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La casele nou construite, cu acoperiş fără astereală, montarea termoizolaţiei se realizează 
ca în detaliul de mai jos, urmându-se paşii descrişi. Pentru a obţine un acoperiş cu eficienţă  
energetică optimă, se recomandă utilizarea produsului URSA GLASSWOOL SF 34 atât pen-
tru stratul de termoizolaţie dintre căpriori, cât şi pentru cel de la faţa căpriorilor, spre interior.

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

1 – se montează folia de difuzie 
deasupra căpriorilor, prin capsare.
2 – se montează şipcile în lungul 
căpriorilor.
3 – se montează contraşipcile.
4 – se montează învelitoarea.
5 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori. Grosimea stratului de 
vată trebuie să fie egală cu gro-
simea căpriorilor (10 – 15 cm).
6 – se montează profilele de 
susţinere pentru gips-carton 
(interax 40 cm).
7 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34 între 
profilele metalice. Se recomandă 
o grosime de 10 cm.
8 – se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
9 – se montează gips-cartonul.

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro

În cazul acoperişurilor vechi, netermoizolate, pentru care se doreşte reabilitarea termică fără 
a înlocui şi învelitoarea, se procedează în felul următor: 

Vata minerală de sticlă URSA este ideală pentru toate cerinţele de izolare termică și fonică. 
Produsele au caracteristici tehnice certificate, sunt incombustibile (clasa de reacţie la foc A1), 
își păstrează dimensiunile și forma, nu putrezesc și nu se degradează în timp.

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

1 -  se montează nişte şipci 
logitudinale între căpriori, pentru 
a crea un canal de ventilaţie.
2 -  se montează folia de difuzie, 
prinsă cu şipcă de căpriori.
3 – se montează primul strat de 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori (grosimea termoizolaţiei 
egală cu grosimea căpriorului).
4 - se montează profilele de 
susţinere pentru placajul din 
gips-carton (interax 40 cm).
5 - se montează al doilea strat 
de URSA GLASSWOOL SF 34,   
între profile. Se recomandă o 
grosime de 10 cm.
6 -  se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
7 – la final, se montează placajul 
din gips-carton.

Atenţie! În ambele cazuri, folia barieră împotriva vaporilor (care oprește pătrunderea 
vaporilor de la interior în vata minerală) şi folia anticondens (care împiedică infiltrarea 
accidentală a apei printre plăcile de gips-carton) sunt OBLIGATORII!

Optim: URSA GLASSWOOL SF 34. Conductivitate termică: 0,034 W/mK
Economic: URSA GLASSWOOL SF 38. Conductivitate termică: 0,038 W/mK

Sfatul nostru: folosiţi întotdeauna produse performante, de calitate. Respectaţi grosimea 
minimă recomandată pentru straturile de izolaţie (subdimensionarea nu aduce economii)!

www.ursa.ro
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EDITORIAL

Sumar

D efinițiile pe care marii arhitecți le-au 
dat arhitecturii au o puternică încăr-
cătură poetică. Le Corbusier afirma 

că „Arhitectura este jocul savant, corect și 
magnific al volumelor reunite sub lumină“, 
Daniel Libeskind consideră că „Arhitectura 
nu se bazează pe beton și oțel și elemente 
ale solului; se bazează pe minuni“,  Yoshio 
Taniguchi declară că „Arhitectura este în 
principiu un recipient de ceva. Sper că va 
fi apreciată nu atât ceașca, cât ceaiul“. „Ca 
architect – zice Norman Foster – proiectezi 
pentru prezent, cu conștiința trecutului, 
pentru un viitor care este necunoscut“. 

Cea mai veche definire a arhitecturii 
care ne-a parvenit este însă a lui Vitruviu, 
arhitectul roman care, prin cele zece cărți 
„Despre Arhitectură“, este primul teoreti-
cian al profesiei. Și în mod paradoxal (poa-
te), cel care a formulat pentru prima oară… 
exigențe esențiale pe care clădirea trebuie să 
le asigure – calitatea arhitecturii este asigu-
rată dacă sunt respectate trei condiții: Fir-
mitas - Utilitas - Venustas. În această or-
dine: soliditate - utilitate - frumusețe. Este 
primul teoretician de arhitectură care pro-
pune abordarea sistemică a clădirii. Această 
abordare a procesului de proiectare - con-
strucţie - utilizare a reapărut în a doua par-
te a secolului XX ca necesitate în condiţiile 
cristalizării, mai ales în SUA, a conceptului 
de abordare de performanţă (performance 
approach), ca modalitate de control pentru 
inovaţii şi raţionalizări în toate sectoarele 
industriale. A fost stabilit un set inițial de 14 
cerințe care, grupate și regrupate, a ajuns la 
șase în Directiva Europeană 89-106 asupra 
produselor de construcţii, din 21 decem-
brie 1988 (care a stat la baza elaborării Le-
gii 10/1995, cu modificările ulterioare) și la 
șapte în Regulamentul 305/2011, care a în-
locuit Directiva în urmă cu câțiva ani.

Sistemul clădire se poate descompune 
în mai multe subsisteme, dintre care in-
teres în contextul acestei publicații pre-
zintă subsistemul anvelopă supraterană. 
Funcțiunile anvelopei, în care se includ 
fațadele și acoperișurile, sunt: 
• funcţiunea de protecţie a spaţiilor închise 

împotriva apelor meteorice;
• funcţiunea de protecţie higrotermică a 

spaţiilor închise;
• funcţiunea de protecţie acustică a spaţii-

lor închise;

• funcţiunea de luminare naturală a spaţi-
ilor închise şi de contact vizual între aces-
tea şi mediul exterior;

• funcţiunea de ventilare naturală a spaţi-
ilor închise;

• funcțiunea de protecție a spaţiilor închise 
împotriva vântului;

• funcțiunea de protecție împotriva incen-
diului.
Parte din aceste funcțiuni, pe care le 

considerăm astăzi „tradiționale“ s-au dez-
voltat și nuanțat pe măsura evoluției teh-
nologiilor și materialelor de construcție, 
iar procesul este evolutiv: nevoia contem-
porană de conservare și/sau producere 
a energiei a condus, în ultimii câțiva ani, 
la apariția unei noi funcțiuni a anvelo-
pei, proprii mai ales zonei de învelitoare 
(având în vedere orientarea și dimensiuni-
le suprafețelor).

Astfel, acoperișurile vegetale câștigă 
teren (deși... conceptul este milenar), pa-
nourile sau sistemele de pelicule fotovol-
taice aplicate pe elementele de învelitoare 
încep să se întâlnească mult mai frecvent, 
mini-turbinele eoliene pentru acoperiș 
schimbă încet-încet imaginea acoperișului 
tradițional.

Și totuși... principala funcțiune a unui 
acoperiș este aceea de a proteja spațiile îm-
potriva apelor meteorice. Din nefericire, 
deseori cerința aceasta nu este respectată, 
fie dintr-o proiectare lacunară, fie dintr-o 
execuție nefericită, fie din... ambele cauze.

Acoperișul, a cincea fațadă a casei, nu se 
vede decât de sus. De jos pare deseori a fi 
cheltuială care ar trebui redusă (deși costul 
unui acoperiș este, raportat la costul unei 
clădiri, de cel mult 10%). Acoperișul trebu-
ie proiectat responsabil, executat respon-
sabil și... întreținut permanent.

Am început cu Le Corbusier, încheiem 
cu Frank Lloyd Wright, unul dintre coloșii 
arhitecturii mondiale.

Se spune că, în 1937, Frank Lloyd Wright 
a proiectat o locuință pentru industriașul 
Hibbard Johnson. Într-o seară ploioasă, 
când Johnson avea musafiri, apa a înce-
put să se prelingă din tavan, în sufragerie. 
Johnson i-a telefonat lui Wright spunân-
du-i că are musafiri și că-l plouă, că plouă 
pe masă și chiar și în farfuria lui de supă. 
La care Wright îi răspunde: „De ce nu muți 
scaunul mai încolo?“. 
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În general forma și culoarea țiglei sunt alese 
după definitivarea proiectului, dar există și 
situații în care cele două etape merg împreună, 
având la bază încrederea în produsul respectiv 

și atracția pentru un model anume. De exemplu, cei care con-
struiesc o casă în stil mediteraneean vor opta pentru o țiglă cu 
profil accentuat, specific sudului european, care ne amintește 
de olane. Ne gândim imediat la modelul Coppo, cu minunate-
le sale degradeuri care ne transpun parcă în alt context geogra-
fic și temporal: Ferrara, Veneția, Arhaic.

Cei care sunt atașați de designul nordic, vor 
opta pentru o tradițională țiglă tip bieber-
schwanz (coadă de castor, în traducere liberă), 
foarte eficientă pentru acoperișurile cu pantă 

mare din zonele cu precipitații intense. Aici avem în vedere 
modelele Rundo de la Terran, în nuanțe clasice – Cărămiziu, 
Roșu sau Arhaic (patinate), dar și un pic inedite – Merlot, Moc-
ca, Carbon, Korall, potențate calitativ cu ajutorul stratului de 
protecție Resistor. 

ÎNVELITORI

Construcțiile cu linii moderne pot fi abordate 
folosind rectangularul și minimalistul model 
Zenit, care în variantele Carbon și Grosso ne 
duc cu gândul la ardezie sau zinc, având în plus 

linii riguroase, respectiv o volumetrie ce conferă învelitorii un 
caracter aparte.

Bazinul Dunării a avut totdeauna ceva special, 
chiar dacă aici se resimt deopotrivă influențe 
din sud și din nord. Modul de a construi în acest 
spațiu profund european poate fi completat 

cu ajutorul țiglelor Danubia, în aceleași nuanțe diverse, care 
pot fi alese în funcție de conceptul general și de sensibilități 
particulare. Ca și în celelalte game, sistemul de protecție a 
suprafeței Resistor poate fi prezent, prelungind durata de viață 
a acoperișului.

Sinus este o țiglă ce poate fi folosită în nu-
meroase situații, inclusiv în renovări, datorită 
greutății reduse. Este un model lansat recent, 
a cărui rezistență la intemperii este garantată 

pentru jumătate de secol. 

În variantele cromatice Natur, Roșu și Maro, 
gama Standard se dorește a fi opțiunea celor 
care tind spre o estetică a bunului gust asociat 
ideii de „acasă” – tradiționalul, familiarul pur și 

simplu, care nu se demodează niciodată. 

Gamele de țiglă TERRAN –
forme, culori, stiluri

TERRAN 
Sisteme de învelitori 
Cluj-Napoca 

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

E-mail: info@tigleterran.ro 
www.tigleterran.ro
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Calitatea unui produs pentru învelitoarea acoperișului trebuie completată totdeauna  
cu posibilitatea ca proiectantul sau beneficiarul să aibă mai multe opțiuni estetice.  
De aceea, producătorul de țiglă din beton Terran are grijă să pună la dispoziție  
mai multe variante de forme și culori, care să răspundă așteptărilor și chiar să inspire. 
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Î n orașul Comănești din Județul Bacău, a fost inaugu-
rat anul trecut un centru de agrement modern, cel 
mai mare din zonă, amplasat în imediata apropiere 

a râului Trotuș. Clădirea principală a complexului este 
o construcție specială, cu un acoperiș verde în sistem 
Bauder de mari dimensiuni – circa 3200 m2, ceea ce îl 
face unul dintre cele mai mari din această zonă a con-
tinentului și unic în Europa datorită pantelor abordate, 
care au ajuns până la 51°. Punerea în operă și adaptarea 
componentelor aparțin echipei Odú Green Roofs, care 
a lucrat la acest acoperiș verde în perioada iulie – oc-
tombrie 2015. 

Centrul de Agrement Trotuș, realizat parțial cu ajuto-
rul fondurilor europene, găzduiește în clădirea principală 
o sală multifuncțională cu două tribune de 350 de locuri 
fiecare, de care se leagă încă două bazine de înot acope-

rite cu baloane presostatice. Ne vom referi aici doar la 
clădirea cu sală multifuncțională, care a beneficiat de un 
acoperiș verde ultraușor, cu vegetație biodiversă din ru-
louri de Sedum supraînsămânțat, realizat pe o structură 
de lemn. Construcția are o geometrie tunelară, preluată 
de acoperișul tip „barrel roof”, cum i se spune uneori în 
engleză – acoperiș sub formă de butoi. Sistemul de climati-
zare este deosebit de modern (tip pompă de căldură/puț 
canadian), iar un acoperiș verde completează imaginea 
acestui complex ce poate fi numit ecologic, sustenabil. 

IATĂ COMPONENTELE  
SISTEMULUI BAUDER PUS ÎN OPERĂ:
• Primul strat a fost constituit din hidroizolaţia autode-

zivă la rece BauderTEC ELWS DUO, din bitum elasto-

CENTRUL DE AGREMENT     TROTUȘ – COMĂNEȘTI

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Acoperiș 
verde
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mer special. Materialul este armat cu o țesătură speci-
ală din fibră de sticlă, iar pe partea inferioară are o folie 
detașabilă perforată. Lipirea se poate face la rece în zona 
de cusătură și în câmp, sau la rece doar în câmp, cu su-
dare a cusăturilor longitudinale și transversale. 

• A urmat hidroizolația BauderPLANT E, o membrană 
termosudabilă cu bitum elastomer, având integrată 
protecţie antirădăcină (armătura din poliester de calita-
te ridicată și reţeta de bitum).

• Apoi s-a intervenit cu un strat de separație din polietile-
nă, peste care s-a aplicat un strat de Bauder Schutzvlies 
SV 300 – pâslă din fibre reciclate de poliester. Acest strat 
tensionat mecanic are rol de protecție și acționează în 
același timp și ca rezervor de apă, putând reține circa 2,3 
litri de umiditate pe metrul pătrat. 

• A urmat Bauder DSE 20, element de dren și de reţinere 

CENTRUL DE AGREMENT     TROTUȘ – COMĂNEȘTI
a apei, rezistent la compresiune, special conceput pentru 
acoperișuri cu vegetaţie. Materialul de bază este polieti-
lena de înaltă densitate, iar un metru pătrat poate reține 
circa 7,4 litri de apă. Aici, echipa de montaj a folosit un sis-
tem special de îmbinare a materialului, astfel încât acesta 
să constituie o singură structură, chiar dacă se întinde pe 
ambele părți ale acoperișului.

• Ultimul strat a fost Bauder Filtervlies FV 125, voal de 
filtrare pentru vegetaţii extensive și intensive, din poli-
ester cu grosime 1 mm.

Ulterior, au fost așezate rulouri de Sedum, o vegetație 
multicoloră compusă din plante suculente (circa 11 spe-
cii) rezistente la secetă. Este cunoscută și sub numele de 
„iarbă grasă”, „floare de gheață”, „varza iepurilor” etc. și, 
prin folosirea sub formă de covor de vegetație, desigur cu 
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tot cu substratul (solul) necesar, se obține o acoperire in-
stantanee, care nu mai necesită decât operațiuni de udare 
și întreținere. 

SOLUȚII ORIGINALE
Execuția propriu zisă, până la faza de finisări, a durat 45 

de zile, incluzând hidroizolația și montarea completă a 
acoperișului verde, ceea ce poate fi considerată o realizare 
remarcabilă. Lucrările au inclus nu mai puțin de 107 tipuri 
de materiale și articole distincte, ceea ce a presupus o ac-
tivitate logistică deosebită, mai ales că o parte a acestora 
a necesitat transport în regim de temperatură controlată. 

„A fost o lucrare destul de dificilă, dat fiind faptul că 
acoperișul a avut înclinații de până la 51°”, arată domnul 
Zoltán Kolcsár, directorul Odú Green Roofs. „Neavând 
foarte multe posibilități să montăm elemente de fixare 

antialunecare, a trebuit să tratăm tot acoperișul ca pe o 
singură suprafață unitară, astfel încât am creat practic o 
structură care să contrabalanseze greutatea pe ambele 
părți ale acoperișului”, completează domnia sa. Rulourile 
de vegetație din Sedum, armate cu geogrile, lungi de 25 de 
metri lungime, au fost desfășurate astfel încât cele din vârf 
să atârne de o parte și de alta a acoperișului; de acestea au 
fost fixate celelalte rulouri, astfel încât greutatea să fie în 
balans. Totuși, greutatea pe metru pătrat a acoperișului 
de la centrul de agrement nu depășește 70 kg, cu tot cu 
vegetație saturată cu apă, ceea ce înseamnă o solicitare 
mecanică redusă pentru structură și, în același timp, o sta-
bilitate sporită a întregului sistem. Având în vedere masa 
redusă, dar și înclinația mare în zona inferioară, acoperișul 
a fost prevăzut și cu un sistem automatizat de irigație, alt-
fel vegetația nu ar fi atât de spectaculoasă, pentru că apa 
s-ar drena mult mai repede. 

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ



În cadrul lucrărilor, au fost solicitați alpiniști utilitari, 
deoarece pe anumite zone nu se putea monta fără asigu-
rare în corzi. Pe lângă echipa de 7 oameni de la Odú Green 
Roofs, au mai fost antrenați 3 alpiniști utilitari, dar până la 
finalul lucrării practic toți montatorii au învățat să lucre-
ze în corzi. După montajul din 2015, în primăvara anului 
următor au fost demarate lucrări de întreținere, pentru a 
ajuta vegetația să se dezvolte în mod corespunzător.

Așa cum am spus la început, acest acoperiș este unic în 
Europa datorită pantelor abordate, ceva similar, pe acest 
tip de sistem, putând fi găsit doar într-o altă lucrare de la 
Chicago. În imaginile realizate după finalizare se observă 
evoluția foarte bună a acoperișului verde, acomodarea 
și dezvoltarea vegetației, apariția de insecte și păsări in-
digene, transformarea treptată în ceea ce s-a dorit – un 
ecosistem caracterizat prin biodiversitate și durabilitate.

Odú Green Roof
Târgu Mureș  B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro 

TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      

Odú - Green Roof 
l Realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive,

biodivers, biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60
grade, pereți verzi.

l Acoperire instantanee cu rulouri de vegetație re -
zistente la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)

l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și
fiabile.

l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții
arhitecturale.

l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri
verificați inclusiv hidroizolația

l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,
pereților verzi.

l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru
certificarea LEED.

l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri
verzi cu garanție, fiabile în timp
(referințe de 7 ani în România)

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi
pe termen lung.

l Portofoliu de peste 13.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)

green roof
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DOMUL
MILANO
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O imagine emblematică
Construcția catredralei romano-catolice 

din Milano, Duomo di Santa Maria Nascen-
te, s-a întins pe durata a câtorva secole. În-
cepută în 1386 din ordinul Episcopului An-
tonio da Saluzzo (pe un teren care servise ca 
loc de cult încă din secolul al III-lea, când un 
templu roman al zeiței Minerva fusese ridi-
cat aici) și sfințită în 1418, catedrala a rămas 
neterminată pentru mai multe secole, fiind 
încheiată relativ abia în 1892. Politica, mări-
mea proiectului, lipsa banilor și alte cauze au 
dus la întârzieri continue, dar într-un final, 
la începutul secolului al XIX-lea, fațada a 
fost terminată din ordinul lui Napoleon Bo-
naparte, care a decis finalizarea construcției 
Domului chiar înainte de a se încorona Rege 
al Italiei aici în 1805.

Domul este chiar în centrul orașului Mila-
no, inima acestuia încă de la fondarea sa. Stră-
zile radiază de la catredrală sau se desfășoară 
în jurul ei. Cu o suprafață de aproape 12.000 
mp (lungime de 158 m și lățime maximă de 
92 m), ceea ce permite o capacitate de până la 
40.000 de locuri, catedrala milaneză este una 
dintre imaginile emblematice ale Italiei și ale 

Europei, fiind cel de-al doilea edificiu bise-
ricesc romano-catolic ca mărime din  Italia, 
și al cincilea din lume. Ca dimensiuni, este 
depășită doar de Basilica Sf. Petru din Roma, 
Basilica Aparecida din Brazilia, Catedrala St. 
John the Divine din New York și Marea Cate-
drală din Sevilla, dar trebuie notat că este cea 
mai veche dintre toate acestea. Totodată, deși 
este una dintre cele mai reușite catedrale 
ale arhitecturii gotice târzii, Domul din Mi-
lano este mai curând o excepție pentru Italia, 
care abundă în bazilici romanice sau baroce, 
goticul fiind un stil nu foarte des întâlnit aici.

V-ați dori cu siguranță 
să vedeți un acoperiș 

cu învelitoarea realizată 
integral din marmură 

de cea mai bună 
calitate, din plăci imense 

așezate ca niște țigle, 
după un proiect de 

secol XVII. El aparține 
unui edificiu iconic 
pentru arhitectura 

europeană și mondială: 
Domul din Milano, la 
construcția căruia nu 

s-a vorbit niciodată de 
materiale prea scumpe, 
de arhitecți prea puțin 
curajoși, de simplitate, 

chiar de finalizarea 
completă. Se lucrează 

la această catedrală de 
cel puțin șase secole și 

nimeni nu poate spune 
că are în față versiunea 

finală – permanent 
este ceva de finisat, de 

completat, de ridicat 
la un nou nivel de 

rafinament. 
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Domul din Milano (1856)



„Adoptarea” garguielor
Construcția a fost deci finalizată (în linii 

mari) abia la începutul secolului al XIX-lea, 
din ordinul Împăratului Napoleon I, care a 
fost atât de determinat să se încoroneze aici 
ca Rege al Italiei încât a dat garanții că toate 
cheltuielile de construcție vor reveni teza-
urului francez. Ca formă de gratitudine, o 
statuie a marelui cuceritor a fost amplasată 
în vârful unei coloane. În anii care au urmat 
au fost definitivate lucrările la arcele lipsă, au 
fost completate turnurile și s-au finalizat și 
statuile de pe peretele de sud. Ultimele deta-
lii s-au pus la punct abia în secolul trecut – 
pe  6 ianua rie 1965 a fost inaugurată ultima 
poartă monumentală de acces. Totuși, și în 
zilele noastre se pot vedea câteva blocuri 
brute de marmură din care se vor sculpta 
statui, din când în când schele pentru reno-

vări, optimizări, adaosuri, consolidări etc. 
În timpul celui de al Doilea Război Mondial 
bombardamentele aliate au atins și Domul, 
dar într-o măsură mai mică decât alte edi-
ficii milaneze, precum teatrul Scala. Ultima 
renovare a avut loc între 2003 și 2009, când 
fațada a fost curățată complet, dezvăluind 
în toată splendoarea culoarea nobilă a mar-
murei de Candoglia. Întreținerea unui ase-
menea edificiu costă bineînțeles enorm, și 
deseori se desfășoară campanii de strângere 
de fonduri. Cea mai inedită a fost lansată în 
noiembrie 2012 și privește „adoptarea” de 
către sponsorii generoși a garguielor edifi-
ciului. Astfel, s-au oferit spre îngrijire 135 de 
garguie donatorilor care oferă 100.000 euro, 
numele lor fiind gravat sub una dintre aceste 
figuri gotice de sub acoperișul domului, care 
au și rolul de a drena apa de ploaie.

 

Marmura de Candoglia
Domul a fost inițial ridicat din cărămi-

dă, peste care a fost aplicată marmură din 
carierele de la Condoglia, din zona Lacului 
Maggiore, arhitecții înțelegând grandoa-

ACOPERIȘURI ISTORICE
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rea proiectului. Este o marmură albă, cu 
vinișoare roz și gri, provenită în principal 
din carierele de la Val d’Ossola, acum o zonă 
turistică foarte populară. Alegerea acestei 
surse a fost, în afară de calitatea materialului, 
posibilitatea transportului pe apă, începând 
cu lacul, apoi râul Ticino și, înspre Milano, 
pe canalele speciale numite „navigli”, deschi-
se pentru irigație și navigare, care se pot ve-
dea și acum în sudul orașului. Gian Galeazzo 
Visconti, ducele de Milano care a susținut cu 
toate puterile ridicarea catedralei la sfârșitul 
secolului al XIV-lea, a încurajat proiectul 
prin scutirea completă de taxe a materialelor 
de construcții folosite pentru dom. Bărcile 
de transport erau inscripționate cu inițialele 
AUD (Ad usum fabricae), de unde a apărut 
și o expresie în lombardă: a călători „ad ufo” 
înseamnă a călători gratis. Încă din 1927 a 
fost dată o lege prin care pentru renovarea 

și completarea catedralei se folosește doar 
marmură din cariera de Candoglia.

Echilibrul stilurilor
În construcția propriu-zisă au fost 

implicați mii de artiști, sculptori și lucrători 
specializați din toată Europa, arhitecții vre-
mii fiind invitați oficial să se alăture acestui 
efort – sunt documentate cel puțin 78 de 
nume diferite de arhitecți, dar aceștia pro-
babil au fost mult mai mulți. Toate contro-
versele despre cele mai bune metode de a 
duce la bun sfârșit acest proiect enorm au dus 
la o îmbinare extraordinară de stiluri. Dacă 
inițial s-a construit după conceptele gotice, 
de la 1567 s-a continuat în stil baroc, lucru 
evident la fațada principală, care a fost termi-
nată în 1805. O machetă expusă în catedrală 
ne dezvăluie cum trebuia să arate catedrala 
la începutul construcției, cu elemente speci-

ACOPERIȘURI ISTORICE

„Madonnina” – statuia din 
cupru a Sfintei Fecioare, 
amplasată pe cel mai înalt 
vârf al acoperișului Domului
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fice în stil gotic, inclusiv o rozasă imensă am-
plasată deasupra intrării principale. Un total 
de 3.500 de statui, 135 de garguie și 700 de 
figurine decorează domul, două treimi din-
tre acestea fiind în exterior. Edificiul milanez 
este cel care adăpostește cele mai multe sta-
tui gotice din lume, majoritatea lor realizate 
între anii 1386 și 1447, altele fiind adăugate 
între secolele XV-XVIII. Cea mai faimoasă 
este Madonnina, o statuie din cupru a Sfin-
tei Fecioare, acoperită cu 3.900 de piese de 
aur. A fost realizată în 1774 de bijutierul Giu-
seppe Bini și sculptorul Giuseppe Perego și 
măsoară peste 4 metri. Amplasată pe cel mai 
înalt vârf al acoperișului, ea a constituit seco-
le în șir și cel mai înalt punct din oraș – 108,5 
metri, detronată abia în 1959 de un centru de 
afaceri. Deși are o siluetă gotică inconfunda-
bilă, catedrala are o fațadă în stil baroc (cu 
influențe neoclasice) până la primul rând de 
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ferestre. Deasupra, se poate observa reorien-
tarea spre gotic (neogotic), unele intervenții 
datând din secolul trecut, când s-a urmărit 
revenirea spre stilistica originală. Fiecare 
dintre cele 5 uși de bronz ale domului au fost 
sculptate de artiști diferiți, între anii 1840 și 
1965, având teme diferite. Panourile sculp-
tate pe ușile monumentale înfățișează epi-
soade din viața Sfintei Fecioare, a Sfântului 
Ambroggio (patronul orașului Milano) și a 
Sfântului Borromeo, dar și scene din viața 
istorică a orașului și din timpul construcției 
catedralei. 

Atracții interioare
Interiorul nu foarte luminat este contras-

tant cu exteriorul strălucitor al Catedralei, 
dar nu este cu nimic mai puțin impresionant. 
Cele 52 de coloane și vitraliile naosului, care 



în majoritate datează din secolele XV-XVI, 
sunt cele mai mari din lume și lasă o impre-
sie puternică asupra vizitatorilor. Cinci nave 
gigantice, separate de stâlpi de piatră artistic 
sculptați, sunt încadrate de ferestre cu vitralii 
executate cu mare măiestrie. Absida, partea 
cea mai veche a catedralei, include trei feres-
tre în formă de roză, realizate de Filippino de 
Modena, într-un mod ce dezvăluie comple-
xitatea sculpturii din secolul al XIV-lea. Fe-
reastra mijlocie este una dintre cele mai mari 
ferestre de absidă din lume. Neobișnuită și ex-
trem de vizitată este statuia Sf. Bartolomeu 
(jupuit de viu), sculptată de Marco D’Agrate 
în 1562. De asemenea, spectaculoasă este 
orga, una dintre cele mai mari din lume. 

În apropierea intrării principale, pe pardo-
seală se poate vedea un disc solar, pe care 
coboară razele soarelui printr-un orificiu 
practicat în peretele opus. Deși vechi, fiind 
amplasat în Dom în 1768 de astronomii de 
la Accademia din Brera, ceasul solar este ex-
trem de precis, fiind folosit și azi de localnici 
și turiști ca reper al timpului. Pavimentul 
interior este el însuși o operă de artă, cu mo-
delele florale compuse din piese de marmu-
ră din diferite locații: cea albă este din can-
doglia, cea neagră din Varenna, iar cea roșie 

din Arzo. Dincolo de renovările și comple-
tările făcute de-a lungul secolelor, se știe că 
pardoseala a fost proiectată de un anume 
Pellegrino Tibaldi, iar execuția inițială a fost 
făcută la 1540 (ultimele intervenții în 1940). 

Catedrala are și un muzeu propriu, des-
chis în 1953, unde sunt expuse statui valo-
roase, tapiserii, decorațiuni din teracotă, 
vitralii și imagini ale edificiului din diverse 
epoci, ceea ce poate fi deosebit de instructiv 
pentru a înțelege de unde s-a pornit și unde 
s-a ajuns.

ACOPERIȘURI ISTORICE

Statuia Sf. Bartolomeu, 
sculptată în 1562  
de Marco D’Agrate 
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Acoperișul – tot marmură
Acoperișul domului, cu o suprafață de cir-

ca 8.000 mp, este el însuși obiectiv turistic, 
la care se poate ajunge fie cu liftul, fie ur-
când câteva minute bune pe scările de pia-
tră. Ajuns aici, vizitatorul este înconjurat de 
135 de turle (cea mai înaltă ajungând la 108 
m), alte sute de statui și dantele în piatră și 
nu mai puțin de 4.000 de figurine având o 
superbă panoramă asupra orașului, iar în 
zilele senine chiar asupra crestelor Alpi-
lor. Acoperișul navei, finalizat abia la 1682, 
este realizat în întregime cu același material 
nobil: plăci imense de marmură, așezate 
precum țigla. Ornamentația turlelor și pa-
rapetelor de 5 metri înălțime nu ține cont 
de orientare, fiecare element este sculptat cu 
aceeași grijă pentru detaliu, pentru a fi per-
fect atât din stradă, cât și de pe acoperiș. 

Domul din Milano este impresionant prin 
multe: dimensiuni, strălucire, sculpturi, 
mistica ce învăluie acest spațiu. Mark Twain 
spunea ceva de genul: „Se spune că această 
catedrală este a doua după Sf. Petru de la 
Roma. Nu pot înțelege cum poate fi a doua 
după orice făcut de mâna omului”. Aceasta 
nu înseamnă că trebuie să placă tuturor; unii 
intelectuali și critici de artă au fost mai puțin 
laudativi: marele critic de artă John Ruskin 
spunea că nu are niciun pic de inventivita-
te, iar scriitorul Oscar Wilde o considera 
un eșec, din cauza complexității exagerate, 
a supra-aglomerării din partea de sus, care 
nici nu permite vederea statuilor. Oricum ar 
fi, este un obiectiv turistic ce merită vizitat, 
interesant mai ales pentru cei care vor să ob-
serve cum s-a construit de-a lungul timpului 
cu cele mai exclusiviste materiale.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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 Suntem incantati sa va anuntam
ca prestigioasa distinctie Red Dot Design

2016 a fost oferita companiei FAKRO
pentru fereastra pentru acoperis tip terasa

DEF DU6. Distinctia Red Dot Design este
un premiu international pentru design de
produs si comunicare vizuala, acordat de

Design Zentrum din Essen, Germania
incepand din 1955, considerat de multi

experti unul dintre cele mai valoroase   
trofee din domeniul designului industrial.

.
Editia din acest an a stabilit
un record de
participare:
5214 de
produse din
57 de tari.
Produsul castigator
a fost ales de un juriu
format din 41 de membri:
designeri, profesori renumiti si jurnalisti.

 
Fereastra pentru acoperis

tip terasa DEF este un exemplu de
imbinare perfecta a unor solutii

tehnice inovatoare cu un design
modern. Acest produs unic iese in

evidenta tocmai datorita designului
perfect, in timp ce caracteristicile 

sale originale fac ca fereastra DEF sa 
isi gaseasca loc pe acoperisuri tip 

terasa din intreaga lume.

"Oscarul pentru Design"
2016

Fereastra DEF schimba pur si simplu 
interiorul incaperii a�ate sub un acoperis tip 
terasa. Lumina naturala abundenta, izolarea 
termica excelenta, actionarea electrica, 
precum si designul so�sticat sunt 
caracteristici deosebit de apreciate de tot 
mai multi clienti.
 
Premiul Red Dot Design, supranumit
“Oscarul pentru Design”, este inca o dovada
a faptului ca FAKRO acorda importanta nu
doar calitatii excelente a produselor, ci si
designului acestora.

einapmoc ,ORKAF 
,alanoitanitlum 

iitulos arefo 
eraotavoni 

asetanitsed 
acsaetatanubmi 

 functionalitatea si
 calitatea produselor.

 Cei peste 100 de ingineri
care lucreaza in departamentul
de cercetare si dezvoltare al
companiei au depus deja mai
mult de 140 de aplicatii pentru
brevete. Investitia companiei
FAKRO in inovatie si design are
ca rezultate succese
extraordinare precum premiul
 Red Dot Design.

“Suntem mandri sa impartastim aceasta
veste cu voi si credem ca premiul primit
con�rma ideea noastra - cea mai inalta
calitate a produselor si designul de exceptie
aduc succesele asteptate”, a declarat
Sławomir Gawlik,

www.fakro.ro Director de Marketing al grupului FAKRO.

 acordat brandului FAKRO



EVENIMENT

D intre cei peste 250.000 vizitatori ai târgului 
BAU 2017, 80.000 au venit din afara Germa-
niei, ceea ce constituie un record. Cu mai 

bine de 65.000 de vizitatori din domeniul arhitectu-
rii și proiectării, BAU și-a întărit reputația de târg al 
arhitecților. Între țările cu cel mai mare număr de vi-
zitatori se numără Austria (11.520), Elveția (5.243) și 
Italia (5.013), dar și cele din afara UE – Turcia (3.055 
vizitatori), Russia (2.868) și China (2.235). În fine, un 
număr de luat în seama e și cel al expozanților – 2.120 
proveniți din 45 de țări.

Târgul a fost deschis oficial de doamna Dr. Barbara 
Hendricks, Ministrul Federal al Mediului, Conser-
vării  Naturii, Construcțiilor și Siguranței Nucleare, 
care a accentuat faptul că sectorul construcțiilor este 
o „industrie esențială“ pentru societate, observând că 
în Germania trendul a revenit pe plus după câțiva ani 
de stagnare. 

Și de această dată evenimentul de arhitectură The 
Long Night of Architecture a fost una dintre atracțiile 
targului. Vineri seara, mai mult de 35.000 vizitatori au 
experimentat 70 dintre cele mai interesante atracții 
arhitecturale din München, care au fost illuminate 
feeric. În Pavilionul C3 a avut loc expoziția sectorului 
IT ce a demonstrat cât de puternic influențează digita-

Între 16 și 21 ianuarie a avut loc unul dintre 
cele mai importante evenimente expoziționale 
ale anului, BAU München 2017; prezenți la 
această manifestare, vă prezentăm în continu-
are o selecție de informații despre modul de 
desfășurare, precum și câteva repere privind 
produsele și producătorii importanți întâlniți, 
activi și pe piața românească. 

BAU München
Trendurile și noutățile 
anului 2017
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lizarea viitorul construcțiilor. Accentul a căzut pe sis-
temele și elementele inteligente ale clădirilor, capabile 
să reacționeze la influențe exterioare — de la mânere 
pentru uși cu scanner de amprentă, la fațade ce gene-
rează energie și soluții complete de interconectare in-
teligentă a locuinței.

Acest aspect al dimensiunii internaționale se vede 
și în faptul că, în timpul târgului, Messe München a 
anunțat preluarea pachetului majoritar în Fenestra-
tion China, cel mai important târg chinez în dome-
niul ferestrelor, ușilor și fațadelor. Prima manifestare 
expozițională în noua organizare va avea loc la Shan-
ghai între 7 și 10 noiembrie 2017 și permite târgului 
BAU să-și întărească poziția pe cea mai importantă 
piață de construcții din lume.

Următorul targ BAU va include încă două noi pavili-
oane, însumând o suprafață expozițională de 200.000 
mp și va avea loc în perioada 14-19 ianuarie 2019. 

Revista noastră a fost 
pusă la dispoziția celor 

interesați, în centrele  
de presă ale târgului.
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Prezența Sika la BAU 2017 a fost marcată de sloganul „Your 
Sika – Your Solution“. Pe lângă studierea diverselor expo-
nate, vizitatorii au putut asista și la demonstrații live. Ca te-
matici, au avut prioritate soluțiile de sistem pentru parcări 
auto, protecții de suprafață pentru etanșarea acoperișurilor 
plate și teraselor (PVC și plastic lichid), precum și alte 
soluții de etanșare, impermeabilizare, reparații de betoane, 
protecție împotriva incendiilor sau obținerea betonului ar-
hitectural. Practic, au fost prezentate soluții de optimizare a 
calităților construcției pentru toate componentele clădirii, 
de la fundație la acoperiș, oricare ar fi destinația acesteia. 
Nu în ultimul rând, au fost anunțate noile proiecte ale Aca-
demiei Sika, unde anual sunt instruiți peste 2000 de aplica-
tori și 1.000 de arhitecți sau ingineri.

La standul Ursa am putut vedea noile sisteme termoizo-
lante propuse pentru piața europeană, pe bază de vată 
minerală sau XPS. Reprezentanții în România ai brandului 
ne-au anunțat că, până la sfârșitul lunii martie 2017, vor 
lansa o serie de filme noi, atât cu prezentarea companiei, 
a producției, avantajelor izolării cu vată minerală sau XPS, 
cât și cu aplicațiile moderne ale acestor materiale, de la 
acoperișuri înclinate și pereți de compartimentare la pardo-
seli izolate împotriva zgomotului de impact, atât în soluția 
cu șapa armată cu plasă, cât și cea cu armare dispersă. Până 
la sfârșitul lunii aprilie va fi lansat de asemenea și noul site 
Ursa, mult mai prietenos și plin de informații.



EVENIMENT

Sub sloganul „Premierenfieber“ („Febra premierei“), Egger a 
prezentat, alături de noua colecție decorativă pentru ame-
najarea spațiilor interioare (pardoseli, placări și mobilier), 
varietatea crescută a materialelor pentru construcții, de la 
OSB la DHF și cherestea. Aceste materiale sunt evidențiate 
pentru calitățile lor mecanice superioare, rezistența crescută 
la umiditate, sau caracterul lor sustenabil, dar în egală măsu-
ră pentru detaliile care fac mult mai simplă sarcina monta-
torilor: sisteme pe canturi, dimensiuni avantajoase, produ-
se specializate pentru fiecare element de construcție sau 
destinație. De asemenea, Egger a susținut o serie de prele-
geri în fața specialiștilor, printre care menționăm cea dedica-
tă oportunităților oferite industriei lemnului de construcțiile 
sau amenajările modulare.

Producătorul german Steinel a participat la BAU Messe 
München alături de cei mai cunoscuți producători de 
scule electrice, făcându-se remarcat printr-o prezentare 
completă a produselor profesionale, suflante de aer cald 
folosite pentru montajul pardoselilor din PVC sau linoleum 
sau pentru executarea hidroizolațiilor. Vârful de gamă pre-
zentat cu această ocazie este HG 2620, aparat care atinge 
performanțe foarte ridicate: 10.000 ore de funcționare și 
700ºC. Vizitatorii au avut prilejul de a testa aceste aparate în 
cadrul standului și interesul arătat de aceștia a depășit toate 
așteptările. Prezența producătorului la acest târg confirmă 
poziția puternică de pe piața pe care Steinel a câștigat-o 
prin calitate și profesionalism.

Pe cei 150 mp dedicați expunerii produselor Fakro, am putut 
vedea noile ferestre de mansardă, ferestre pentru acoperișuri 
plane, scări de mansardă și accesoriile necesare. Ca inovații, 
poate fi menționat noul sistem de pivotare a cercevelelor, 
care astfel pot fi deschise la unghiuri de 45° și pot ajunge 
la dimensiuni mai mari. De asemenea, a fost demonstrată 
rezistența ferestrelor pentru acoperișuri plate DXW, deasu-
pra cărora au fost realizate acrobații cu... bicicleta.

26

La standul Velux am remarcat noua fereastră pentru 
acoperiș terasă cu protecție din sticlă curbată, care va apărea 
în curând și pe piața din România. Aceasta poate fi amplasa-
tă chiar deasupra zonelor preferate de lucru, odihnă sau joa-
că, având ca rezultat confort interior optim, cu abundență 
de lumină naturală și aer proaspăt. Inovativa sticlă exterioară, 
rezistentă la grindină, gheață și intemperii, poartă denumirea 
CurveTech și se adaugă ferestrei pentru acoperiș terasă de la 
Velux. Aceasta permite apei să se scurgă cu ușurință de pe 
suprafața ei și, astfel, lumina zilei poate pătrunde în încăpere 
fără ca picăturile de ploaie să o incomodeze. Suprafața cur-
bată iese în evidență și din exterior, cu avantaje estetice pen-
tru clădire. Acest sistem poate beneficia de rulouri parasolare 
de la același producător și cercevea fixă sau mobilă, acționare 
electrică, are o eficiență energetică superioară și poate fi 
montat pe pante ale terasei de până la 15°.

Idealul oricărui profesionist -
suflanta cu aer cald HG 2620 E

l Putere 2300 W, Temperatură 50–700˚C, debit
de aer 150-500 l/min

l Motor fără perii: 10.000h de funcţionare
l Presiunea aerului: 4.000 Pa
l 4 programe individuale
l Reglaj facil prin

Joystick
l Filtru pentru particule

fine inclus
l Accesorii disponibile

pentru orice aplicaţie

STEINEL, lider în produc]ia de suflante de aer cald, dezvolt` soluţii pentru
tot felul de aplica]ii în care este nevoie de aer cald. De data aceasta,
produc`torul a trecut orice fron tier` [i s-a apropiat de idealul oric`rui
pro fesionist, rezultatul numindu-se HG 2620 E. Comunicarea direct` cu
profesioni[ti din mai multe domenii ne-a ajutat s` obţinem idei [i
experien]` practic` [i a condus la dezvoltarea produsului ideal pentru
terase [i acoperi[uri.

Suflanta cu aer cald 
HG 2620 E

INFO
Steinel Distribution
Bra[ov, Carpa]ilor nr. 60
0268.530.000
info@steinel.ro
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Brandul Creaton, parte a grupului belgian Etex Group, cu o 
prezență extrem pe piața din Germania, s-a remarcat la BAU 
München prin gama lărgită de soluții pentru învelitoare: țiglă 
ceramică, țiglă de beton, plăci plane și ondulate din fibroci-
ment. Soluțiile acestea acoperă toate tipurile de construcții, 
de la rezidențial și imobile de birouri la construcții industriale 
și agricole, proiecte noi sau renovări, toate din aceeași sursă și 
la aceleași standarde de calitate. În cadrul țiglelor de ceramică 
și beton, Creaton a venit cu modele noi, cu nuanțe și forme 
originale, dar și cu facilități care ușurează punerea în operă. 
Plăcile din fibrociment s-au făcut remarcate prin versatilita-
tea lor, putând fi utilizate pentru anveloparea întregii clădiri 
datorită sistemelor de montaj complete, cu toate accesoriile. 

Cu o expertiză în obținerea șindrilei bituminoase din 1951, 
Iko a promovat cele mai noi și performante modele, prin-
tre care Cambridge Xtreme, prima șindrilă laminată autoa-
dezivă, care poate fi montată inclusiv pe suprafețe verticale 
și face față cu brio condițiilor meteo extreme începând de 
la pante de 9,5°.

La hala B2, standul 502, producătorul german de titan-zinc 
RHEINZINK a impresionat cu cele 2 sisteme noi de fațadă: 
Art-Line și Kristall. Numele Art-Line definește un sistem mo-
dular de fațadă nouă RHEINZINK cu șase module de dimen-
siuni diferite. Acestea pot fi combinate în orice fel – multitu-
dinea de variante garantând posibilități unice personalizate 
pentru fațade. În ceea ce privește RHEINZINK Kristall, avem 
de a face cu o soluție inovatoare rafinată cu o tehnologie de 
proiectare și imprimare în relief a elementelor utilizate la pla-
carea fațadelor. Se bazează pe solzi mari RHEINZINK și este 
un sistem disponibil atât cu montaj pe   stânga cât și o versiu-
ne pe dreapta. Articulațiile în cruce sunt echilibrate static, iar 
rezultatul este viu și de o vizibilitate pregnantă.

Printre numeroasele produse prezentate de Saint Gobain, 
am remarcat sistemul inteligent pentru controlul umidității 
Isover Vario®, care împreună cu Uniroll Plus sunt recomandări-
le acestui producător pentru izolarea acoperișului mansardat, 
inclusiv în România. Aceasta se realizează corect când sunt fo-
losite o serie de accesorii performante: o membrană climatică 
inteligentă cu permeabilitate variabilă în funcție de umidita-
tea relativă din spațiul izolat (KM Duplex UV), banda adezivă 
pentru îmbinările acesteia (KB  1), banda adezivă ranforsată 
pentru realizarea etanșării și fixării străpungerilor (Multitape), 
adezivul elastic pentru realizarea de lipituri etanșe la îmbinările 
dintre membranele Vario KM Duplex UV și pereţi, placă sau 
planșeu. Isover a lansat chiar un concurs internațional destinat 
studenților la arhitectură, în cadrul căruia proiectele trebuie să 
respecte criteriile Saint Gobain de eficiență energetică. 

EVENIMENT
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MeMbrane de acoperiş din pVc

Tip: Membrane pVc
Numele mărcii: Sarnafil®, Sikaplan®

 Avantaje:
• Tehnologie verificată, cu experienţă îndelungată 
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Uşor de reparat
• Posibilitatea de a crea soluţii de proiectare personalizate (culori, 

profile şi grafică de acoperiş)
• Rosturi sudate omogen la cald 
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
•  Instalare rapidă, independentă de vreme 
• Permeabilitate bună la vapori 
• Flexibilitate ridicată
• Instalare fără flacără 
• Reciclabile
 

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

 Avantaje:
• Rezistenţă chimică ridicată
• Sunt adecvate pentru aplicarea direct pe substraturi precum bitum, 

izolaţie EPS şi XPS (polistiren)
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Fără plastifiant (fără migrare / contaminare sau transpiraţie)
• Durată îndelungată de viaţă 
• Uşor de reparat
• Rosturi sudate omogen la cald
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
• Instalare rapidă, independentă de vreme 
•  Profil ecologic remarcabil  
•  Instalare fără flacără
• Reciclabile
•  Performanţe dovedite de peste 20 de ani

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş Sikaplan® şi Sarnafil® reprezintă o 
opţiune pentru aproape orice acoperiş. Aces-
te sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu ce-
rinţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

Membranele într-un singur strat Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă oportunităţi practic ne-
limitate pentru proiectarea acoperişurilor. 
Membranele flexibile iau forma oricărui aco-
periş - chiar şi formele cele mai complexe. 
Sistemele lipite de acoperiş sunt extrem de 
elastice şi sunt la fel de potrivite pentru un 
design contemporan, cât şi pentru unul tra-
diţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pre-
tenţioase cerinţe estetice şi oferă libertate 
maximă de proiectare. Liniile de produse 
Sikaplan® şi Sarnafil® oferă posibilităţi su-
plimentare de design pentru acoperişurile 
lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izola-
ţia termică sau de stratul suport  folosind fie 
adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv pre-
lucrat din fabrică aplicat pe spatele membra-
nelor. Metodele de aplicare sunt împărţite în 
trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu mem-
brane într-un singur strat sunt adecvate 
pentru majoritatea tipurilor de construcţie şi 
au multe avantaje pentru aplicator şi pentru 
proprietarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi
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NORMATIVE

ÎNVELITORI
BITUMINOASE

Am publicat în edițiile anterioare, sub această rubrică a normative-
lor, regulile de execuție corectă a structurii unui acoperiș pentru a 
rezista la greutatea zăpezii și intemperii, normative privind învelitori-
le din tablă și multe alte subiecte care reflectă ce și cum este corect 
să se monteze. Ne-am propus de această dată să dăm principalele 
repere referitoare la învelitorile bituminoase, din fibrociment și 
ardezie, cunoscute între specialiști ca „învelitori din elemente plane 
suprapuse”. Este un subiect de interes, deoarece sunt materiale tot 
mai folosite și la noi (deși nu putem vorbi de o tradiție), datorită 
ofertelor tot mai tentante ale producătorilor și furnizorilor de pe 
piața europeană. Normativul în vigoare NP 069 / 2014 are o ultimă 
variantă din 2014 și marchează principalele cerințe pe care trebuie 
să le îndeplinească atât produsele, cât și montajul, lăsând suficientă 
libertate de alegere în funcție de propunerile producătorilor, care 
sunt tot mai inovativi și mai exigenți.  

din fibrociment și ardezie
Există, conform reglementărilor 

în vigoare, mai multe categorii de 
materiale denumite învelitori din 
elemente plane suprapuse:
• Elemente plane, semirigide, bituma-

te, armate, autoprotejate (tip șindrilă 
sau bardou);

• Elemente plane din ciment armat 
(fibrociment) sau din materiale po-
limerice;

• Elemente plane din ardezie.

Elementele, indiferent de modelul 
decupajului inferior, au următoarele 
dimensiuni generale, uzuale: lungime 
maximă: ≤ 1200 mm ± 3 mm; lăţime 

(înălţime) ≥ 250 mm ± 3 mm; grosime: 
4; 5; 6 mm.

După tipul de armare, elementele 
bituminoase se clasifică astfel:
a) cu armătură minerală sau polime-

rică, de regulă într-un strat sau în 
două straturi: ţesătură sau reţea din 
fire de sticlă; neţesut (împâslitură) 
din fibre de sticlă cu sau fără ranfor-
sare longitudinală din fire din sticlă 
sau polimerice;

b) cu armătură din carton celulozic 
(într-un singur strat), impregnat (ne-
recomandate în ultima vreme, din 
cauza slabelor performanţe).
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După tipul de bitum utilizat la im-
pregnarea şi acoperirea armăturii de 
armare, elementele se clasifică astfel:
a) bitum aditivat cu elastomeri (SBS) 

sau plastomeri (APP);
b) bitum oxidat;
c) compound de bitum cu alte materi-

ale (EPDM).

După tipul protecţiei (autoprotec-
ţiei) feţei superioare vizibile, elemente-
le se clasifică astfel:
a) cu paiete de ardezie;
b) cu granule ceramice sau din alte mi-

nerale (ex.mică);
c) cu folii metalice (cupru, aluminiu).

În fine, după tipul acoperirii feţei 
inferioare, elementele se clasifică ast-
fel:
a) cu pulberi minerale din nisip, talc 

sau alte minerale;
b) cu alte materiale (granule de plută, 

film/folie aderentă de protecţie etc.);
c) cu film/folie neaderentă de protecţie 

locală a benzilor autoaderente (se 
îndepărtează la punerea în operă 
pentru lipirea benzilor autoadezive 
pe elementul inferior).

Învelitoarea discontinuă din ele-
mente plane din ciment armat 
(fibrociment) sau din materiale 
polimerice se produce, de regulă, în 
următoarele formate şi dimensiuni:
• pătrate/rombice: cu latura de 40 cm 

± 3 mm;
• dreptunghiulare: cu dimensiunile ge-

nerale 40×30 cm ± 3 mm;
• dreptunghiulare tip șiţă: cu dimensi-

unile generale de 40×20 cm ± 3 mm;
• paralelogram: cu dimensiunile de 

40×44 cm ± 3 mm;
• grosimile uzuale ale elementelor din 

ciment armat: 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 
mm; 4 mm (-10%; +25%);

• grosimile uzuale ale elementelor poli-
merice: 2,5 mm; 3,0 mm; (+5%);

• elementele din ciment armat cu for-
me dreptunghiulare și dreptunghiu-
lare tip șiţă pot fi decupate la partea 
inferioară cu colţurile teșite la 45° sau 
60° sau pot fi formate la partea inferi-
oară semicircular sau în unghi (120°);

• elementele plane din ciment armat 
pot fi natur, colorate în masă sau pe 
suprafaţă; elementele plane polime-
rice pot fi colorate în masă sau pe 
suprafaţă.

Învelitorile discontinue din ele-
mente plane din ardezie sunt foarte 
puţin utilizate în România, fiind un ma-
terial de învelitoare utilizat în lucrări de 
restaurare a unor edificii monumente 
istorice/de arhitectură des întâlnite în 
Marea Britanie şi pe coasta de nord-
vest a Europei.

Elemente plane din ardezie pot fi:
a) natur – manufacturate din rocă cu 

textura orientată prin clivaj;
b) fabricate dintr-un amestec de arde-

zie concasat, ciment și apă.
Elementele plane din ardezie au, de 

regulă, următoarele modele şi dimen-
siuni:
a) model comun: cu dimensiunile de la 

255×355 mm la 160×220 mm și gro-
sime de 2,7 mm;

b) model istoric / rustic: 220×325 mm 
la 150×270 mm și grosime de 4,5 
mm;

c) model englez (utilizat în zone cu pre-
cipitaţii abundente): cu dimensiuni 
de la 300×460 mm la 200×300 mm 
și grosime de 3,8 mm;

d) alte modele (în funcţie de dimensi-
onarea locală sau de necesităţile de 
utilizare);
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e) abaterile dimensionale admise sunt 
de maxim 2 mm pe laturile ce nu 
deranjează pozarea.

Domeniul de utilizare
Învelitorile din elemente plane su-

prapuse sunt utilizabile, de regulă, la 
construcţii civile, industriale și agricole, 
cu recomandări privind restricţiona-
rea în utilizare la construcţii încadrate 
în clasa de importanţă I și II, în cate-
goria de importanţă A și B, precum și 
la construcţii situate în zona climatică 
IV, pentru perioada de iarnă și în zone 
cu vânturi dominante puternice; fac ex-
cepţie clădirile istorice sau de patrimo-
niu cu învelitori din ardezie;

Configuraţia acoperişului

Pentru elementele plane din materi-
ale bitumate autoprotejate nu se pre-
văd restricţionări şi se recomandă aco-
perişuri cu conformare simplă (coamele, 
doliile, paziile, streşinile se vor rezolva cu 
membrane hidroizolante, bitumate, au-
toprotejate, în aceeaşi textură şi culoare 
cu autoprotecţia elementelor plane din 
materiale bitumate autoprotejate, sau 
cu cupoane din acestea);

Pentru elementele plane din ci-
ment armat sau din ardezie se re-
comandă acoperişuri cu conformare 
simplă, în una, două sau patru pante; 
coamele, paziile, streşinile se vor rezol-
va cu elemente profilate din ciment 
armat, sau cu membrane hidroizolan-
te bitumate (autoprotejate în culoarea 
elementelor de învelitoare) sau cu ele-
mente de tinichigerie specifice.

Suportul învelitorii

Suportul poate fi continuu pentru 
elementele plane din materiale bitu-
mate (tip şindrilă):

a) astereală din lemn masiv: cherestea 
din rășinoase sau plop (minim cla-
sa B) cu grosimea determinată în 
funcție de grosimea între reazeme 
și încărcările posibile (uzual de 24 
mm cu lățimi de 12 - 16 cm) - este 
o diferență față de standardul an-
terior, care prevedea grosimea de 18 
mm la o lăţime de 150 mm și de 22 
mm la o lăţime de 200 mm, cu to-
leranţa grosimii de ±1 mm; elemen-
tele trebuie să fie liniare, paralele, cu 
secţiunea rectangulară; pozarea și 
montarea se va realiza joantiv ( fără 
spaţii libere); astereala va fi montată 
pe elemente de susţinere cu lăţimea 
de rezemare de minim 45 mm; fixa-
rea asterelei pe elemente de susţine-
re se va face în două puncte pentru 
elementele de astereală mai înguste 
de 15 cm și în trei puncte pentru lă-
ţimi mai mari;

b) astereală din panouri de lemn re-
constituit: vor avea grosimea calcu-
lată în funcție de deschiderea între 
pane și încărcări, iar lungimea mo-
dulată pe interaxul panelor; margi-
nile panourilor vor fi astfel profilate 
încât să permită îmbinate între ele. 

Suportul poate fi discontinuu pen
tru elementele din ciment armat sau 
ardezie şi este alcătuit din rigle de 
lemn masiv. Numărul acestora, co

respunzător fiecărui tip de învelitoa
re, distanța între rigle sau distanța in
terax a riglelor şi lățimea suprafețelor 
de rezemare vor corespunde fişei 
tehnice a produsului sau sistemului 
de învelitoare. Secțiunea riglelor se va 
calcula în funcție de deschiderea între 
pane şi descărcări. 

Prevederi privind relaţia 
acoperiş – învelitoare

• Învelitorile acoperișurilor cu pante 
reduse (sub 35%) vor fi prevăzute cu 
substrat din folie/membrană hidroi-
zolantă;

• Învelitorile pentru acoperișurile con-
diţionate termic vor fi prevăzute cu 
folie tip anticondens sau substrat din 
folie hidroizolantă (montată sub ri-
glele de montaj ale învelitorii);

• Elementele plane din materiale bitu-
mate, autoprotejate pot fi prevăzute 
și la acoperișuri cu rupere de pantă 
(maxim 15°) prin îndoire la cald și 
sudarea marginii inferioare peste 
rândul inferior (în conformitate cu 
prevederile producătorului);

• Elementele plane din ciment armat 
sau din ardezie pot fi prevăzute și la 
acoperișuri cu rupere de pantă (ma-
xim 15°), prin suprapunerea majora-
tă, cu sau fără sisteme suplimentare 
de etanșare.



Elemente plane din 
materiale bitumate,  
armate, autoprotejate

1. Panta minimă este de 20%, pe su-
port continuu; pentru părţi reduse 
din suprafaţă cu suport continuu 
a unei învelitori, cu panta sub 20%, 
sub bardouri se prevede o hidroizo-
laţie continuă, cu membrane hidro-
izolante bituminoase, cu grosimea 
minimă de 2 mm;

2. Suprapunerea șindrilelor R (mm) în 
funcţie de pantă (p), lungimea pro-
iecţiei versantului (L) și zona climatică 
(zonarea climatică a României pentru 
perioada de iarnă), se va proiecta res-
pectând criteriile din Tabelul 1.

Elemente plane din ciment 
armat (fibrociment)

1. Panta minimă este de 30%, pe suport 
discontinuu;

2. Suprapunerea elementelor din fibroci-
ment R (mm) va fi în funcţie de tipul 
elementului de învelitoare, pantă (p), 
distanţa dintre riglele suport (d - cm), 
zonarea climatică și lungimea proiecţi-
ei versantului (L), conform Tabelului 2 
(în tabel sunt indicate R/d).

3. Nu se recomandă prevederea ele-
mentelor plane din fibrociment în 
următoarele situaţii:
– zona climatică IV și la altitudini 

mai mari de 700 m, la acoperișuri 
cu pantă mai mică de 100%;

– zona cu viteze ale vântului mai 
mari de 20 m/s, în special la aco-
perișuri cu pantă mai mică de 
100%.

Elemente plane din ardezie

1. Panta minimă este de 60%, cu poza-
re în dublu strat;

2. Pentru pantă mai mare de 170% po-
zarea poate fi în simplu strat;

3. Pozarea se va face pe suport discon-
tinuu;

4. Suprapunerea elementelor din arde-
zie va fi similară cu cea a elemente-
lor din fibrociment;

5. Nu este recomandabilă prevederea 
elementelor din ardezie în zona cli-
matică IV și la altitudini mai mari de 
700m (cu excepţia clădirilor istorice 
sau de patrimoniu, cu măsuri supli-
mentare de etanșare).

Principii privind proiectarea învelitorilor 
cu elemente plane suprapuse

Panta 
învelitorii 

p(%)

Zona climatică I Zona climatică II și III

Lungimea proiecției versantului L (m)

L < 5,5 5,5 < L <11 11 <L < 16,5 L < 5,5 5,5 < L < 11 11 < L < 16,5

20<p<25 120 120 - 120 - -

25<p<30 100 120 120 120 120 120

30<p<35 70 80 100 100 120 120

35<p<40 50 70 80 100 100 120

p>40 50 50 70 100 100 100

Tipul 
element 
(dim.cm)

Panta 
învelitorii 

p(%)

Zona climatică I Zona climatică II și III

Lungimea proiecției versantului L (m)

L < 5,5 5,5 < L <11 11 <L < 16,5 L < 5,5 5,5 < L < 11 11 < L < 16,5

40×44
60-100 100/29,5 100/30,5 - 130/29,5 - -

>100 80/31,5 90/31,5 100/30,5 110/29,5 110/29,5 110/29,5

40×40
60-100 100/20,5 100/21,5 - 130/20,5 - -

>100 80/21,9 90/21,9 100/21,9 110/21,2 110/21,9 110/21,9

40×30
60-100 90/15,5 90/15,5 - 130/15,5 - -

>100 80/16 80/16 90/16 110/16 110/16 110/16

40×20
60-100 90/15,5 90/15,5 - 130/15,5 - -

>100 80/16 80/16 90/16 110/16 110/16 110/16

Tabelul 2

Tabelul 1
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Condiţiile privind suportul şi condi-
ţiile privind sistemul de montare/fixare 
sunt în general asemănătoare tuturor 
tipurilor de învelitori cu elemente pla-
ne suprapuse. Elementele plane de în-
velitoare se fixează de regulă prin cuie 
cu diametrul nominal de 2,5–2,8 mm, 
cu floarea cu diametrul minim de 10 
mm. Lungimea minimă a cuielor va fi 
de 21 mm pentru fixare în astereală 
din lemn, de 25 mm, în astereală din 
plăci aglomerate şi de 35–40 mm, pen-
tru fixare în rigle din lemn.

În cazul şindrilelor bituminoase, în 
afară de fixarea prin cuie se mai asi-
gură şi lipirea prin puncte autoadezi-
ve (prevăzute pe faţa inferioară şi/sau 

superioară a bardoului) iar în anumite 
condiţii (extreme, în zonele montane 
şi/sau în zone cu vânturi dominante 
puternice) se va prevedea şi o lipire su-
plimentară cu mastic aplicat la rece, în 
benzi continui sub linia de fixare.

Fixarea şindrilelor pe suportul conti-
nuu sau discontinuu se face mecanic, 
prin cuie şi prin lipirea elementelor în-
tre ele.
1) Fixarea mecanică se va face cu mi-

nim un cui în dreptul fiecărui decroș 
(decupaj) și cu câte un cui la fiecare 
extremitate a bardoului, la 20 – 30 
mm deasupra decroșului (fiecare fi-
xare mecanică va traversa cel puţin 
două rânduri de șindrile).

2) Pentru pante p > 200%, fixarea me-
canică va fi suplimentată cu câte un 
cui în dreptul fiecărui decroș (la 30 
mm, stânga – dreapta axului de-
croșului); acest mod de fixare este 
recomandat și în zone de situare 
izolate și/sau cu vânturi puternice, 
indiferent de pantă.

Fixarea şindrileor prevăzute 
cu bandă autoadezivă

1) Pentru suprapuneri R < 80 mm nu 
este necesară o lipire suplimentară 
faţă de banda autoaderentă cu care 
este prevăzută șindrila;

2) Pentru suprapuneri R > 80 mm este 
necesară o lipire suplimentară în 
puncte, în dreptul terminaţiei fiecă-
rui decroș și la marfinea șindrilei;

3) Același mod de lipire suplimentară 

Principii privind execuţia învelitorilor  
cu elemente plane suprapuse
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se va face și în zonele cu altitudine 
mai mare de 800 m și în zonele cu 
viteze de referinţă a vântului ≥ 30 
m/s (din zonarea valorii fundamen-
tale a vitezei de referinţă a vântului), 
în special pe versanţii expuși direcţiei 
vântului dominant;

4) Pentru pantă p > 200% se va face 
o lipire suplimentară prin sudură cu 
flacăra sau cu adeziv la rece, a fustei 
bardoului superior pe șindrila inferi-
oară.

Fixarea şindrilelor  
fără bandă autoadezivă

1) În general, lipirea în puncte se va 
face pe capul cuielor de fixare meca-
nică a șindrilelor;

2) Pentru suprapuneri R > 80 mm, li-
pirea în puncte se va face în dreptul 
terminaţiei fiecărui decroș și la mar-
ginile bardoului (lipirea bardourilor 
care nu au bandă autoadezivă și 
lipirea suplimentară a bardourilor 
care au bandă autoadezivă se va 
face cu masticul – adeziv special, 
compatibil).

Detalii specifice de execuţie  

1) Streaşină dreaptă – se realizează 
prin intermediul unei copertine me-
talice (tablă zincată) de protecţie a 
marginii suportului pe minim 10 
cm, fixată mecanic prin cuie. Peste 
aceasta se montează un rând de 
bardouri pozate invers, cu poala de-

bitată drept (linear), cu fixare meca-
nică prin cuie și bandă de lipire cu 
mastic (la rece). Deasupra se pozea-
ză primul rând de șindrile;

2) Pazia se realizează prin intermediul 
unor copertine metalice (tablă zin-
cată) profilate specific alcătuirii ter-
minaţiei de margine;

3) Coama (doi versanţi) se realizează 
cu elemente din tablă cu diverse 
profile și unghiuri adaptate pantelor 
versantilor aferenți, sau prin supra-
punerea și sudarea cu flacără a unor 
cupoane trapezoidale debitate din 
șindrile, îndoite pe mijloc și suprapu-
se minim 5 cm peste șirul cuielor de 
fixare. Se mai poate realiza coama 
prin suprapunerea și sudarea cu 
flacără de cupoane din membrană 
hidroizolantă bituminoasă autopro-
tejată (similar cu autoprotecţia bar-
dourilor), îndoite pe mijloc și supra-
puse minim 5 cm peste șirul cuielor 
de fixare.

4) Dolia se realizează în diverse mo-
duri prin intermediul unei mem-
brane bituminoase autoprotejată 
(cu protecţie similară cu cea a bar-
dourilor) de minim 1,00 m lăţime 
pozată longitudinal, axată pe linia 
doliei. Membrana de dolie se fixea-
ză mecanic prin cuie pe marginile 
longitudinale și se lipește prin sudu-
ră pe mijloc (50 cm);

5) Racordul la verticală se realizea-
ză prin intermediul unui cupon de 
șindrilă bituminoasă îndoit, sudat 
pe suprafaţa verticală, pe minim 25 
cm (ca strat suplimentar de întări-
re a scafei) peste șindrile, cu cordon 
longitudinal de lipire din mastic spe-
cial. Marginea superioară, verticală 
se asigură cu profil specific fabricat 
(metalic sau polimeric) sau manu-
facturat (șorţ tablă) fixat mecanic 
pe verticală și etanșat cu cordon de 
chit/mastic elasto-plastic.
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MASTER COPPO:
TRADIȚIA REINVENTATĂ

TEGOLA ROMÂNIA 

Telefon: 021.224.10.97

office@tegola.ro 
www.tegola.ro

Ne bucură interesul manifestat de arhitecți, proiectanți 
și beneficiari către păstrarea și conservarea caselor 
tradiționale românești, susținem eforturile celor ce păs-
trează spiritul național. Uneori însă, structurile vechi fie 
nu suportă greutatea unui acoperiș din țiglă, olane sau 
tablă, fie aceste materiale nu 
se încadreaza în stilul archi-
tectural dorit. Master Coppo 
reprezintă soluția propusă de 
către Tegola Canadese pen-
tru integrarea arhitectonică, 
fără a avea grija unei structuri 
de învelitoare greoaie.

Nouă şindrilă Master Coppo, lansată de Tegola România, reprezintă o soluţie 
inovatoare pentru cei ce doresc să păstreze aspectul tradiţional al învelitorii, 
beneficiind în acelaşi timp de calităţile unui acoperiş Tegola.

Master Coppo face posibilă păstrarea şi integrarea unor 
elemente de arhitectură tradiţională, fiind materialul ideal 
pentru clădiri istorice, proiecte cu o mare valoare arhitectu-
rală sau, de ce nu, este potrivit pentru menţinerea autentici-
tăţii clădirilor în mediile rurale şi urbane.

Această învelitoare are o serie de avantaje, date pe de-o 
parte de structura sa de şindrilă bituminoasă, iar pe de altă 
parte de estetica sa cu efect 3D, creat prin culori şi o formă 
specială a şindrilei:

» Avantajele şindrilei Master Coppo:
• Rezultă un acoperiş mult mai uşor comparativ cu alte 
sisteme de învelitoare;
• Are un sistem de fixare suplimentar prin cuie sau căldu
ră, aplicabil chiar şi în cazul pantelor foarte abrupte;
• Fiind autoadeziv, montajul este foarte simplu şi rapid;
• Sistemul este adaptabil oricărei forme de acoperiş;
• Nu necesită mentenanță;
• Este fonoizolantă şi nu transmite sunetul de impact;
• Permite şi simplifică realizarea acoperişului ventilat, cu o 
durată de viață mai mare;

• Este perfect compatibilă cu 
sistemul de panouri fotovoltai
ce Tegosolar, susținând astfel 
implementarea tehnologiilor 
sustenabile;
• Are un impact estetic deo
sebit, prin aspectul de olane 

tradiționale, fiind potrivită proiectelor arhitecturale atât 
urbane, cât şi rurale; 
• Este parțial obținută din materiale reciclate şi, la sfârşitul 
ciclului de viață, este reciclabilă.

ÎNVELITORI DE TOP



HIDROIZOLAȚII

GENERAL MEMBRANE: 
INOVAȚII LA SUPERLATIV

GENERAL  
MEMBRANE

Tel.: 021 224.10.97

Email: office@generalmembrane.ro 
Website: www.generalmembrane.ro

• Interesul pentru permanenta dezvol-
tare a sistemelor de impermeabilizare 
a început o dată cu inventarea mem-
branei fără vârstă, în 1998. Suntem 
singurii producători de membrane 
bituminoase care au reunit cele mai 
bune caracteristici ale compoundu-
rilor SBS (flexibilitatea la rece ) şi APP 
(rezistența la îmbătrânirea termică). A 
rezultat un compound „perfect“, nu-
mit APAO, cu caracteristici excelente 
de flexibilitate la rece (‒35°C), stabilita-
te la cald (+140°C), ce nu îmbătrâneşte 
sub acțiunea razelor UV.

• Dorința de protecție a clădirilor şi 
locuitorilor lor a dus la noi invenții, 
produse unice de protecție la foc ex-
tern – Sistemele CUT Fire, membra-
ne hidroizolante cărora le-a fost adă-
ugată o caracteristică fizică patentată 
de protecție sporită la foc. Suprafața 
hidroizolantă a membranei, ranforsa-
tă cu sistemul CUT FIRE, capătă ca-
racteristici excelente de rezistență la 
foc extern. Numeroasele teste efec-
tuate în laboaratoarele noastre, cât şi 

în cele independente, au demostrat 
că membranele CUT FIRE împiedică 
propagarea focului din sursă externă, 
fără a le fi afectată capacitatea de im-
permeabilizare.

• Deşi controlăm întregul proces de 
producție şi respectăm întodeauna 
caracteristicile declarate ale membra-
nelor, în procesul impermeabilizării am 
descoperit variabila ce poate afecta 
comportamentul şi durata de viață a 
sistemului de hidroizolație – factorul 
uman, respectiv montajul. A devenit 
imperativă patentarea unei metode 
ştiințifice, un sistem de impermeabi-
lizare documentat, care să  garanteze 
durabilitatea lucrărilor.

• Noul concept NEXT WATERPROO-
FING foloseşte principiul inducției 
electromagnetice şi este alcătuit din 
membrane bituminoase speciale şi 
dispozitive setate de un software, ce 

programează maşina în funcție de stra-
tigrafie şi condițiile mediului. Programul 
înregistrează toate datele legate de pro-
cesul punerii în operă a membranelor 
utilizând metode ştiințifice, apoi se emi-
te un raport detaliat despre garanția şi 
durabilitatea produsului final. Tehnolo-
gia aceasta ne permite să ne distanțăm 
de metodele tradiționale de aplicare a 
membranelor bituminoase (cu flacără, 
adezivi sau aer cald), chiar şi la realizarea 
detaliilor. Mai mult, sistemul este extrem 
de prietenos cu mediul înconjurător (nu 
produce emisii toxice), silențios şi redu-

General Membrane îşi concentrează mereu atenția către îmbunătățirea tehnologiilor de impermeabilizare prin 
dezvoltarea de noi soluții şi sisteme care să revoluționeze industria clasică a hidroizolațiilor. Deşi la prima vedere 
oricine s-ar putea întreba ce ar mai fi de inventat la un sistem de hidroizolații, General Membrane şi-a demonstrat 
de-a lungul timpului, prin General Solar PV, General Fix, N.E.W şi acum NEXT, vocația pentru inovație, cerce-
tare, tehnologii şi sisteme care pot răspunde nevoilor şi funcționalității sistemelor moderne de impermeabilizare.

ce riscul de incendiu sau arsuri. NEXT 
WATERPROOFING  s-a aflat pe lista 
scurtă la Premiile pentru Inovații 2015, 
competiție internațională promovată de 
„Le Mondial du Bâtiment“, ce selec-
tează cele mai originale invenții din sec-
torul construcțiilor.
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SFATUL SPECIALISTULUI

CUM REABILITĂM 
O CLĂDIRE ISTORICĂ (II)
După cum am evidențiat în ediția precedentă a revistei, la renovarea unei clădiri monument 
istoric, de importanță universală, națională sau chiar locală, ori a celor aflate în raza de protecție a 
acestora, trebuie folosite materiale similare (ca structură, imagine, textură, luciu) și compatibile cu 
cele întrebuințate la edificarea clădirii, pentru a păstra imaginea urbană  originală. Și acoperișurile 
se supun acestor exigențe, atât ca învelitoare, cât și ca șarpantă, ele constituind nu doar un 
element de construcție care protejează clădirea de intemperii, ci o componentă majoră a 
limbajului plastic arhitectural, o mărturie a modului de a construi în secolele precedente.
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Materiale vechi și noi
Vechile clădiri au învelitori reali-

zate din materiale pe care și azi le 
recunoaștem în componența multora 
dintre construcțiile noi: țiglă ceramică, 
tablă de zinc, cupru sau diferite aliaje, 
ardezie, compozite pe bază de ciment 
sau chiar beton. Foarte rar mai vedem 
construcții moderne acoperite cu 
lemn, stuf sau paie, în schimb avem la 
dispoziție materialele pe bază de bi-
tum, materiale sintetice și compozite 
din ce în ce mai complexe ca structură. 
Acestea din urmă nu pot fi folosite la 
renovarea monumentelor istorice fără 
a se considera o excepție sau un rabat 
de la reglementările în vigoare și de la 
obținerea avizelor emise de Comisia 
Națională de Protecție a Monumente-
lor, în cazul modificărilor semnificative, 
sau de Direcția pentru Cultură, Culte 
și Patrimoniu din județ, în cazul reno-
vărilor curente. Există unele excepții, 
precum țiglele din beton sau plăcile de 
fibrociment care pot înlocui elemente 
din vechile acoperișuri, realizate din 
materiale similare, dar acestea sunt, 
cum am spus, doar excepții. Există, de 



asemenea posibilitatea ca, la renovare, 
să se renunțe la un material vechi în 
favoarea altuia, superior calitativ sau 
estetic; de exemplu să montezi arde-
zie în loc de șindrilă (cazul palatului 
brâncovenesc de la Mogoșoaia), ta-
blă fălțuită ori solzi din titan-zinc sau 
cupru în loc de tablă de oțel zincată 
– exemplele sunt numeroase. Uneori, 
sunt folosite două sau mai multe tipuri 
de materiale pentru învelitoare, combi-
nate (ardezie cu zinc, asemănătoare ca 
nuanțe). Din fericire, nu mai este admis 
azbestul, folosit destul de intens la un 
momet dat, începând cu sfârșitul se-

colului al XIX-lea, și care mai poate fi 
întâlnit uneori la clădirile vechi, neglija-
te, sub formă de plăci mici de azboci-
ment – oricum la noi în cantitate mult 
mai mică decât în Marea Britanie, spre 
exemplu, unde acum câțiva ani jumă-
tate dintre case conțineau încă acest 
produs cancerigen.

Acoperișul este cu atât mai im-
portant cu cât degradarea șarpantei, 
streșinilor, învelitorii, sistemului pluvial 
(jgheaburi, burlane), zonei de calcan 
când este cazul, doliilor etc. are care re-
zultat degradarea întregii clădiri. După 
cum intuiți, acoperișul este un ansam-
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blu complex, cu numeroase elemente 
ce trebuie tratate la fel de temeinic și în 
aceeași manieră, de la streașină, pazie și 
cornișă la ornamentică, coșuri de fum, 
lucarne și alte deschideri în acoperiș. 
Să nu uităm șarpanta, care este un ele-
ment structural fundamental, iar ma-
terialele originale (lemn și uneori beton 
armat) trebuie respectate întocmai. 

Păstrarea originalelor

În cazul clădirilor istorice, acoperișul 
este foarte important ca estetică, prin 



jocul de volume determinat de mari-
le suprafețe de învelitori. Trebuie luat 
în calcul aspectul unitar al aspectu-
lui străzii (streșinile și coamele sunt 
uneori la același nivel), acoperișurile 
asigurând deci o bună parte din 
această temă. Se recomandă chiar 
ca noile clădiri să aibă acoperiri cu 
aceeași înălțime și pantă, pentru a 
respecta estetica frontului stradal. 
Bineînțeles, nu se permite schimba-
rea formei, iar aspectul inițial, atât su-
prafaţa învelitorii, cât și lucarnele sau 
tabacherele vechi (luminatoarele în 
panta acoperișului) trebuie păstrate.

La renovările de învelitori din țiglă, 
prima opțiune este păstrarea piese-
lor originale, cu atât mai mult atunci 
când vorbim de țigle cu format special 
sau glazurate, în culori. Contează foar-
te mult amplasarea acestora, gradul 
în care au fost afectate de umiditate, 
agresiuni fizice, mușchi sau licheni (în 
special pe partea de nord). Pot apărea 
surprize plăcute, căci ceramica rezis-
tă destul de mult, chiar și în condiții 
vitrege, mai ales dacă este una arsă 
la temperaturi mai mari decât cele 
uzuale (vitrificate). Ele pot fi refolosi-
te, după ce sunt demontate, curățate 

și eliminate cele deteriorate, pentru 
a rezista încă timp de câteva decenii. 
Dacă refolosirea nu mai este posibilă, 
înlocuirea se face cu ţigle noi, având 
același format, iar când starea gene-
rală a degradării impune înlocuirea în 
totalitate, se vor utiliza materiale cât 
mai apropiate de modelul original. 
Trebuie accentuat că nu se vor folo-
si materiale precum tabla profilată, 
șindrila bituminoasă sau materialele 
plastice, chiar dacă pot avea un aspect 
similar, dar toate sunt atipice pentru 
zonele istorice. 

Tipul de învelitoare determină și op-
timizările șarpantei (dar nu cu modifi-
cări radicale) – distanțele între șipci, 

necesitățile unor îmbunătățiri adu-
se rezistenței, sistemul de prindere, 
obținerea elementelor de ornamenti-
că cât mai apropiate de forma inițială. 

Învelitorile din tablă sunt înlo-
cuite cu metale similare, pe același 
amplasament sau, având aproba-
rea instituțiilor abilitate, se poate 
opta pentru un alt metal sau aliaj 
tradițional (în general vorbim de cu-
pru și zinc, uneori plumb, aluminiu 
sau tablă zincată – varianta de rezervă 
a zincului aliat). Şorţurile din tablă, do-
liile sau alte piese de protecție pentru 
îmbinări și margini, trebuie dimensio-
nate la limitele minime, pentru a fi cât 
mai discrete.
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Lucarne, tabachere, 
străpungeri

Lucarnele de diferite forme, gândite 
pentru a lumina și ventila podurile, sau 
chiar ca deschideri pentru spații locui-
bile la mansarde, trebuie să își păstre-
ze forma, proporțiile și decorațiunile, 
ele făcând parte din imaginea integra-
tă a clădirii. După cum am menționat 
și în episodul trecut, foarte utile 
sunt fotografiile de epocă, în care se 
pot observa detalii ale construcției 
inițiale. Intervențiile ulterioare poate 
au fost făcute fără a respecta forme-
le acoperișului, desființând lucarnele 
sau tabacherele. Dacă acestea au fost 

adăugate ulterior, în timp, trebuie sta-
bilit ce și cât se păstrează, împreună 
cu arhitecții autorizați. Sunt preferate 
situațiile în care este respectată sime-
tria, unitatea estetică a acoperișului. 
O situație particulară sunt ferestrele 
de mansardă moderne, cu ajutorul 
cărora pot fi iluminate spațiile de sub 
acoperiș pentru a deveni locuibile, un 
lucru de dorit, pentru că, experiența 
o arată, orice clădire neutilizată se 
degradează mai repede, nefiind 
întreținută corespunzător. Acestea 
sunt posibile la anumite distanțe de 
streașină, în plan orizontal și, desigur, 
cu aprobarea direcțiilor locale de ur-
banism și a instituțiilor dedicate con-

servării clădirilor istorice, dar numai 
pentru clădirile aflate în aria protejată 
și fără a modifica forma acoperișului. 
Nu pot fi mansardate clădirile monu-
ment istoric, dacă nu au avut acestă 
facilitate inițial. Prin mansardare ul-
terioară se aduc modificări structurii 
clădirii sau formei acoperișului, ceea 
ce poate fi adevărat sau nu...

Un aspect asupra căruia trebuie să 
atragem atenția este străpungerea 
învelitorii cu tubulaturi de aerisire, 
antene, diverse elemente de instalații, 
care teoretic dăunează acoperișu-
rilor și trebuie evitată. În realitate, 
există metode verificate, suficient de 
sigure, prin care confortul modern 
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poate pătrunde în aceste clădiri, fără 
a le afecta estetica, fiind destul de 
discrete. Orice producător serios de 
învelitori are accesoriile necesare, iar 
în cazul celor metalice accesoriile se 
pot confecționa separat din același 
material, unele devenind ornamente 
în sine ale acoperișurilor. O recoman-
dare mai este cea a evitării amplasă-
rii instalațiilor pe acoperiș, mai ales 
a celor voluminoase, care ar afecta 
estetic clădirea, sau a celor care pot 
pune în pericol integritatea clădirii (se 
ia în calcul greutatea, pericolul de in-
cendiu sau inundare etc.). Coșurile de 
fum, un accesoriu nelipsit al clădirilor 
până cel puțin la începutul secolului 
al XIX-lea, sunt considerate elemente 
importante ale imaginii de ansamblu 
a acoperișului. Chiar dacă ele nu mai 
sunt utilizate, schimbându-se sistemul 
de încălzire, cele existente trebuie re-
făcute sau reparate, iar cele dispărute 
trebuie reconstituite, cu forma inițială 
și materialele tradiționale.

Sistemele pluviale  
și fațada

Sistemele pluviale pot afecta estetic 
fațada și zona de streașină a unei clă-
diri, de aceea, trebuie alese cu atenție 
materialele și traseele. Pe cât posibil, 
burlanele ar trebui să aibă doar trasee 
verticale, în zone de colț , intrânduri 
sau alte locuri cât mai puțin vizibile. 
Am putea învăța multe de la vechii 
arhitecți și tinichigii, care transformau 
aceste accesorii în adevărate opere de 
artă, ridicând valoarea estetică a imo-
bilului, sau găsind metode inovative 
de a le masca în zidărie. O clădire mo-
nument istoric merită cele mai bune 
jgheaburi și burlane, din materiale 
tradiționale – zinc, cupru, fontă. Ca 
de obicei, susținem calitatea acestora, 

pentru că orice lipsă de etanșeitate 
afectează aspectul cornișei și fațadei, 
care în timp se deteriorează la nive-
lul finisajelor și chiar al structurilor. 
Insistăm asupra îndepărtării cât mai 
mult posibil a apei ieșite din burlane 
de zona de soclu, care se poate de-
grada în doar câteva sezoane umede. 
Sistemele de evacuare a apei pluviale 
trebuie verificate periodic, iar defec-
ţiunile trebuie remediate imediat. 

În încheiere, remarcăm faptul că 
refacerea acoperișului nu este atât de 
simplă cu pare; trebuie identificate 
exact tipurile de materiale originale, 
iar pentru acestea sunt necesare nu 
doar specializări în istoria artei sau 
consultarea unor fotografii de epocă, 

din partea celor autorizați să apro-
be soluțiile estetice, ci și cunoștințe 
tehnice care să includă procedeele 
de obținere a diferitelor materiale de 
construcție și tehnicile de montaj. La 
fel de importantă este greutatea noii 
învelitori, respectiv compatibilitatea 
acesteia cu capacitatea structurii por-
tante. Se fac evaluări ale mai multor 
tipuri de produse și se alege cea mai 
bună variantă, atât din perspectiva 
sarcinilor ce apasă pe șarpantă, cât și 
a avantajelor obținute. Este inutil să 
spunem că în cazul monumentelor is-
torice prețul ar trebui să facă diferența 
doar între produse de calitate simila-
ră, și nu un criteriu principal de evalu-
are, indiferent de calitate. 
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ACOPERIȘUL ÎN LUME

Am publicat anul trecut o serie de 
articole în care propuneam o anumită 
perspectivă asupra modului în care se 
construiește la noi – orașele văzute de 
sus. Unghiul nu este prea măgulitor pen-
tru multe dintre localitățile autohtone 
și, pentru a fi riguroși trebuie să oferim 
și termene de comparație. Iată de ce 
ne-am oprit asupra unui exemplu din 
afara țării, care nu este tocmai un reper 
de arhitectură, ci un simplu oraș indus-
trial britanic dezvoltat cu precădere în 
ultimele două secole: Nottingham.

N u este vorba așadar de un oraș opu-
lent, cu mari monumente de arhi-
tectură, deși istoria sa medievală 

este menționată ca notabilă și azi putem ve-
dea câteva astfel de vestigii bine conservate; 
nu e nicidecum Londra, nici măcar Wind-
sor, Canterbury sau Cambridge. E un oraș 
tipic britanic din Midlands (zona centrală a 
Angliei), destul de încercat de istorie: în pe-
rioada revoluției industriale de aici au por-
nit revolte serioase ale muncitorilor pauperi 
care abia reușeau să-și asigure masa zilnică 
din salariu, iar în timpul Celui de Al Doilea 
Război Mondial a fost serios bombardat de 
Luftwaffe. Aceasta este o poveste în sine, le-

ORAȘUL
VĂZUT
DE SUS:

NOTTINGHAM

46



gată tot de perspectiva de sus a orașului, care 
devenea o țintă ușoară din cauza luminilor 
sale nocturne; bombardierele care atacau 
Londra și mai aveau ceva combustibil își ex-
tindeau raidul spre centrul Angliei și lăsau 
aici ultimele bombe.

Acoperișuri și fațade britanice
Nottingham nu este deci un oraș cu 

referințe arhitecturale importante (ceea ce 
în Anglia poate fi considerat o excepție), 
dar este clar unul care respiră ordine, bun 
gust și economie prin toți porii. Văzut de 
sus, această impresie se potențează, iar pen-
tru pasionații de acoperișuri aduce indicii 
prețioase. În primul rând, izbește unitatea 
cromatică a acoperișurilor și fațadelor. Aces-
tea din urmă, în stil tipic britanic, sunt pla-
cate cu cărămidă aparentă de culoare maro 
roșcat sau gălbui, termoizlația fiind inserată 
între zidul aparent și peretele propriu-zis al 
clădirii. În felul acesta, e greu de spus care 
clădire e nouă și care nu, toate fiind realizate 
în același stil și întreținute admirabil. 

Acoperișurile cu șarpantă de înclinație 
mare sunt în nuanțe sobre de gri/negru, fi-
ind în general din ardezie sau tablă de zinc 
fălțuită, uneori din ceramică acoperită cu o 
patină uniformă ce duce în aceeași zonă cro-
matică, după acoperirea cu mușchi și licheni. 
Impresionează calitatea detaliilor de execuție 
și prezența accesoriilor de bună calitate, 
considerate la noi facultative. Acoperișurile 
terasă sunt realizate profesional, în aceeași 
gamă cromatică. Există și structuri de arhi-
tectură tensionabilă, așa cum se poate vedea 
într-un cadru – o construcție modernistă și 
bine integrată în ansamblu, care adăpostește 
o instituție cât se poate de serioasă, sediul fis-
cului; printr-o arhitectură fluidă și inovatoa-
re, se poate încerca o apropiere de cetățeni și 
un cadru mai bun de comunicare, deosebit 
de clădirile sobre ale secolelor XVIII - XIX. 

O universitate a apărut aici doar în 1948, 
prin transformarea unui colegiu înființat în 
1881, iar una dintre facultăți este cea de ar-
hitectură și mediu construit, ceea ce arată 
grija autorităților, a localnicilor pentru este-
tica și funcționalitatea construcțiilor. 

Nottingham Trent University – Clădirea Arkwright (construită de către Nottingham Corporation 
la sfârșitul anilor 1870, într-un stil gotic complicat) este neobișnuită, deoarece unește trei fundamente 
ale educației victoriene: Colegiul Universitar, biblioteca publică și muzeul de istorie naturală.
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Montatorii englezi și obiceiurile lor
Regăsiți în aceste imagini detalii care re-

flectă grija pentru estetică, confort și pen-
tru respectarea normelor în construcții: 
ferestrele de mansardă de dimensiuni gene-
roase (pentru a beneficia din plin de lumina 
nu prea abundentă), integrate perfect, scări-
le de acces atașate la orice acoperiș, pentru 
un parcurs rapid în orice condiții de vreme, 
în orice situație de necesitate (reparație, in-
cendiu etc.). Explicația poate veni prin ra-
portarea la secolele de tradiție și grija pen-
tru lucrul bine făcut, puse în aplicare tenace 
prin legi norme. 

Normele există și la noi, dar în Marea Bri-
tanie chiar se aplică. De pildă, orice proiect 
de fațadă/acoperiș trebuie avizat atât de 
architect autorizat și primărie, cât și de ve-
cini. Nimeni nu poate schimba în zonă cu-
loarea dominantă sau materialul. Nu sunt 
admise excepții, nu sunt folosite materiale 
neconforme, improvizate, iar cele artizana-
le, tradiționale redescoperite trebuie supuse 
acelorași exigențe. Orice lucrare se realizea-
ză de către  profesioniști care dau garanție 
în mod obligatoriu. Merită amintită și o 
bună colaborare între membrii branșei 
montatorilor, organizați în asociații: dacă o 
firmă primește o cerere de ofertă de la mai 
mult de 150 km de sediu, optează de foarte 
multe ori să cedeze lucrarea unui coleg de 
breaslă din zona respectivă, care o poate re-
aliza și urmări mai ușor. E și mai economic 
și mai colegial, iar gesturile de acest fel sunt 

întoarse de obicei, după tradiționalul fair-
play britanic. Firmele membre în asociația 
profesională – și majoritatea sunt mem-
bre ale unei asociații, nu doar în domeniul 
acoperișurilor, ci și în oricare alte meserii – 
de multe ori dau o garanție extinsă a lucră-
rii de montaj, mai mare decât standardul 
minim al producătorului. În caz de vicii ale 
lucrării, nimeni nu protestează când e che-
mat să remedieze.  În fine, proprietarul are 
obligația remedierii/renovării periodice a 
acoperișului, nu doar de ordin funcțional, 
care se impun abordate imediat, dar și pen-
tru îmbunătățiri de ordin estetic. Bănuim 
că cititorii vor argumenta că este de așteptat 
ca lucrurile să fie așa, având în vedere nive-
lul economic și de civilizație de aici. Totuși, 
revenim: Nottingham nu este un oraș bo-
gat, aici banii alocați renovărilor se simt al-
tfel decât la Londra, unde piața imobiliară și 
veniturile sunt cu totul altele. Într-un fel re-
simte un proprietar din Londra obligația re-
novării acoperișului, în condițiile în care el 
încasează mai multe mii de lire pe lună din 
chiria unui apartament, și în altul unul de 
aici care poate cere o chirie lunară de 500-
600 de lire, cam cât în București sau Cluj.

Și totuși, un pic de istorie...
Punctul de observație pe care l-am ales 

pentru această panoramă a fost vechiul cas-
tel din Notthingham, cel mai înalt ampla-
sament al orașului (circa 40 m deasupra), 
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în jurul căruia s-a dezvoltat centrul indus-
trial de mai târziu. Din castelul medieval, 
reședință regală din când în când (până la 
1649, când a fost demolat parțial în con-
textul războaielor civile), mai există doar 
câteva construcții, cea mai relevantă fiind 
poarta și podul, revalorificate printr-o serie 
de renovări din epoca victoriană. Clădirea 
impozantă din centrul actualului complex 
arhitectural aflat pe „Castle Rock” este un 
conac (după standardele englezești...) con-
struit de ducele de Newcastle în 1674 – 1679 
pe fundația castelului demolat. În 1831, a 
ars și acest edificiu,  ca urmare a revoltelor 
muncitorești, Nottingham având în acele 

decenii cele mai sărace cartiere din Impe-
riul Britanic, făcând abstracție de India. A 
fost refăcut în 1875 și reinaugurat de viitorul 
rege Eduard al VII-lea ca muzeu, prima gale-
rie municipală de artă din Marea Britanie, cu 
excepția celei din Londra. Unul dintre comen-
tariile negative în epocă asupra ultimei forme 
date micului palat a fost faptul că deasupra a 
fost construit pentru protecție un acoperiș 
cu șarpantă, considerat dăunător esteticii lui 
clasice. De aceea a și fost ridicat ulterior un 
parapet cu balustradă, tot din piatră (ca și 
întreg palatul), care în plus a facilitat vizitarea 
zonei superioare de către turiști, obținând 
astfel cea mai spectaculoasă perspectivă 
asupra orașului. În prezent, acoperișul în-
clinat este vizibil doar de la distanță, nu și 
dacă ești foarte aproape de fațadă.    

Tot ca element inedit al orașului, în ime-
diata apropiere a fortificațiilor rămase din 
vechiul castel, se află unul dintre hanurile 
care își dispută titlul de „Cel mai vechi Pub 
din Anglia”, Ye Olde Trip to Jerusalem. O 
primă construcție cu rol de berărie a caste-
lului a apărut aici în 1189; clădirea actuală, 
bineînțeles de dată mai recentă (specialiștii 
au confirmat anul 1650), se sprijină practic 
pe stânca de gresie aflată la baza castelului 
și este conectată la o serie de grote săpate în 
rocă. Un Pub în adevăratul sens al cuvân-
tului a funcționat aici „abia” din 1751 și se 
numea „The Pilgrim”. Acoperișul de ardezie 
este acoperit cu mușchi, deși se află orientat 
spre sudul castelului. 
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VIAȚA BRANȘEI

Curs de învelitori pentru arhitecți  
la Valcon Roofs

C ursul de învelitori, cu o parte 
teoretică și una practică, a fost 

susținut de domnul Virgil Baciu, 
fondatorul Valcon Roofs, și a in-
clus diverse teme de mare interes 
pentru practica arhitecților, luând 
în calcul detalii de execuție, prin-
cipii de proiectare și tehnologii de 
execuție, situații reale de șantier, 
evoluția în timp a metodelor de pu-
nere în operă. Astfel, au fost puse în 
discuție sistemele de învelitori me-
talice, cu tipurile de falțuri (simple, 
duble, cu șipci de lemn etc.), detalii 
de streașină, texturi speciale (solzi, 
piese decorative, parazăpezi, trepte 
de intervenție), sisteme de jghea-
buri și burlane – calcul, principii 
de proiectare și detalii de execuție. 

Au fost dezbătute de asemenea as-
pecte ale învelitorilor ceramice, de 
ardezie și lemn (șiță, șindrilă).

La acest curs a fost prezent și 
domnul Bogdan Muntean, repre-
zentantul în România al producă-
torului german de tablă din titan-
zinc Rheinzink. Acesta a vorbit 
despre avantajele unor materiale 
de calitate, cu un aspect deosebit, 
care cresc valoarea unei lucrări și, 
în consecință, a clădirii care bene-
ficiază de un asemenea acoperiș. 
Aceste materiale sunt furnizate în 
sisteme complete, astfel încât mon-
tatorul să aibă o execuție cât mai 
rapidă și mai eficientă.  

Au fost alocate detalieri speciale 
pentru sistemele pluviale din metal, 

punându-se accent pe acele aspecte 
care le sporesc eficiența și rezistența 
în timp: flexibilitatea prin montaj și 
elemente de dilatație, prevenirea 
formării dopurilor de gheață și a 
țurțurilor, metode moderne de de-
givrare cu evaluarea consumurilor 
de energie, considerente estetice – 
importante pentru arhitecți.   

Foarte interesante au fost exem-
plificările și demonstrațiile prac-
tice pe învelitori metalice fălțuite, 
în cadrul cărora arhitecții au 
înțeles principiile pe baza cărora 
un acoperiș este bine realizat, da-
torită unei fălțuiri și etanșeizări 
corecte, evitând astfel infiltrațiile și 
deteriorarea în timp sub acțiunea 

Circa 25 de arhitecți și viitori arhitecți au participat pe 10 martie 2017 la un curs dedicat 
acoperișurilor, organizat de firma Valcon Roofs, la sediul acesteia din Măgurele – Ilfov.  
Evenimentul face parte din sesiunea februarie – aprilie a programului de dezvoltare  
profesională inițiat de Filiala București a Ordinului Arhitecților din România. 
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intemperiilor. A fost o bună ocazie 
pentru a face un scurt istoric al ul-
timelor două decenii de evoluție a 
tehnicilor de montaj, de la vechile 
metode cu pistolul de lipit încălzit 
la flacără, practicate de tinichigiii 
tradiționaliști, la cele noi, cu pistol 
de lipit cu gaz, scule și echipamen-
te mult mai performante și mai ri-
guroase. „A fost o adevărată provo-
care să lucrez la sfârșitul anilor ’90 
cu acei tinichigii, care bineînțeles 
că s-au retras între timp, foarte 
atașați de metodele lor. Mi-a fost 
imposibil să îi conving să renuțe la 
fierul lor de lipit, pe care îl apropi-
au de obraz ca îi să simtă tempe-
ratura. Bineînțeles că lucrările nu 
aveau acuratețea și rapiditatea pe 

care le aduc echipamentele moder-
ne, folosite în prezent”, își amintește 
domnul Virgil Baciu.

În mod similar, tehnologiile de 
fălțuire au evoluat în timp pe piața 
românească, o bună parte din pre-
lucrarea tablei făcându-se în ateli-
er, cu echipamente din ce în ce mai 
performante. Acestea sunt utilizate 
de tinichigii formați în cadrul fir-
mei, unii trimiși la specializări în 
străinătate, pentru a putea aborda 
execuții care adaugă plusvaloare 
lucrărilor.  

„Putem spune că am devenit 
în timp o pepinieră de tinichigii; 
am format numeroși montatori, 
i-am învățat nu doar meserie, ci și 

cum să își asume responsabilități, 
cum să vorbească cu beneficia-
rul, cum să devină niște meseriași 
adevărați”, arată gazda noastră. 

În opinia domniei sale, un mon-
tator profesionist trebuie să aibă 
nu doar experiență, ci și capacita-
tea de a lua decizii, deoarece fieca-
re lucrare este o provocare, având o 
logică a ei, partea ei de inedit, și te 
obligă să gândești: cum pornești și 
cum ajungi la coamă, cum faci do-
lia sau intersecția între ape, cum și 
unde montezi sistemele pluviale și 
așa mai departe. Același lucru este 
valabil oricare ar fi tipul de înveli-
toare, important este ca beneficia-
rul să înțeleagă rolul major al pro-
fesionalismului în acest domeniu.
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ca victoriană, când a început să fie prezer-
vat cu ajutorul unor structuri metalice care 
sunt menținute și azi, pentru a-i susține ma-
sivele crengi. Vârsta stejarului este de 800 – 
1.000 de ani (greu de spus cu exactitate); în 
Evul Mediu, în jurul lui se organizau lupte 
de cocoși, așa cum rezultă din gravuri ale 
epocii. Este inutil să spunem că este decla-
rat monument al naturii și este ocrotit, fiind 
și unul dintre locurile preferate de vizitare 
organizată pentru copiii de școală. Ghinde-
le sunt folosite pentru plantații speciale, pe 
la începutul anilor 2000 acestea devenind 
marfă pentru traficul ilegal... 

Așadar, pe o suprafață de 7-8 km2 sunt 
trasate poteci simple, fără niciun pavaj, și 
se pot face plimbări într-un cadru natural 
conservat cu maximă atenție, cât mai puțin 
influențat de intervenția omului. Nu este 
propriu-zis o zonă restricționată, în schimb 
orice construcție sau structură sunt reali-
zate doar în urma aprobării unei comisii 
speciale a parcului. Pe străzile localității 
din proximitate au fost dezvoltate nume-
roase ateliere de meșteșuguri tradiționale – 
olărit, sculptură în lemn etc. 

Sherwood Forest
și acoperișurile din șindrilă 
bituminoasă

Este considerat „copacul favorit al Marii 
Britanii” și se află în pădurea Sherwood 
din centrul Angliei, în apropierea localității 
Edwinstowe. S-a bucurat de o asemenea 
apreciere, încât în jurul lui a fost amenajat 
un imens parc ecologic, Sherwood Forest 
National Nature Reserve, începând cu epo-

Vă puteți imagina că anual 500.000 de oameni din toată lumea vin să vadă un 
simplu copac, un stejar englezesc destul de comun din specia Quercus robur, 
întâlnită peste tot în Europa, din Caucaz până în nordul Spaniei? Ce-i drept, are 
dimensiuni impresionante: circa 10 m circumferința trunchiului, iar coronamentul 
are un diametru de 28 de metri. Ceea ce îl face însă deosebit este legătura acestui 
stejar cu un personaj faimos în lumea întreagă: Robin Hood. Conform legendei, 
în jurul și, uneori, printre crengile lui, se ascundeau celebrul haiduc medieval și 
proscrișii lui de armata șerifului de Nottingham.
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Toate materialele folosite pentru amena-
jări exterioare sunt pe cât se poate naturale, 
începând de la coșurile de gunoi din lemn 
(cu aluminiu pe interior) și până la ziduri-
le diferitelor construcții administrative ale 
parcului, care sunt tencuite cu un fel de ar-
gilă. Lemnul, fără strat de vopsea (acoperit 
doar cu o soluție hidrofugă) este folosit din 
plin, la bănci, garduri și chioșcuri de răco-
ritoare. 

Există câteva clădiri absolut necesare în 
parc (centrul de bilete, magazine, toale-
te) care, deși sunt realizate cu materiale și 
instalații moderne, se dorește să fie cât mai 
puțin vizibile și agresive. Acoperișurile, pe 
care au crescut în voie mușchi de dimensi-
uni impresionante (și nu are nimeni de gând 
să îl îndepărteze), aproape nu se disting în 
peisaj decât dacă te apropii de clădiri. În 
mod cu totul surprinzător, acoperișurile 
acestor construcții au învelitori de șindrilă 
bituminoasă, un material frecvent utilizat 
în spațiul anglo-saxon. Ecologiștii nu au 
nicio problemă cu acest tip de material, 
atâta vreme cât nu poluează mediul 
înconjurător, nu pune în pericol sănătatea 

oamenilor și este reciclabil, mai ales că are 
proprietăți superioare de protecție. Aceste 
acoperișuri, păstrându-și calitățile hidro-
izolante, devin suport pentru 
adevărate ecosisteme locale.

Parcul a devenit un reper al 
ecologismului în Marea Brita-
nie – după cum puteți vedea, 
chiar am surprins unul dintre 
frecventele proteste împotriva 
exploatării gazelor de șist prin 
fracturare hidraulică. În ulti-
mul timp, subiectul exploatării 
nesustenabile a pădurilor a devenit un su-
biect fierbinte pentru România, și trebuie 
spus că și în această țară dezvoltată dezba-
terile pe această temă sunt la ordinea zilei. 
Un panou din parc ne arată cât de mult s-a 
diminuat legendara Sherwood Forest din 
1700 până acum, când nu au mai rămas de-
cât câteva petice de pădure. Chiar dacă in-
dustrializarea și dezvoltarea urbană a făcut 
pagube greu de estimat în ultimele secole, 
spre lauda lor englezii sunt deja pe un trend 
de recuperare, iar statul are un control 
foarte riguros în acest domeniu.
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Metigla Click și Faltz 

Cele două tipuri de tablă 
prefălţuită de la Coilprofil, 
Metigla Click și Faltz, nu pot fi 
deosebite din punct de vedere 
estetic. Diferenţa dintre ele  
constă în modalitatea de 
  montare.

Metigla Click are avantajul 
montajului ușor și rapid, realizat 
prin procesul de clipsare.

Tabla prefălţuită Metigla Faltz 
are beneficiul unei etanșeităţi 
superioare, fiind unul din cele 
mai sigure tipuri de învelitoare. 

Cu un aspect ireproșabil şi 
foarte versatil, Click și Faltz se 
pot adapta cu succes oricărui tip 
de acoperiș.

Tabla prefălţuită de la Coilprofil
este alegerea perfectă, dovedită 
în timp.

Tabla prefălţuită

Pentru a evidenţia latura estetică a 
acoperișului, Coilprofil vă propune un tip 
de învelitoare ce se poate adapta unei 
game largi de tipuri arhitecturale, de la 
clădirile ultra-moderne, până la cele de 
patrimoniu.  

Fabricat din oţel S280 GD, cu 275 g Zn/m2 
și o rezistenţă mare la coroziune, acoperișul 
prefălţuit de la Coilprofil are o durată de 
viaţă de peste 50 de ani, în condiţii normale 
de mediu, timp în care își păstrează atât 
calităţile tehnice, cât și cele estetice. 

Calitatea superioară a materiei prime 
și gama variată de culori, fac din tabla 
prefălţuită alegerea perfectă pentru un 
acoperiș durabil și elegant.

de la Coilprofil

2017
Tel. 0244 445 800
Fax 0244 445 801

www.coilprofil.ro
info@coilprofil.ro

Acoperișul prefălţuit
de la Coilprofil

etanș

estetic
rezistent

Acoperișul de la
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