare 
s-au ridicat la 225 milioane de euro (aproa-
pe jumătate din fonduri guvernamentale), 
dintre care structura acoperișului a repre-
zentat 44,5 milioane de euro. Înainte de 
construcție, estimarea costurilor era cu cir-
ca 30 de milioane mai mică (e drept, mărci 
germane), suma fiind depășită din cauza 
transformărilor pe care le-a suferit proiec-
tul, a apariției unor lucrări neprevăzute, 
incusiv pentru reducerea efectelor unui in-
cendiu izbucnit pe șantier, și nu în ultimul 
rând pentru echipamente mai performante, 
atât pentru construcție, cât și pentru deser-
virea gării. Cifrele seci, poate impresionante, 
pălesc însă în fața senzației pe care o capeți 
aflându-te aici. Oricât de grăbit ai trece, iei 
cu tine senzația că ai trecut printr-un spațiu 
privilegiat, esențial, în care arhitectura a fă-
cut mai mult decât era prevăzut în definiții…

Finalizată în 4 ani
Ampla clădire proiectată de BRT Archi-

tekten (Bothe, Richter, Teherani) a fost inau-
gurată așadar în 1999, după 4 ani de lucrări. 
Aprobările pentru planuri (nu mai puțin de 
50!) erau obținute din 1994, pe o idee care 
apăruse în 1990. Proiectul a fost implemen-
tat de Deutsche Bahn și divizia specializa-
tă pe dezvoltare a aeroportului, Flughafen 
Frankfurt/Main AG (FAG, acum Fraport, 
care a asigurat și terenul). Primele săpături 
au început în 1995, iar din 1996 au început 
să vină materialele. Platforma superioară a 

Primele săpături au început 
în 1995, iar din 1996 au înce-
put să vină materialele. 

acoperișuri MoDerne
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Sisteme speciale TecTem® de la 
pentru termoizolare la interior

Un material natUral, 
cU proprietăți de excepție

La baza sistemului TecTem 
se află un material obținut în 
proporție de 95% din perlită, o 
rocă naturală (folosită și în alte 
produse Knauf, de pildă ma-
terialul de umplutură pentru 
pardoselile uscate Vidifloor). 
Roca este măcinată în fabrică 
până când arată ca o pulbere, 
apoi amestecată cu apă și arsă 
în cuptoare la 1.000°C. În acest 
punct, apa iese din rocă și, sub 
efectul de „popcorn”, materia-

lul expandează, mărindu-și volumul de aproape 20 de 
ori. Astfel apar microporii care contribuie la izolarea ter-
mică și în același timp asigură o capilaritate ridicată a 
materialului, ce permite să absoarbă umiditatea din aer 
dar și să o elibereze la fel de ușor.

Conductivitatea termică obținută este de 0,045 W/
mK, o cifră excelentă dacă avem în vedere faptul că ter-
moizolarea interioară nu trebuie să fie atât de mare pre-
cum cea exterioară (pentru că protejează doar ambientul 
interior, nu și masa clădirii propriu-zise). Fiind un produs 
mineral, este rezistent la foc (clasa A1, incombustibil 
conform DIN EN 13501-1). 

Produsul se prezintă sub formă de panouri de diferi-
te grosimi (de la 5 la 20 cm, în principiu, dar se poate 
și mai subțire). Inițial, acest material inovator, descoperit 
în urma cercetărilor companiei Knauf cu 6 ani în urmă, 
a fost folosit pentru placare exterioară, fără a-și putea 

În cadrul seminarului desfășurat la sediul biroului de 
consultanță pentru construcții Home Point Brașov, au 
fost abordate 3 subiecte de mare actualitate, pentru 
care TecTem este o soluție foarte bună: izolarea ter-
mică interioară, combaterea mucegaiului și modul 
în care pot fi rezolvate problemele de termoizolare 
pentru clădirile istorice. Demonstrațiile practice au 
avut loc pe un șantier din Șcheii Brașovului, unde a 
fost termoizolată o casă veche ai cărei proprietari 
sunt preocupați atât de păstrarea vechiului aspect al 
locuinței, cât și de crearea unui ambient sănătos. 

Noi tehNilogii

În septembrie 2013 Knauf România a organizat la Brașov un seminar tehnic dedicat siste-
melor speciale TecTem pentru termoizolarea interioară a clădirilor. Evenimentul a beneficiat 
de participarea doamnei arh. Andrea Grond, Key Account Manager TecTem, şi a domnului 
Werner Hower, tehnician instructor, care au asigurat prezentarea teoretică și practică a acestui 
produs cu proprietăți deosebite, de un real succes pe piața germană.
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demonstra cu adevărat calitățile. În urma a nenumărate 
teste, pe sute de clădiri și situații particulare, s-a ajuns la 
concluzia că poate fi folosit în mod excepțional pentru 
placarea interioară; astfel, a fost conceput un sistem 
complet, format din plăci izolante (inclusiv pentru gla-
furi și plinte), adeziv pentru aplicarea acestora pe zidărie, 
grund, tencuială, plasă de armare, finisaj și o serie largă 
de accesorii și sisteme de prindere, pentru situațiile de-
osebite care pot fi întâlnite în abordarea pereților sau ta-
vanelor clădirilor noi sau istorice.  

O proprietate la fel de spectaculoasă a acestui material 
este faptul că, datorită alcalinității mari (pH = 10), se 
împiedică formarea și dezvoltarea mucegaiului, care nu 
întâlnește mediul propice pentru a se dezvolta. În strat 
subțire, TecTem poate fi folosit în scopul combaterii mu-
cegaiului, sub denumirea comercială Climaprotect. Pen-
tru a se dezvolta, mucegaiul are nevoie de un pH cuprins 
între 6 și 7, de aceea trebuie evitate finisaje precum tape-
tul din hârtie.

când capilaritatea devine 
Un avantaj

Avantajul cel mai spectaculos al materialului TecTem 
este însă dat de coeficientul de absorbție a apei (1,98 
kg/m · s1/2), care  arată viteză cu care apa este absorbită 
din aer și ulterior eliberată. În consecință, preocuparea 
celor care cercetează fizica construcțiilor se translatează 
de la formarea condensului (o temă foarte frecventă când 
se vorbește de termoizolare) la adevărata temă: evitarea 
formării punților termice și studierea temperaturilor pe 
suprafețele care trebuie acoperite. În sistemul de termoi-

„Piața germană pentru sis-
teme de termoizolare este de 
circa 40 milioane mp, din care 
izolația interioară ar fi cam 10 
milioane, deci un sfert, ceea ce 
înseamnă că nu este nici pe 
departe o nișă, ci o temă foarte 
actuală. De asemenea, clădiri 
care însumează circa 7 mili-
oane de mp sunt afectate de 
mucegai și pot fi ameliorate cu 
ajutorul plăcilor TecTem. 

Ne-am obișnuit să ne con-
centrăm pe clădirile noi, dar 
am ajuns la concluzia că la 
cele vechi sunt mult mai multe 
de făcut, fiind mai interesante 
pentru sistemul acesta. În Ger-
mania sunt cam 30 de milioa-
ne de apartamente, dintre care 
peste 70% sunt construcții care 
au peste 30 de ani, iar 90% din-
tre ele pierd mai multă căldură 
decât ar trebui pentru a fi cu 
adevărat confortabile. 

În plus, din normele europe-
ne deducem că pentru redu-
cerea consumului de energie 
trebuie să ne concentrăm pe 
clădirile vechi, și mai puțin pe 
cele noi care sunt deja conce-
pute ca atare. O izolare exteri-
oară la majoritatea clădirilor 
vechi, care este necesară în 
mod obligatoriu, nu este posi-
bilă fără a le schimba fațada, 
situație în care se află aproape 

jumătate din clădirile vechi. 
Nu este suficient argumen-
tul că aceste construcții vechi 
au pereți foarte groși și nu au 
nevoie de termoizolare; din 
contră, am constatat că stau 
foarte prost la acest capitol și 
că este necesară o intervenție – 
chiar și câțiva milimetri de izo-
lare termică sunt mai eficienți 
decât pereții originali. 

În Germania, acum 5 ani 
încă se punea problema dacă 
izolarea interioară este oportu-
nă, dar s-a dovedit că este o în-
trebare falsă, deoarece pentru 
clădirile vechi, care trebuie con-
servate estetic la exterior, este 
singura posibilitate. Mai trebu-
ia doar să găsim un material 
corespunzător din punctul de 
vedere al fizicii construcției, iar 
pentru aceasta noi credem că 
izolarea capilar activă cu Tec-
Tem este varianta ideală.”

Arh. Andrea Grond
Key Account Manager TecTem

Plăcile TecTem
Soluție excelentă pentru termoizolarea interioară a clădirilor

Structură microporoasă

Conductivitate termică λ=0,045 W/mK

Material natural alcalin, pH = 10

Inhibitor pentru orice tip de mucegai

Prin capilaritatea activă, contribuie la reglarea umidității aerului

Climat interior sănătos

TecTem Climaprotect
Protecție naturală contra mucegaiului și igrasiei

Control eficient al umidității ambientale

Izolare termică superioară

Opinia 
specialistului
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zolare interioară clasic, principala preocupare este împie-
dicarea umidității transportate pe calea aerului de a ajun-
ge în interiorul sistemului și către construcție, instalații 
etc., deci de a crea bariere de vapori continue. 

Problema este că aceste bariere de vapori trebuie să fie 
foarte bine etanșeizate și că umiditatea, odată intrată, nu 
mai poate fi evacuată, producând pagube serioase dese-
ori. TecTem permite trecerea vaporilor iar condensul care 
se poate forma este eliminat la fel de repede în condiții de 
exploatare normală a construcției.

 De asemenea, umiditatea care intervine din exterio-
rul clădirii este absorbită și redistribuită în interiorul ei. 
Important este ca termoizolarea să fie realizată folosind 
doar elementele sistemului recomandate de Knauf și res-
pectând tehnica de montaj, pentru ca absorbția și eli-
berarea apei să se producă în parametrii prevăzuți (s-a 
demonstrat că rezultatele sunt mult mai slabe dacă se 
folosește un alt adeziv, de pildă, sau adezivul este aplicat 
în puncte și nu continuu, așa cum este recomandat). În 
acest sens, Knauf Perlite pune la dispoziția beneficiarilor 
consultanță tehnică, inclusiv calcule pentru dimensiona-
rea sistemului. 

Knauf Gips România 
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Bucureşti 
Clădirea City Gate – Turnul de Sud

Tel: (+40-21) 650 00 40 
Fax: (+40-21) 650 00 48

E-mail: office@knauf.ro 
www.knauf.ro

Noi tehNilogii

1. Placă izolatoare TecTem
2. Zid
3. Adeziv TecTem
4. Grund TecTem
5. Masă de şpaclu TecTem
6. Plasă de armare

1
2
3
4
5
6

Exterior

Interior
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La manifestare au fost prezentate proiectele arhitecturale premi-
ate în ultimul an la nivel mondial, fiind invitați arhitecți laureați 
ai concursurilor internaționale, lideri și personalități ale arhitecturii 
contemporane. 

Precum în anii trecuți, 
ne‑am bucurat să fim 
prezenți, ca parteneri media 
și participanți, la cea de‑a 
zecea ediție a expoconferinței 
internaționale de arhi tectură 
RIFF 2013, un eveniment 
deja consacrat destinat 
arhitecților și nu numai. 
Prezentările și workshop‑urile 
 au avut loc în zilele de 
11 și 12 noiembrie, la JW 

Marriott Grand Hotel din București, ca de 
obicei, la invitația ABplus Events și a Ordinului 
Arhitecților din România. 

RIFF: a X-a ediție

EvEnimEnt
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În paralel, s‑a desfășurat și cea de-a doua ediție a expoconferinței 
Contractor, un eveniment dedicat managementului antreprenorial 
din construcții. Desigur, a fost o ocazie pentru noi să ne întâlnim cu 
reprezentanții unor producători consacrați, prezenți ca expozanți, 
speakeri sau participanți. 

Atât în cadrul standului amenajat în holul central al zonei 
de conferințe, cât și în prezentarea susținută, Rockwool 
a accentuat calitățile care stau la baza opțiunii pentru 
vata minerală bazaltică: reducerea substanțială a pierde‑
rilor de energie, izolarea fonică, protecția la foc și pro‑
tejarea naturii (cunoscutul concept ”4 în 1”). În același 
timp, au fost evidențiate posibilitățile pe care le oferă 

acest material din perspectiva sistemelor compozite de 
termoizolare exterioară (ceea ce este cunoscut ca ETICS: 
External Thermal Insulation Composite System). Partene‑
ră a evenimentului, compania Rockwool a atras la stan‑
dul ei expozițional foarte mulți arhitecți și constructori, 
preocupați de calitatea sistemelor termoizolante aplica‑
te, mai ales a materialului termoizolant inclus. 

Ne‑am bucurat de asemenea de participarea domnului Șerban 
Țigănaș, Președintele Ordinului Arhitecților din România, care 
a arătat că este posibil să trăim „un moment de bilanț în care să 
încercăm să înțelegem ce se întâmplă în mod obișnuit, ce și cum se 
întâmplă atunci când apar lucrările de calitate și cum se generează 
uneori excepționalul. Dorim ca ceea ce se întâmplă în mod curent 
să fie de calitate, ceea ce este de obicei bine să fie foarte bine, chiar 
excepțional, excepția devenind situație curentă, iar lucrările exem-
plare să reușeacă să schimbe mentalitățile, așteptările de la lumea 
construită. Despre aceasta toți cei lucizi și responsabili spun că 
trebuie să se schimbe fundamental, dar nimeni nu știe cum se poate 
stimula sau impune acestă schimbare. Vă propun să medităm cre-
ativ la starea arhitecturii, să facem acest bilanț și să încercăm prin 
aceste dialoguri și întâlniri să construim răspunsul la întrebarea 
Cum trebuie să se schimbe lumea construcțiilor?”.
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Saint Gobain România, partener oficial al Riff 2013, 
și‑a arătat preocuparea pentru eficiența energetică prin 
prezentarea susținută în prima zi a expoconferinței, dar și 
prin brandurile promovate în zona expozițională – game‑
le care răspund celor mai noi exigențe privind protecția 
împotriva pierderilor de căldură, a umidității, a poluării 
fonice, a focului, indiferent că a fost vorba despre vată 
minerală, sticlă, gips‑carton, mortare etc. Un concept 
susținut de Saint Gobain este Casa Multi-Confort, care 
propune soluții de eficientizare energetică ce depășesc 
cerințele actuale ale legislației din România, bucurându‑se 
de aprecierea beneficiarilor, constructorilor și arhitecților 
care vor să obțină clădiri cu performanțe ridicate și cos‑
turi mai mici de întreținere. Cele 5 aspecte cheie ale con‑
fortului, urmărite de această companie, sunt estetica, 
confortul termic, acustic, vizual și calitatea aerului.

De un real interes s‑a bucurat prezentarea Mehler Tex-
nologies, cunoscutul producător de membrane pentru 
arhitectura tensionabilă, care distribuie anual în întrea‑
ga lume peste 50 de milioane de metri pătrați de mate‑
rial sub brandurile Valmex, Polymar și Airtex. În cadrul 
expunerii au fost evidențiate principalele caracteristici 
ale produselor – pierderi de lumină de sub 10%,  gre‑
utate redusă, simplitatea întreținerii, rezistența la vânt, 
comportamentul la foc, nenumăratele forme care pot fi 
obținute cu ajutorul programelor de proiectare etc. Au 
mai fost trecute în revistă principalele obiective realizate 
cu aceste produse (stadioane acoperite, săli de specta‑
cole în aer liber, terenuri de sport, corturi de dimensi‑
uni impresionante etc.), și modul în care se comportă 
acestea după ani și chiar decenii. Un exemplu sugestiv 
pentru longevitatea acestui concept este teatrul în aer 
liber din Elpse (Germania), care rezistă cu succes din 
1978, fiind vorba de o membrană învelită cu PVC tip iV, 

produsă de Mehler Texnologies. Arhitecții prezenți s‑au 
arătat încântați de sistem și au ținut să aibă mostre de 
material și documentație suplimentară. 

Simacek Gardening a propus participanților la eveni‑
ment soluții folosite la amenajarea acoperișurilor verzi. 
Pentru aducerea naturii în spațiile urbane aglomerate, 
dar și pentru izolarea termică și fonică pe care o asigură 
aceste sisteme, compania pune la dispoziție proiectarea 
specifică, inclusiv detaliile tehnice, materialele pentru 
realizarea substratului vegetației și plantele potrivite 
abordării unui acoperiș verde. În România, au fost rea‑
lizate în ultimii ani numeroase lucrări cu ajutorul pro‑
duselor austriecilor de la Simacek – clădiri de birouri, de 
locuințe, centre comerciale.

EvEnimEnt
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Hexadome Construct a participat la eveniment cu sco‑
pul de a prezenta participanților produsele furnizate, ce 
oferă noi oportunități arhitecturale. Destinate deopo‑
trivă pentru aplicații industriale și civile, produsele fir‑
mei răspund oricăror solicitări de evacuare a fumului, 
ventilație naturală, iluminat zentital și acces pe acoperiș 
(Hexadome – soluții pentru acoperiș și Souchier – soluții 
pentru fațadă).
Sistemele Hexasteel Therm, Hexasteel Therm RPT, Hexas-
teel BSL și Hexasteel Shed, parte a gamei Climatdome, au 
fost create pentru a gestiona și valorifica într‑o manie‑
ră optimă aportul de resurse naturale, contribuind la 
îmbunătățirea confortului termic în interiorul clădirilor, 
repartizând uniform lumina și reducând zgomotul de 
impact al ploii.
Ca noutăți, Hexadome Construct a prezentat cupoleta 
Lanterhome (destinată asigurării funcțiilor de iluminat și 
ventilație în cadrul aplicațiilor civile), Hexatube Spot (sis‑
tem de iluminat cu tuburi solare) și Hexasteel Phoni (dis‑
pozitiv pentru montajul în acoperiș conceput pentru a 
asigura izolarea fonică).

Proiectate și dezvoltate pentru a răspunde tuturor 
cerințelor în materie de evacuare a fumului, produsele 
și serviciile Hexadome Construct au reușit să se impună 
pe anumite segmente ale pieței, aducând în portofoliul 
de clienți nume ca: Renault, Pirelli, Continental, Lubri-
cants, Autoliv, Polisano, Farmexpert, Carrefour, Auchan, 
Real, Praktiker, OBI, Dedeman, BMW, Opel și multe altele.
În cadrul unui workshop, dl Titus Costas, directorul 
companiei, a evidențiat că Hexadome oferă „servicii 
la cheie”, înţelegând astfel atât furnizarea și montarea 
acestor soluții, cât și serviciile de proiectare, consultanță 
și mentenanță pentru sistemele contractate.
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Materiale terMoizolante

Date fiind condițiile climatice din ţara 
noastră, care impun elemente de în
chidere cu inerţie termică mare şi 
medie, termoizolarea presupune ma
teriale complexe, adaptate cerințelor 
actuale de confort şi siguranță. Astfel, 
prin izolarea termică se urmăreşte nu 
doar reducerea consumurilor ener
getice în exploatare sau asigurarea 
unei ambianțe termice corespunză
toare în interiorul spațiilor închise. La 
fel de importante sunt considerate 
eliminarea riscurilor de condens pe 
suprafața interioară a elementelor 
de construcție şi evitarea acumulării 
de apă în structura elementelor de 
construcţie ca urmare a condensă
rii vaporilor. Proprietățile materialu
lui termoizolant trebuie adaptate la 
zona construcției unde este aplicat 
(la fațadă, acoperiş sau fundație, pe 
interior sau exterior etc.). Înainte însă 
de aceste particularități, există ele
mente generale stipulate în norma
tive care trebuie urmărite, pentru că 
nu sunt respectate întotdeauna şi fac 
o concurență neloială producătorilor 
care au investit în calitate.

indiferent că vorbim de vată 
minerală, polistiren expandat, 
poliuretan, fibre de celuloză 
și orice alt material folosit ca 
termoizolație, acestea trebuie 
să îndeplinească o serie de 
caracteristici tehnice sau de 
punere în operă pe care un 
constructor sau un arhitect 
este obligat să le cunoască. 
ele sunt menționate în fișele 
tehnice și garantează siguranța 
utilizatorului, a montatorului, 
inclusiv a celor care trec pe 
lângă o construcție la care s-a 
folosit material termoizolant.
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Condiţii tehnice  
de calitate
• Conductivitatea termică de calcul tre

buie să fie mai mică sau cel mult egală 
cu 0,10 W/(mK).

• Densitatea aparentă în stare uscată a 
materialelor termoizolante trebuie să 
fie mai mică sau cel mult egală cu 550 
kg/mc.

• Să prezinte stabilitate dimensională 
şi caracteristici fizicomecanice cores
punzătoare, în funcţie de structura 
elementelor de construcţie în care 
sunt înglobate sau de tipul straturilor 
de protecţie, astfel încât materialele să 
nu prezinte deformări sau degradări 
permanente, din cauza solicitărilor 
mecanice datorate procesului de ex
ploatare, agenţilor atmosferici sau ac
ţiunilor excepţionale.

• Durabilitatea trebuie să fie în con
cordanţă cu durabilitatea clădirilor şi 

a elementelor de construcţie în care 
sunt înglobate, cât şi cu gradul de ac
cesibilitate pentru eventualele inter
venţii în caz de degradare a izolaţiei 
termice.

• Comportarea la foc a materialelor ter
moizolante utilizate trebuie să fie în 
concordanţă cu condiţiile normate 
prin reglementările tehnice privind si

guranţa la foc, astfel încât să nu depre
cieze rezistenţa la foc a elementelor 
de construcţie pe care sunt aplicate/
înglobate.

• Materialele utilizate la realizarea izolaţi
ei termice a elementelor de construc
ţie nu trebuie să emane în decursul 
exploatării mirosuri, substanţe toxice, 
radioactive sau alte substanţe dăună
toare pentru sănătatea oamenilor sau 
care să producă poluarea mediului în
conjurător.

• În cazul utilizării izolaţiei termice din 
materiale care pe parcursul exploatării 
pot degaja pulberi în atmosferă (pro
duse din vată minerală, vată de sticlă, 
etc.) trebuie să se realizeze protecţia 
etanşă sau înglobarea în structuri pro
tejate a acestora.

• Să fie stabile la umiditate sau să fie 
protejate împotriva umidităţii.

• Materialele termoizolante trebuie să 
reziste la acţiunea agenţilor biologici 
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ori să fie tratate biocid sau protejate 
cu straturi de protecţie.

• Trebuie să permită aplicarea lor în 
structura elementelor de construcţie 
sau aplicarea unor straturi de protec
ţie pe suprafaţa lor.

• Să nu conţină sau să degaje substanţe 
care să degradeze elementele cu care 
vin în contact (inclusiv prin coroziune).

• Materialele termoizolante care se 
montează prin procedee la cald nu 
trebuie să prezinte fenomene de în
muiere sau tasare la temperaturi mai 
mici decât cele de aplicare. În caz con
trar, ele vor trebui să fie prevăzute din 
fabricaţie cu un strat de protecţie.

Condiţii privind  
punerea în operă
• Materialele termoizolante trebuie să 

permită o punere în operă care să 
păstreze constanţa caracteristicilor 
fizicomecanice şi de izolare termică 
în condiţii de exploatare.

• Materialele noi sau cele tradiţionale 
produse în străinătate trebuie să fie 
agrementate tehnic pentru utilizarea 
la lucrări de izolaţii termice în con
strucţii.

• Toate materialele termoizolante uti
lizate trebuie să aibă certificate de 
conformitate privind calitatea.

• La livrare, trebuie să fie însoţite de cer
tificate de calitate care să le confirme 
caracteristicile fizicomecanice con
form celor prevăzute în standardele 
de produs, agrementele tehnice sau 
normele de fabricaţie ale produselor 
respective. În certificatul de calitate 
trebuie să se specifice numărul nor
mei tehnice de fabricaţie (standard 
de produs, agrement tehnic, normă 
sau marcă de fabricaţie etc.).

• Transportul, manipularea şi depo
zitarea materialelor termoizolan
te trebuie să se facă cu asigurarea 

tuturor măsurilor necesare pentru 
protejarea şi păstrarea caracteristici
lor funcţionale ale acestor materiale. 
Aceste măsuri trebuie asigurate atât 
de producătorii, cât şi de utilizatorii 
materialelor termoizolante respecti
ve, conform prevederilor standarde
lor de produs, agrementelor tehnice 
sau normelor tehnice ale produselor 
respective.

• Condiţiile de depozitare, transport şi 
manipulare, eventualele măsuri speci
ale ce trebuie luate la punerea în ope
ră precum şi eventualii factori de risc, 

care pot să apară în timpul depozită
rii, transportului, manipulării şi punerii 
în operă (produse combustibile, care 
degajă anumite noxe, care se aplică la 
cald, etc.) vor fi în mod expres preci
zate în normele tehnice ale produsu
lui precum şi în avizele de expediţie 
eliberate la fiecare livrare.

Alegerea materialului 
termoizolant se face  
în funcţie de: 
• performanţele de izolare termică;
• încărcările la care poate fi supus 

materialul în timpul exploatării şi 
punerii în operă;

• încărcările suplimentare, datorate 
stratului termoizolant, asupra ele
men  telor/clădirii pe care sunt aplicate;

• modul de fixare a straturilor compo
nente ale elementului de construcţie;

• distanţele pe verticală şi orizontală 
dintre elementele de fixare;

• cerinţele de siguranţă la foc. 

Izolarea termică poate 
fi corelată şi cu alte  
măsuri, unele dintre ele 
aplicabile doar pentru 
clădirile nou construite:
• asigurarea unui raport cât mai mic 

între suprafaţa exterioară a clădirilor 
şi volumul lor;

• orientarea corespunzătoare a încă
perilor, în funcţie de destinaţia lor, în 
raport cu punctele cardinale şi cu di
recţia vânturilor dominante;

• realizarea unui raport optim între su
prafeţele pline şi suprafeţele vitrate;

• utilizarea instalaţiilor de climatizare – 
ventilare, cu randament superior;

• recuperarea căldurii şi folosirea ener
giilor neconvenţionale.  

Materiale terMoizolante



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

În termoizolarea acoperişului, trebuie să se țină cont de 
rezistenţa la tensiunea dinamică şi acţiunile mecanice, de 
presiunea şi forţele de aspiraţie ale vântului, de solicită-
rile produse de vaporii de apă şi umezeala din materiale 
poroase, generate de ploaie, zăpadă şi îngheţ. În plus, tre-
buie să fie luată în calcul şi varianta constructivă cea mai 
avantajoasă pentru situația de pe şantier. Rockwool are 
soluții dedicate atât pentru acoperişurile tip terasă (pe 
structuri portante din beton, metal sau lemn), cât şi pen-
tru acoperişuri înclinate, cu termoizolație între căpriori, 
deasupra sau dedesubtul acestora.

Soluţiile Rockwool de izolare termică a faţadei sunt ide-
ale pentru eliminarea pierderilor de energie, deoarece vata 
minerală bazaltică este permeabilă la vapori, fiind preve-
nite acele vicii ale construcției care duc la acumularea de 
umiditate în interiorul clădirii, la formarea condensului şi 
apariţia mucegaiului pe suprafaţa pereţilor exteriori.

Datorită proprietăţilor termice şi acustice excelente, 
izolaţia din vată bazaltică este ideală pentru izolarea 
pardoselilor şi plafoanelor. Termoizolaţia poate fi utili-
zată pentru plafoanele care au deasupra zone neîncălzite 

Rockwool – soluții pentru  
o termoizolare completă

şi pentru toate tipurile de pardoseli – la parter, la subsol, 
între etaje. În prezent există o cerere tot mai mare pen-
tru pardoseli flotante, prin amplasarea izolaţiei în siste-
mul pardoselii, având drept rezultat o mai bună aerisire la 
acest nivel şi un control optimizat al propagării sunetelor 
de impact. Produsele pentru pardoseli şi plafoane, atât 
portante, cât şi neportante, reduc semnificativ zgomotul 
din încăperi şi cel provenit din camerele învecinate.

Georock Masterrock RockShell

simpla termoizolare nu este suficientă atunci când urmărim realizarea unei construcții confortabile, 
moderne. pe lângă eficiența energetică, mai trebuie să ne gândim și la rezistența în timp, la efec-
tele asupra sănătății celor care locuiesc sau lucrează în acea clădire. Vata minerală bazaltică de la 
rockwool îndeplinește aceste condiții și poate fi folosită pentru termoizolarea acoperișului înclinat 
sau tip terasă, a mansardei, fațadei, pereților de compartimentare, pardoselilor și planșeelor.   

» Rockwool 4 în 1 – avantaje suplimentare 
termoizolației:
• Sustenabilitate • Durabilitate • Rezistență la foc • Confort acustic
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arhitectură și design

Fațada 
modernă 
& climatul interior

Umbre și lumini 
pe metal și sticlă

Acest bloc comercial, cu o fațadă de alumi-
niu ce amintește de un înveliș mototolit de... 

dulciuri, a fost prevăzut cu fațade dublu-
strat, care cuprinde un exterior de metal 

perforat și un interior din sticlă transparen-
tă. Luminile instalate în spatele panourilor 

metalice sunt programate să-și schimbe 
culoarea în funcție de sezon, comutând 

între nuanțe de roșu, albastru și verde. 
Fațada decorativă devine astfel o parte din 
decorațiunile interioare și elimină necesita-
tea draperiilor sau jaluzelelor, dar având un 
impact vizual deosebit prin jocul de umbre 

și lumini care se proiectează în interior.

Interfață care desparte spațiul 
privat al locuirii interioare de 
spațiul public, de o importanță 
covârșitoare în ansamblul unui 
edificiu, fațada modernă a 
devenit învelișul inteligent al 
clădirii. Astăzi structura de 
rezistență a unei construcții 
este separată de învelișul 
exterior, fațada fiind astfel 
doar o membrană ce acoperă 
clădirea, cu rol estetic extrem 
de important în desfășurarea 
urbanistică. Pe lângă acest rol 
estetic, care nu trebuie mini-
malizat deoarece determină 
valoarea unei clădiri, rolul său 
primar este acela de a proteja 
locuința de factorii externi.

O fațadă eficientă este cea per-
fect izolată, indiferent de 

materialele folosite la construcția 
clădirii. Ea va păstra un mediu 
interior constant și va permite 
umidității excedentare să iasă din 
camere, fără a fi lăsată să intre 
din exterior. Pornind de la această 
condiție de bază, fațadele decora-

tive iau amploare în preferințele 
arhitecților, astfel că în acest secol 
abia început am fost martorii unei 
revoluții a inovației și prospețimii, 
orașele fiind împânzite de clădiri 
în haine exuberante, șocând prin 
forme geometrice sau ludice, lu-
minate de LED-uri colorate, care 
transmit mesaje vizuale clare. 
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Fațade verzi
Rolul estetic pare primordial în contextul 
acestor noutăți arhitecturale, dar viziu-
nea modernă nu a lăsat deoparte nici 
proprietățile de protecție a construcției. 
În cazul fațadelor verzi (green walls), 
beneficiile pot fi multiple, iar varietatea de 
modalități în care pot fi dispuși acești pereți 
lasă loc imaginației pentru forme și rezol-
vări inedite. Structura care include vegetația 
este ușoară, solidă și stabilă, asigurând izo-
lare termică și energetică, filtrarea aerului, 
reducerea poluării, minimizează impactul 
efectului de încălzire urbană, colectează 
apele pluviale, este ecologică, are impact 
social și ajută la îmbunătăţirea mediului 
exterior, cu un impact vizual major. 

Lemnul din nou în prim-plan
Fațadele din lemn, pe lângă estetică, 
includ proprietățile portante ale lemnului, 
naturalețea și calitatea lui, oferind un plus 
de valoare prin diversitatea pe care o pot 
da în combinație cu oricare alt material. 
Dacă folosim un sistem de montaj ventilat, 
lemnul poate da o izolație fonică și termică 
foarte ridicată și, astfel, pe exterior avem 
o fațadă elegantă și plină de personalitate, 
iar pe interior un confort sporit. Lemnul 
folosit în stare brută este un material 
tradițional, iar această tendință a revenit în 
prezent. Utilizarea lemnului în construcție 
este considerată azi un progres, marcând 
un pas imens înainte prin conștientizarea 
capacităților sale, evoluând odată cu omul 
și tehnologia. Experiența practică arată că 
fațadele din lemn, montate corect și cu 
întreținere corespunzătoare, au o durată de 
viață mai mare decât multe alte materiale.     
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Fațadă din crengi uscate 
Un exemplu ingenios și totodată 

ecologic este folosirea crengilor uscate 
dintr-o regiune muntoasă, pe care 

arhitectul le-a amplasat ca paravan, 
menit să protejeze interiorul clădirii 
sale, dar în același timp să se îmbine 

armonios cu mediul inconjurător. 

Conceptul de fațadă ven-
tilată și-a câștigat un loc 
stabil în modul în care este 
abordată arhitectura mo-
dernă, inclusiv în România. 
În linii mari, acesta constă 
în crearea unei zone venti-
late (de aer) între clădirea 
propriu-zisă și materialul 
de fațadă. Distanța dintre 
cele două poate fi de 20 
de cm, dar poate ajunge și 
la 2 metri, permițând și o 
termoizolare a construcției, 
iar materialul de fațadă 
poate fi practic orice: metal, 

compozit, sticlă, cărămidă 
etc. Principiul ventilării se 
bazează pe faptul că aerul 
urmează o traiectorie as-
cendentă prin zona creată 
în spatele fațadei. 

Deși sistemul a fost pus 
la punct, în urma unor cer-
cetări elaborate, abia în anii 
1980, metoda era folosită 
în arhitectura tradițională 
scandinavă, mai ales pentru 
hambare, unde de secole se 
montau straturi suplimen-
tare de scânduri la o anu-
mită distanță de clădirea 

propriu-zisă, cu deschideri 
în partea de jos și cea de sus, 
permițând astfel drenajul 
apei și evaporarea umidității 
din struc tura clădirii. 

Clădirea Alcoa din Pitts-
burgh (S.U.A.) a fost prima 
clădire de mari dimensiuni 
realizată cu fațadă ventila-
tă, din casete de aluminiu 

Fațada ventiLată –  
un concept care a schimbat arhitectura

Clădirea Alcoa din Pittsburgh (S.U.A.)

arhitectură și design
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În consecință, putem spune 
că fațada modernă are un efect 
covârșitor asupra mediului exte-
rior, dar și asupra ambientului in-
terior al clădirii. Astăzi ea poate 
îngloba în funcția sa estetică și ro-
lul de promovare a activității (afa-
ceri, instituții etc.) din acea clădi-
re, va da un exemplu de susținere 
a ecologiei prin pereții săi verzi 
sau realizați din materiale reci-
clabile, va avea un impact vizual 
puternic atât la exterior, cât și la 
interior, prin formele originale și 
culorile abordate. O fațadă poate 
fi considerată o pânză artistică ur-
bană, dar ea va fi desăvârșită doar 
atunci când se va afla în relație de 
armonie perfectă cu interiorul pe 
care-l anvelopează.

(1952), datorită unor pri-
me cercetări sistematice 
din anii 1940. Avantajul de 
a avea un strat de aer în-
tre ziduri și stratul final al 
fațadei a fost evidențiat de 
cercetări ulterioare din anii 
1960 - 1970 în Marea Bri-
tanie, Norvegia și Canada. 
S-a constatat că egalizarea 
presiunii dintre clădire și 
fațadă, cu cea a aerului 
exterior, aduce cu sine eli-
minarea umidității. În anii 
1980, conceptul era înțeles 
și a început să fie folosit 
pe scară largă, inclusiv prin 
integrarea sistemului de în-
călzire și climatizare. 

Sunt cunoscute două tipuri 
de fațade ventilate: siste-
mul presiunii echilibrate, 
folosit în special în Ame-
rica de Nord, și sistemul 
deschis, folosit în Europa. 
Sistemul american permite 
ventilarea fiecărei plăci de 

fațadă, pe când cel euro-
pean lasă deschideri la baza 
fațadei și în partea de sus. 
Ambele metode sunt de-
osebit de eficiente pentru 
protejarea construcției 
de umiditatea exterioa-
ră și permit eliminarea 
rapidă a umidității 
din sistemul ter-
moizolant.

Această fațadă din crengi filtrează lumina 
într-un mod particular, oferind un spec-
tacol de umbre și lumini la interior, dar 
reușind să servească și destinației interioare 
pentru care a fost concepută clădirea: bi-
bliotecă și spațiu de relaxare. Fațada capătă 
astfel rolul de blocare a intensității solare, 
lăsând totuși să pătrundă suficientă lumină, 
oferă o perspectivă deosebită spre exterior 
și una caldă și naturală la interior. 

57







VELUX  
este alături de specialiștii în 
acoperișuri și sprijină performanța, 
chiar și în cele mai dificile condiții! 
În 2014, VELUX este partenerul 

Campionatului 
Mondial al Tinerilor 
Montatori 
de Acoperișuri, 
organizat de IFD pentru prima dată în România.


