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Confortul, din perspectivă acustică
Proiectarea și execuția hidroizolațiilor (1)
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Alternativa tradițională – învelitorile din lemn

Acoperișurile Micului Paris



Membrane de acoperiş din PVC   

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

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

cu grad mare de rezistenţă la foc
n  Uşor de reparat
n  Posibilitatea de a crea soluţii de proiectare personalizate (cu-

lori, profile şi grafică de acoperiş)
n  Rosturi sudate omogen la cald 
n  Uşor de manevrat pe şantier
n  Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii cli-

matice
n  Instalare rapidă, independentă de vreme 
n  Permeabilitate bună la vapori 
n  Flexibilitate ridicată
n  Instalare fără flacără 
n  Reciclabile
 

Membrane de acoperiş din FPO 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

Avantaje:
n  Rezistenţă chimică ridicată
n  Sunt adecvate pentru aplicarea direct pe substraturi precum 

bitum, izolaţie EPS şi XPS (polistiren)
n  Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, 

cu grad mare de rezistenţă la foc
n  Fără plastifiant (fără migrare / contaminare sau transpiraţie)
n  Durată îndelungată de viaţă 
n  Uşor de reparat
n  Rosturi sudate omogen la cald
n  Uşor de manevrat pe şantier
n  Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii cli-

matice
n  Instalare rapidă, independentă de vreme 
n  Profil ecologic remarcabil  
n  Instalare fără flacără
n  Reciclabile
n  Performanţe dovedite de peste 20 de ani

Sika - lider mondial în membrane 
dintr-un singur strat

Sediu Central
500450 Braºov,
Str. Ioan Clopoþel nr. 4,
Tel:  +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou de vânzãri
Bucureºti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96,
Cladirea FORUM III, Etaj 7
Tel:  +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
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Editorial

Sumar

Deși este o revistă a montatori-
lor, a constructorilor specializați 
și producătorilor de materia-

le pentru acoperișuri și mansarde, veți 
remarca în paginile acestea o tendință 
permanentă de comunicare cu branșa 
arhitecților. 

Este una dintre mizele importante ale 
acestui proiect, inițiativa spre comuni-
care făcându-se din ambele direcții. Par-

ticipările la conferintele și expozițiile de arhitectură, asupra cărora 
vedeți relatări mai mult sau mai puțin detaliate, fac parte din acest 
efort de relaționare. Arhitecții au nevoie să știe ce se întâmplă pe 
piața de profil, ce posibilități au, ce variante și, nu în ultimul rând, 
care este cea mai eficientă cale de colaborare cu montatorii. 

Este foarte adevărat că proasta relație dintre cel care gândește un 
acoperiș și cel care îl montează, cu posibilitățile și priceperea lui, 
are ca rezultat o lucrare slabă, de care nu este mulțumit niciunul 
dintre ei, iar producătorul se simte nedreptățit (cu condiția să aibă 
materiale de calitate, rigoarea de bază respectată de această revis-
tă). Cât despre beneficiar... el este cel mai afectat, când una vede 
într-o simulare 3 D și alta pe casa lui. O lucrare slabă este vizibilă 
prin excelență la acoperiș, unde iese în evidență orice linie sau cur-
bă ieșită din proiect, când de fapt acoperișul ar trebui să fie cartea 
de vizită a proprietății, ceea ce o scoate în evidență sau o integrează 
în peisaj prin formă, culoare, textură, continuitate etc.

Dorința oricărui montator este ca arhitectul și beneficiarul să 
înțeleagă complexitatea acestei meserii și să îi creeze condițiile 
unei execuții eficiente. Un montator își dorește o relație bună cu 
proiectantul, pentru că doar împreună se pot prezenta onorabil în 
fața beneficiarului, iar colaborările în acest domeniu se încheagă de 
multe ori pe termen lung, fiind bazate pe încredere și pe minimi-
zarea riscurilor. Sarcina unui montator nu este simplă. El lucrează 
de cele mai multe ori la înălțime, în bătaia vântului, a frigului sau 
soarelui. Dar întâi și-ntâi trebuie să știe că acolo jos are un prieten, 
care este conștient de efortul lui și știe ce îi cere.

Pentru comunicare

Silvu Dumitrescu
Preşedinte ANMAR
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În privința arhitecturii, centrul 

Bucureștiului are câteva repere datând 

din preajma anului 1900 la care nu avem 

cum să nu ne raportăm, deoarece spec-

taculozitatea lor constă în modul cum 

au fost abordate acoperișurile.  

Unele dintre cele rămase în picioare 

au fost renovate, altele, neîngrijite sau 

lăsate în paragină, ne creează un anumit 

disconfort vizual pe care simțim nevoia 

să vi-l semnalăm și dumneavoastră. 

 Iată de ce vă invităm la o plimbare  

pe Calea Victoriei și în zona adiacentă.

C ea mai circulată și mondenă zonă 
din Bucureștiul anilor 1900 era 
chiar Calea Victoriei, de-o parte și 

de alta a Palatului Cercului Militar Național 
(atunci în construcție), în bună măsură da-
torită concentrării de clădiri care găzduiau 
instituții, restaurante, hoteluri sau magazi-
ne, majoritatea ridicate în acea epocă de mo-
dernizare rapidă a României. Faptul că au 
fost construite concomitent a avut ca rezul-
tat o arhitectură unitară, chiar dacă vorbim 
despre un eclectism adoptat cu entuziasm. 
Majoritatea acoperișurilor sunt metalice, 
din cupru sau zinc (în mod accidental din 
tablă zincată) și uneori din ardezie. 

Micului Paris
Acoperișurile 

acoPerișuri istorice
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Palatul Băncii Naționale 
a României
În a doua parte a secolului al XIX-lea, ro-

lul Băncii Naționale pentru întreaga econo-
mie românească impunea realizarea unei 
clădiri speciale. În 1882, pentru executarea 
anteproiectului, Consiliul General a aprobat 
un contract încheiat cu arhitectul Cassien 
Bernard, elevul şi colaboratorul lui Charles 
Garnier, autorul Operei din Paris, precum 
şi cu Albert Galleron. Proiectul, subordonat 
principiilor eclectismului francez de factu-
ră academică, preluând elemente de factură 
clasică și renascentistă, a fost prezentat și la 
Expoziţia Naţională de Beaux Arts de la Pa-
ris, unde a primit aprecieri favorabile. 

Lucrările au început în iulie 1884 și au du-
rat destul de mult, din cauze diverse – întâi 
din cauza războiului sârbo-bulgar (noiem-
brie-decembrie 1885), care a determinat în-
treruperea exploatării şi transportului pie-
trei de Rusciuc (Ruse), apoi din motive care 
țineau de organizarea licitațiilor și procura-
rea materialelor. Deși pe frontispiciul clădirii 
este trecut anul 1889, în 1890 serviciile încă 
nu fuseseră mutate definitiv în noul sediu.

Cert este că acoperișul a prins contur pe 
la 1887, după ce locţiitorul de guvernator, 
Anton Carp, era autorizat de Consiliul de 
administraţie să încheie contractul cu ti-
nichigiul Th. Georgescu, pentru realizarea 
învelişului cu tablă de aramă, „la preţul de 
1,68 lei metrul liniar, şi a jgheaburilor, la 
preţul de 2,50 lei metrul liniar”. Dacă an-
treprenorul nu respecta prețurile, BNR era 
în drept „fără nici o altă somaţiune sau altă 
formă de judecată să rezilieze contractul, 
refuzând lucrările fără nici o despăgubire 
pentru antreprenor, care va rămâne răs-
punzător pentru orice daune ce ar proveni 
Băncii Naţionale pentru orice lucrare ne-
predată la termen”. 

Acoperișul se identifică prin cele 5 cupo-
le, dintre care patru sunt identice şi sunt 
situate deasupra colţurilor clădirii, ieșite 
în relief. Acestea au avut ca model tipul de 
cupolă al Turnului Orologiului Palatu-
lui Luvru. Spre deosebire de restul acope-
rişului, care era acoperit cu tablă de aramă, 
învelişul cupolelor a fost realizat din tablă 
de ardezie. În prezent, după o renovare ge-
nerală, acoperișul are învelitoarea integral 
din cupru. 

Tabla de aramă destinată 
acoperișului Palatului 

BNR fusese contractată 
deja în 1886 cu firmele 

Aron Hirsch din Halber-
stadt (128 franci pentru 

suta de kilograme de tablă 
adusă la Galaţi, la care se 
adăugau 3 franci pentru 
transportul până la Bu-

curești) și Casa Benchelte 
din Grünberg (39 franci 

suta de kilograme de oţel 
pentru structura metalică 

a acoperișului, inclusiv 
montajul).
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Grand Hôtel du Boulevard
În 1865, omul de afaceri Jacques Herdan 

cumpără un teren lângă actuala intersecție 
dintre Calea Victoriei și Bulevardul Elisa-
beta, după care începe construirea unui 
hotel avându-l ca arhitect pe Alexandru 
Orăscu, cu studii la Berlin și München. Ho-
telul Herdan este inaugurat în 1871, cu un 
restaurant franțuzesc și o librărie la parter. 
Din 1877, hotelul s-a numit Grand Hôtel du 
Boulevard și a fost primul hotel bucureștean 
care avea apă curentă. I.L. Caragiale a fost 
unul dintre obișnuiții casei. La începutul 
secolului al XX-lea a găzduit săli de pictură, 
întruniri parlamentare, ba chiar un club de 
dans renumit în acea epocă. 

Valoarea sa istorică (acum este monument 
istoric de categorie A) și arhitecturală a de-
terminat salvarea de degradare printr-o re-
staurare din 1964 - 1966 (opera arhitectului 
Nicolae Pruncu). În ultimii ani a beneficiat 
de o nouă renovare care l-a adus la străluci-
rea de altădată, ba chiar mai mult decât atât. 
Acoperișul are învelitoarea din solzi de cu-

pru, ornamente și lucarne discrete, plus un 
ceas vizibil dinspre Cercul Militar.  

Ateneul Român
Această bijuterie bucureșteană a fost con-

struită între 1886 și 1888 datorită eforturi-
lor Societății Culturale „Ateneul Român”, 
înființată încă din 1865. Clădirea este înal-
tă de 41 m în vârful cupolei, unul dintre 
cele mai spectaculoase elemente de arhi-
tectură din Capitală. Se știe că proiectarea 
și execuția au aparținut firmei Benheld din 
Grünberg – Silezia, care în anul 1887 a 
ales soluția sprijinirii cupolei pe un inel de 
compresiune și pe încă un inel perimetral. 
Scheletul este alcătuit din 20 de semiarce 
susținute de tiranți (cârlige metalice), ele-
mente orizontale de lemn și astereală din 
scândură, peste care vine învelitoarea. Ulti-
mele lucrări de restaurare s-au desfășurat în 
2002 - 2007, când edificiul a fost consolidat 
(inclusiv șarpanta) iar ferestrele din acoperiș 
au fost refăcute – totul de către o echipă de 
tinichigii și dulgheri de la Aedificia Carpați. 

acoPerișuri istorice

Acoperită cu tablă de zinc 
și ornată cu flori de acant 
și coarne de berbec, cupola 
Ateneului Român are 20 
de ferestre ornamentale, 
cu cununi și lire, iar în vârf 
un tripod întruchipând 
urna învingătorilor.



Grand Hôtel du Boule-
vard a fost primul hotel 
bucureștean care avea 
apă curentă. 

RHEINZINK în România · Braşov · Str. Al. Vlahuţă 10 · ITC – birou A4 · 500387 România
Tel.:  +40 268 546550 · Fax.: +40 268 546551 · info@rheinzink.ro

www.rheinzink.ro
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CHEIA ELEGANŢEI
Sistem cu solzi, ornamente

Calitatea clădirilor este dată de materialele durabile folosite. Învelitori-
le din zinc natural şi toate celelalte placări cu acest metal nobil au fost 
menite să transmită mesajul că spiritul clădirii a rezistat erelor, purtând 
valori “mai presus de timp”.

Solicitaţi detalii suplimentare şi mostre de material 

la info@rheinzink.ro sau la 0748 77 44 00

Biblioteca municipală Szabó Ervin, Budapesta; Sistem: RHEINZINK
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Palatul de Justiție
Clădirea Palatului de Justiție de pe malul 

drept al Dâmboviței a fost construită în anii 
1890-1895, inaugurarea propriu-zisă petre-
cându-se pe 4 octombrie 1895. La realiza-
rea edificiului și-au adus aportul arhitecții 
Albert Ballu și Ion Mincu, care a condus 
lucrările de construcție (împreună cu ingi-
nerul și antreprenorul Nicolae Cuțarida) și 
a desenat schițele decorațiunilor interioare. 

În interiorul palatului există așa-numita 
„Sala pașilor pierduți”, sau „Sala orologiu-
lui”, principala incintă a edificiului. Corpul 
central este construit integral din piatră în 
eclectismul Renașterii franceze, în contextul 
în care arhitectul Ballu concepuse în acea 
perioadă și Palais de Justice din Paris. A re-
zultat una dintre cele mai frumoase clădiri 
de acest gen din Europa, așa cum remarcau 
ziariștii străini prezenți la eveniment. 

Fațada este înnobilată de o serie de statui 
alegorice sculptate de Carol Storck, Frederic 
Storck, Wladimir Hegel și George Vasiles-
cu, reprezentând Atenția, Vigoarea, Legea, 
Justiția, Elocința și Adevărul. La nivelul 
acoperișului se mai poate remarca orologiul 
străjuit de asemenea de statui și, lateral, o 
ornamentică deosebită incluzând coroana 
regală, scăpată ca prin minune de eliminare 
în timpul regimului comunist. 

Reparații capitale au fost realizate în 
1932-1937 (când s-a făcut și o extindere), 
1954-1956, apoi în 1979-1981 (în urma cu-
tremurului din 1977). În 1989 se discuta 
despre demolarea clădirii, dar acest lucru 
nu s-a mai întâmplat, astfel încât în 2003 
a început cel mai amplu proces de resta-
urare care a durat 3 ani și a beneficiat de 
aportul unor arhitecți români și străini. 
Pentru curăţarea lemnului şi a faţadelor a 
fost utilizată tehnica gommage, care constă 
în proiectarea sub presiune a unor particule 
granulate pe suprafeţele cărora se dorește a 
li se reda aspectul inițial. 

Acoperişul a fost realizat inițial cu şar-
pantă din lemn ecarisat și învelitoare din 

tablă, iar peste Sala Paşilor Pierduţi se afla 
un acoperiș pe ferme metalice de 18 m, cu 
două luminatoare. Structurile erau afectate 
și foarte fragile, mai ales că, probabil după 
cutremurul din 1977, fațada era deplasată 
către exterior cu 20 cm. Desigur, totul a fost 
refăcut complet, cu respectarea statutului de 
monument de arhitectură. 

Fațada Palatului de 
Justiție este înnobilată de 
o serie de statui alegorice 
sculptate de Carol Storck, 
Frederic Storck, Wladimir 
Hegel și George Vasilescu, 
reprezentând Atenția, 
Vigoarea, Legea, Justiția, 
Elocința și Adevărul. 

acoPerișuri istorice



În timp, unele clădiri cu 
valoare arhitecturală și 

istorică au fost renovate 
fără discernământ estetic 

(și nici practic, dacă ne 
gândim mai bine). Pentru 
niște clădiri care au făcut 

faima Bucureștiului de 
altădată au fost alese 

învelitori din tablă zincată, 
aflate astăzi într-un stadiu 
major de degradare. Poate 

că nu ar fi o tragedie, din 
perspectiva faptului că 

aceste case vor fi renova-
te într-o bună zi (să fim 

optimiști). Problema este 
că învelitorile nu-și mai 

fac de mult timp datoria 
și contribuie la degradarea 

rapidă a patrimoniului 
vechiului București.



10

Biblioteca Centrală Universitară
Pe 14 martie 1895, Regele Carol I a inaugu-

rat Fundaţia Universitară care i-a purtat nu-
mele, cu misiunea de a contribui la formarea 
elitei intelectuale românești. Instituția a avut 
de la început un sediu, proiectat de arhitec-
tul francez Paul Gottereau, cel care a mai 
creat și Palatul Casei de Depuneri, Consem-
naţiuni şi Economii, respectiv vechiul Palat 
Regal. Lucrările au început în 1891 și s-au 
încheiat în 1895, inclusiv cu amenajările in-
terioare. În 1911, a avut loc o extindere, sub 
coordonarea aceluiaşi arhitect, iar clădirea a 
fost dată din nou în folosință în mai 1914. 

În timp, aici s-au desfășurat o serie de eve-
nimente de prim rang ale culturii românești 
(simpozioane, conferințe), pentru ca în 1948 
să devină Biblioteca Centrală Universitară. 

În decembrie 1989 a fost una dintre victi-
mele evenimentelor care au însoțit căderea 
comunismului, devenind o ruină. A urmat 

Palatul Cantacuzino
Muzeul Naţional George Enescu se află 

în Palatul Cantacuzino, construit între anii 
1901-1903 de către Gheorghe Grigore Can-
tacuzino, denumit ,,Nababul” (fost primar 
al Capitalei, prim ministru, şef al Partidului 
Conservator). Proiectul arhitectului Ioan D. 
Berindei a fost completat de picturile murale 
ale unor artiști precum G. D. Mirea, Nicolae 
Vermont, Costin Petrescu şi Arthur Vero-
na, de sculpturile şi ornamentaţiile lui Emil 
Wilhelm Becker, respectiv de tapiseriile, can-
delabrele și vitraliile Casei Krieger din Paris.

Faţada atrage în mod deosebit atenţia prin 
bogăţia decoraţiei sculpturale. Deasupra 
intrării, frontonul circular este prevăzut cu 
stema princiară a Cantacuzinilor. 

George Enescu a locuit aici între 1945 și 
1946, în casa din spatele palatului, în urma 
căsătoriei lui cu Maria, care fusese căsători-
tă cu fiul decedat al Nababului. Casa în stil 
baroc franțuzesc (Ludovic al XVI-lea) este 
deosebită prin lucarnele bogat ornamentate 
și o copertină impunătoare din fier forjat.

până în 2006 o perioadă de reconstrucție, 
în spiritul necesităților unei biblioteci din 
secolul XXI, ba chiar o extindere, sub egida 
UNESCO. Acoperișul a primit o învelitoare 
nobilă din cupru, ba chiar un sistem de degi-
vrare pentru jgheaburi şi burlane.

Palatul Cantacuzino 
(1903)

Fundația Universitară 
(Biblioteca Centrală Uni-
versitară)

acoPerișuri istorice
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Tondach – pentru conservarea patri-
moniului de arhitectură al Transilvaniei

Tehnologii de Top

Patrimoniul arhitectural, în definitiv cultural, al Româ-
niei ar fi de neconceput fără bisericile fortificate din 
Transilvania, unele dintre ele aflate pe lista exclusivistă 
a organizației UNESCO. Este un fenomen unic în lume, 
surprinzător pentru spațiul autohton, dar și pentru cel 
germanic, deoarece în Transilvania a prins viață efec-
tiv o civilizație cu un grad ridicat de autonomie, care a 
funcționat după reguli și nevoi proprii. Urmași ai teutoni-
lor colonizați de regele ungar Geza al II-lea, sașii transilvă-
neni au construit temeinic, pentru secole, potrivit rolului 
lor de grăniceri ai civilizației occidentale către un Orient 
imprevizibil. Bisericile fortificate sunt poate cele mai su-
gestive argumente asupra preocupărilor edilitare ale aces-
tora, pentru că nu erau burguri înarmate, ci comunități 
rurale care duceau în fond o viață pașnică și construiau 
pentru a-și apăra valorile.

Biserica Evanghelică fortificată din Alma Vii, jud. Sibiu

„Trăinicia” este cuvântul care poate caracteriza cel mai bine 
aceste construcții: în afara unor fisuri care de cele mai mul-
te ori nu le pun în pericol rezistența, zidurile rămân la fel 
de stabile ca acum 600, chiar 800 de ani. Și vor rămâne în 
continuare, atâta vreme cât cineva se va preocupa de con-
servarea lor, ba chiar de valorificarea ca obiective turistice. 
Interesul germanilor contemporani pentru patrimonul lă-
sat de strămoșii lor în Transilvania este evident – zi de zi 
vin în grupuri să le viziteze, cu dorința de a înțelege ce s-a 
întâmplat acolo și ce pot face ca această istorie în piatră, 
cărămidă, lemn și mortar să nu se piardă. Fonduri guver-
namentale, private și ale comunităților religioase evanghe-
lice din Germania vin constant către ele, pentru reparații, 
întreținere, transformări minime pentru a le include în 
circuite turistice. Faptul că Prințul Charles al Marii Britanii 
vizitează cât poate de frecvent aceste obiective și se intere-
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sează de soarta lor, ba chiar a cumpărat două proprietăți 
cu valoare istorică în zonă, la Viscri și Valea Zalanului, arată 
fascinația occidentului pentru acest fenomen de arhitectu-
ră, încadrat de un peisaj încă nepoluat, originar.
Conservarea și renovarea bisericilor fortificate implică o se-
rie de operațiuni pentru care standardele sunt deosebit de 
stricte. Vorbim de rigoarea tipic germanică, axată pe câteva 
direcții clare: materiale naturale, cât mai apropiate de cele 
originale (atunci când cele existente nu pot fi recuperate), 
calitate ireproșabilă, care să asigure conservarea în continu-
are a construcțiilor, și respectarea arhitecturii inițiale, crite-
riu fără de care orice intervenție este considerată invazivă.
În virtutea acestor cerințe, puțini producători de mate-
riale pentru construcții sunt selectați să devină furnizori, 
și doar pentru anumite produse. Unul dintre cei care au 
putut face față exigențelor impuse, și care chiar sprijină 
acest proces de conservare și renovare, este compania 
Tondach, lider de piață în producerea țiglei ceramice în 
Europa Centrală și de Est. A fost luată în calcul rezistența 
în timp a țiglelor propuse pentru înlocuire, păstrarea ca-
racterului natural al materialelor și respectarea arhitectu-
rii, în contextul în care acoperișul este una dintre părțile 
cele mai vizibile ale unei clădiri. 
Acțiunea de susținere pentru aceste renovări și restaurări, 
manifestată de TOndACh în România, face parte dintr-
un concept mai amplu destinat Europei Centrale și de Est,
în urma căruia au fost abordate lucrări de referință: Ca-
tedrala Ortodoxă Rusească din Viena, Academia de Artă 
din Sarajevo, reședinţa președintelui Austriei și cea a pre-
ședintelui Ungariei, băile termale din Piestang (Slovacia), 
castelul Brdo din Slovenia, Castelul Esterhazy din Ungaria.

Tondach folosește procedee tehnologice moderne, dar 
bazate pe o tradiție de secole, prin care argila pură rămâne 
la loc de cinste, iar formele țiglelor se supun unei estetici 
compatibile cu istoria central-europeană. Rezultatul este 
un produs natural, simplu de reciclat și, nu în ultimul rând, 
rezistent la intemperii și solicitări mecanice. În lucrările re-
alizate până acum în restaurări, cel mai frecvent au fost 
folosite țigla solzi cedonia și olanele Libertas.

Biserica Evanghelică Luterană fortificată Sf. Servatius din Cristian, jud. Sibiu Biserica Evanghelică fortificată din Toarcla, jud. Brașov

S.C. TONDACH ROMÂNIA S.R.L.

Str. Podului nr. 127, 550263, Sibiu, România
E-mail: info@tondach.ro
Tel.: +40 269 253 304

O clădire care și-a demonstrat trăinicia sute de ani și-a căpătat 
dreptul la un acoperiș care să-i pună în evidență personalitatea  
și să o protejeze încă multă vreme după renovare. 
Iar țiglele TOndACh, garantate pentru 33 de ani, 
pot atinge 80-100 de ani și chiar mai mult.
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Eco-Arhitectura la Anuală
U na dintre direcțiile importan-

te ale Anualei de Arhitectură 
de anul acesta, la care a participat și 
revista noastră ca partener media, 
a fost cea a dezbaterii și informării 
profesionale pe o temă de cercetare 
necesară profesiei și publicului: Eco-
Arhitectura. Dezbaterea conceptu-
lui a avut loc sub o formă variată, în 
prim-plan fiind conferinţele care au 
devenit un cadru public de dialog și 
expunere. 

Alături de invitaţii români, în ca-
drul Anualei 2012, câţiva specialiști 
internaţionali ai Eco-Arhitecturii au 
oferit publicului conferinţe centrate 
pe acest subiect:
•	 Patrick Blanc, celebrul botanist, 

designer recunoscut la nivel mondi-
al pentru grădinile urbane verticale;

•	 Prof. dr. arh. Klaus Daniels (ETH 
Zürich), unul din iniţiatorii cercetă-
rii energetice la clădiri;

•	 Triptique Architecture (Brazilia), 
creator al experimentului „Harmo

PArTiciPArEA  
lA GiS 2012

Pe 18 și 19 iunie, redacția Man
sarde & Acoperișuri a fost pre-
zentă la cea de-a doua ediție a 
Expoconferinței de Arhitectură 
GIS, desfășurată la JW Marriott 
Grand Hotel din București. 

Tematica a fost legată de arhi-
tectura de interior, design, mo-
bilier și iluminat, iar evenimentul 
a cuprins, pe lângă conferințe 
susținute de invitați de prim rang 
din domeniu, și o importantă 
componentă expozițională. 

A fost o bună ocazie să comu-
nicăm cu arhitecții, designerii și 
furnizorii participanți în legătu-
ră cu amenajările de interior ale 
mansardelor, un segment care se 
regăsește tot mai des în preocu-
pările acestora, din perspectiva 
luminii, utilizării spațiului, trans-
formării în raport cu destinația.

nia 57”, unul dintre icon-urile eco-
arhitecturii contemporane.
De asemenea, au existat work-

shop-uri publice de arhitectură low-
tech și high-tech, precum și expoziții 
sugestive:
•	 „Şcoala de La Buneşti” – grupul 

de experiment arhitectural cultu-
ral în domeniul arhitecturii și teh-
nicilor tradiţionale de construcţie;

•	 „Ecohabitat” – un grup tânăr ro-
mânesc care experimentează lo-
cuinţe realizate din baloţi de paie, 
chirpici și lemn;

•	 „De-a Arhitectura” – promovarea 
de către un grup de arhitecţi români 
a educației arhitecturale la copii;

•	 Workshop privind Calculul Ener-
getic, cu Klaus Daniels de la ETH 
Zürich;

•	 Atelierul de Lut.
Anuala de anul acesta ne-a mai 

confirmat un lucru: atenția cu care 
privesc arhitecții zona superioară 
a unei clădiri, partea cea mai vizibi-
lă, cu un rol estetic major, dar și cu 
perspective importante în ceea ce 
privește o abordare Eco. 
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soluții ecosustenabile

un acoperiș verde este o lucrare unde calitatea materialelor folosite și acuratețea execuției tre-
buie să fie dincolo de orice dubiu. Vă prezentăm în continuare o asemenea lucrare realizată în 
apropierea bucureștiului cu materiale Bauder. 

Un acoperiș verde este compus din:

1 Sistemul termo-hidroizolant al acoperișului
Aici nu vom insista asupra stratificării elementelor 

care compun sistemul termo-hidroizolant. 
Ce trebuie reținut este că se poate concepe orice sistem 
de terasă, cu condiția ca ultima membrană să fie rezisten-
tă la penetrarea rădăcinilor. 

În cazul proiectului prezentat 
ca studiu s-a folosit membra-
na Bauder Plant E. În general, 
Bauder propune membranele 
bituminoase anti-rădăcină cu 
protecție la UV (compoziție 
îmbogățită cu ardezie). Din 

acest motiv, investiția într-o terasă-grădină, care este im-
portantă, se poate face în două etape:
• În prima etapă se realizează sistemul de terasă. 
• În partea a doua sunt abordate drenajul, pământul și 
plantele. 

Bauder poate oferi o gamă variată de membrane anti-rădăcină:   
a) Membrane bituminoase: Bauder SMARAGD, BauderPLANT E; 
b) Membrane PVC: Bauder Thermofol U;  c) Membrane FPO (TPO): 
Bauder Thermoplan T și Bauder Thermofin F.

Cum se realizează

terasa-grădină
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S.C. Bauder S.R.L. Cluj-Napoca 
Telefon: +40/(0)264/20.66.38; Telefax: +40/(0)264/20.66.39 
info@bauder.ro; tehnic@bauder.ro

www.bauder.ro

Sisteme de acoperiș șarpantă Sisteme de acoperiș terasă Sisteme de acoperiș cu vegetație

Cutiile de control pentru gurile de scurgere

2 Straturile de drenaj și filtrare sau straturile suport 
pentru pământ și plante

Peste membrana anti-rădăcină, se așează straturi de se-
parare și protecție. Bauder propune așezarea unei folii PE 
(de exemplu Bauder Trendfolie PE 02) și a unui geotextil 
(Faserschutzmatte 600).
Drenajul este realizat din materiale ușoare profilate din 
HDPE, EPS, XPS etc. Aceste materiale înlocuiesc  soluția 
clasică, compusă din pietriș între două straturi de separa-
re. Se evită astfel încărcarea suplimentară a acoperișului, 
ceea ce duce, în final, la economii sensibile în privința di-
mensionării structurii. 
Pentru drenaj, Bauder propune așadar mai multe soluții 
pe bază de HDPE și EPS, cu reținere de apă sau fără: Bauder 
Dränplatte DP 50, Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50, 
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75, Bauder Drain-/
Speicherelement DSE 20, Bauder Drain-/Speicherelement 
DSE 40, Bauder Drain-/Speicherelement DSE 60 etc.

3 Pământul și plantele
Deși sunt menționate la final, de fapt dimensionarea 

corectă a unui acoperiș verde pornește de la plante. De 
ce? Ei bine, plantele alese determină tipul de substrat (pă-
mânt) și grosimea lui, elemente care ne indică încărcările 
care duc la dimensionarea drenajului, influențează alege-
rea tipului și a grosimii termoizolației din sistemul de tera-
să, înălțimea aticului, respectiv dimensionarea structurii.

4Accesoriile
La realizarea acoperișurilor verzi se folosesc diferite ac-

cesorii care au un rol foarte important în funcționalitatea 
întregului sistem. Neutilizarea acestor accesorii, situație 
des întâlnită în practică, poate duce la inundarea terase-
lor (este cazul cutiilor de control care ajută la păstrarea 
capacității de evacuare a receptorilor de terasă) sau insta-
bilitatea substratului (în cazul elementelor de delimitare).

Elementele de 
delimitare folosite 

pentru delimitarea 
pietrișului sau la 

trecerea de la un tip 
de terasă la altul, în 

cazul nostru de la 
grădină la deck

Filtrul este o țesătură specială care se așează peste dren și are ro-
lul de a separa pământul de drenaj (țesătura albă din fotografie). 
Stratul de filtrare împiedică de asemenea colmatarea cu particule 
fine din stratul de vegetaţie a stratului de drenare și asigură astfel 
funcţionalitatea.
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Final distribution, importatorul exclusiv în România al brandurilor 
gerard şi delta şi producătorul sistemului de jgheaburi şi burlane 
Novatik a deschis o nouă linie de producție în Băicoi – prahova. 
Astfel, începând cu luna iunie compania a demarat producția țiglei 
NOVATIK – prima țiglă metalică în panouri mici produsă în România.

Sistemul de învelitori Novatik – pro-
dus în România, prezintă o serie de 
avantaje care îl recomandă atât pen-
tru construcții noi cât și pentru re-
novări. Țiglele Novatik sunt produse 
din oțel cu acoperirea Colofer® (fi-
nisaj mat rugos, 30 microni) – mar-
că înregistrată a Voest Alpine – are 
grosimea de 0,5 mm și acoperire de 
ZnMg de 120 grame pe ambele fețe. 
Profilul distinct al modulelor Nova-
tik asigură o mare stabilitate întregu-
lui acoperiș, iar tonurile de culoare 
sunt perfect armonizate. Culorile 
disponibile: Brown Matt (maro) și 
Brick Matt (cărămiziu). 

Profil clasic și distinct

Designul țiglei Novatik a fost creat 
astfel încât să asigure aspectul unei 
țigle ceramice, dar într-o formă ori-
ginală. Dimensiunile au fos alese spe-
cial pentru a crea o serie de avantaje:
• Manipulare și depozitare facilă;
• Spațiu redus de depozitare; 
• Mijloace de transport  de gabarit 

redus (acces facil în mediul urban);

• Diminuarea pierderilor tehnologice 
în special la acoperișurile cu o arhi-
tectură complexă.

Greutate redusă

Funcția de siguranță a acoperișului și 
buna funcționare a acestuia sunt ga-
rantate de designul optim al țiglelor 
Novatik și de greutatea redusă (5,14 
kg/mp). Dacă se ține cont de acest 
lucru încă din stadiul de proiect, se 
pot realiza economii considerabile la 
șarpantă și la structura de rezistență 
a casei. 

Sistem de fixare solid  
și montaj facil
Suprapunerile perfecte ale modulelor 
și sistemul de fixare fac din acoperișul 
Novatik unul dintre cele mai sigure 
sisteme de învelitori de pe piață. 
Fixarea modulelor Novatik se reali-
zează prin cuie sau șuruburi în plan 
orizontal. Montajul modulelor No-
vatik este facil, iar datorită modelului 
simetric este permisă suprapunerea 

 
Prima țiglă metalică  
în panouri mici
produsă în România

lor  în ambele sensuri (de la stânga la 
dreapta sau invers), fiind redus tim-
pul de instalare. 

Program complet  
de accesorii 
Novatik oferă un program complet 
de accesorii pentru acoperișuri. Uti-
lizarea corectă a accesoriilor asigură 
o ventilare și o etanșeitate perfectă 
acoperișului, completând totodată as-
pectul estetic al acestuia. 

Garanția siguranței 

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

Mai multe informații pe: www.novatik.ro, 
blog www.DespreAcoperisuri.ro sau pe 
pagina de Facebook Final Distribution.

AvAntAjele unui sistem modeRn

In
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e Dimensiuni utile modul 1260 x 370 mm

Nr. panouri/mp 2,15 module

Pantă acoperiș min. 12°

Materie primă Oțel 0,5mm

Strat de protecție ZnMg 120 gr/mp pe ambele fețe

Acoperire Colofer mat rugos – 30 microni

Greutate / mp 5,14 kg / mp
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Vorbind despre ferestre în general, 
care este rolul lor în protecția la 
zgomot a interiorului unei clădiri?
Orice om care stă într-o clădire vrea 
să aibă liniște și avem, conform legii 
10/1995 (cu completarile ulterioare)  
privind calitatea în construcții și Di-
rectivei Europene din care a provenit 
această lege, cerința privind protecția 
împotriva zgomotului din interior sau 
din afară. Această cerință se traduce 
practic în două criterii: primul este 
confortul acustic, iar al doilea constă 
în izolarea împotriva zgomotului. În 
acest context, fereastra, datorită sti-
clei care intră în componența ei, este 
reflectantă, și nu absorbantă, acustic 
vorbind. Așa că fereastra intră la cel 
de-al doilea criteriu, de izolare împo-
triva zgomotului, ea trebuie să ajute 
în acest sens. Din punct de vedere 
al performanțelor, se știe că fereas-
tra este mai slabă decât majoritatea 

elementelor de construcție înconju-
rătoare. Putem vorbi aici despre așa-
numitul „indice de izolare la zgomot 
aerian”, pentru că sunetul se transmi-
te prin aer. Fereastra, oricât de bună 
ar fi și oricum ar fi amplasată, are un 
indice de izolare la zgomot mai mic 
decât al unui zid bun, spre exemplu.   

Ce condiții trebuie să îndeplinească 
totuși pentru caracteristici 
superioare?
Pentru ca să asigure o izolare cât mai 
bună, fereastra trebuie să aibă o carac-
teristică familiară în general acusticie-
nilor, și pe care producătorii o respectă 
mai puțin. Este vorba despre faptul că 
cele două foi de sticlă ale unei ferestre 
termo-fonoizolatoare trebuie să aibă 
grosimi diferite. Acest lucru se explică 
științific prin frecvențele proprii foilor 
de sticlă, care sunt diferite. Între ele 
se introduce un gaz rar, de asemenea 

Conf. Univ. Dr. Ing. MarIana Stan

Confortul,  
din perspectivă
ACustiCă

Fo
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este simplu: confortul depinde în bună măsură de zgomotul 
care pătrunde în casă, de comportamentul pereților la sunetele 
din interior, în definitiv de măsurile luate pentru a asigura  
o acustică optimă. iar acest lucru este valabil și în mansardă.  
un dialog cu doamna Dr. ing. Mariana stan, specialist în acustica 
clădirilor, cu un portofoliu impresionant de lucrări, ne-a arătat 
că acustica este totuși un domeniu amplu, extrem de specializat, 
care are nevoie de o abordare profesionistă. De această dată, 
am încercat să punem accentul pe ferestrele de mansardă. 
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pentru ca zgomotul să nu circule prin 
acest ansamblu. În general, fereastra 
de 4-12-6 mm (12 mm stratul de aer 
- dar poate fi și altă distanță, desigur) 
ajunge să aibă un indice de izolare în 
jur de 30 dB (în sensul că fereastra „re-
ţine“ circa 30 dB din zgomotul care 
o străbate). Un zid de grosimea unei 
cărămizi are 49 dB izolare. Chiar am 
avut ocazia să cunosc un muzician, 
maestrul Aurelian Octav-Popa, care 
nu putea exersa în apartament din ca-
uza zgomotului din stradă. Ferestrele 
erau noi, dar cu grosimile 4-12-4. I-am 
recomandat sticlă de grosimi diferite 
și... i-am adus liniștea în casă. 
O alternativă mai este sticla laminată, 
cu două foi de sticlă de același tip, în-
tre care e intercalat un strat de rășină. 
Se notează deseori 4-4-2 Si (de la „si-
lent”), 2 mm fiind grosimea rășinii, și 
este o variantă mult mai bună decât 
cea care are 8 mm într-un singur strat.

Ce mai influențează confortul 
acustic într-o clădire, dacă ne 
raportăm tot la ferestre?
Mai trebuie spus că izolarea unei fe-
restre trebuie aleasă în funcție de zgo-

motul din exterior. Pe când lucram la 
INCERC, am fost solicitată să fac mă-
surări pentru un hotel în construcție 
de pe Calea Victoriei din București, în 
scopul alegerii ferestrelor. Măsurările 
au durat timp de o săptămână, scopul 
fiind să identificăm ziua și noaptea 
cu nivelul de zgomot cel mai ridicat 
din săptămână, respectiv momentele 
acelor zile. Am făcut măsurări pe toa-
te laturile clădirii, am ținut cont și de 
numărul și felul vehiculelor care tre-
ceau pe stradă, iar soluția a fost urmă-
toarea: pentru fiecare fațadă era ne-
cesar câte un tip diferit de geam, deși 
elementul de fațadă a rămas același. 
Calea Victoriei este foarte zgomotoa-
să sâmbătă noaptea la ora 3, când ies 
la plimbare o mulțime de motocicliști.

Ce este specific pentru fereastra de 
mansardă?
Aici problema legată de acustică con-
stă în faptul că fereastra este supusă 
ploii, iar cea mai bună soluție pe care 
am identificat-o este totuși montarea 
unor obloane izolatoare fonic, care să 
fie închise în momentul ploii. O soluție 
eficientă ar mai fi, totuși, și anume fe-

restrele la care suprafața transparentă 
nu este din sticlă, ci dintr-un tip de 
policarbonat dens, compact, dintr-un 
singur strat (nu din cel cu alveole). Se 
pare că este mai bun izolator fonic de-
cât sticla. La o clădire de învățământ 
superior, într-unul dintre amfiteatre 
s-a dorit luminator și am recomandat 
acest tip de policarbonat, iar rezulta-
tul a fost mulțumitor. 

Care sunt cele mai puternice surse 
de zgomot?
În general traficul este principalul 
dușman, din cauza frecvențelor și al 
numărului mare de vehicule. Cele mai 
dăunătoare sunt tramvaiele vechi, 
nesilențioase, și motocicletele. Plus 
mopedul, acest „altoi între bondar 
și tractor”, cum spune Andrei Pleșu. 
Chiar este o discuție aprinsă cu pri-
vire la directiva europeană privind 
managementul de mediu, prin care 
se dorește o clasificare a mijloacelor 
de transport în grele și ușoare, după 
gabarit, cu consecințe asupra eva-
luării nivelului de zgomot produs. 
O mulțime de acusticieni nu au fost 
de acord, pentru că motocicleta este 
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foarte zgomotoasă, deși are dimensi-
uni reduse. La noi există normativul în 
care clasificarea se face luându-se ca 
reper cifra de 80 dB.
Ar mai fi centralele de tratare a apei, 
acele chillere, montate în curțile interi-
oare, sau  mai rău în partea superioară 
a clădirii, pe terase. Pentru o mansar-
dă aflată sub acel regim de înălțime 
devine o problemă majoră. Ar mai fi 
cluburile și discotecile care nu au nici 
fonoabsorbție, nici izolare fonică po-
trivită. Noi trebuie să știm că există în 
România o legislație, la fel ca în toată 
Europa, prin care la fațada unei clădiri 
de locuit nivelul de zgomot trebuie să 
fie de maximum 50 dB. Cine nu res-
pectă acest lucru ar trebui să fie pe-
depsit de Agenția de Mediu cu amenzi 
usturătoare și să remedieze problema. 
Și industriile pot polua fonic. Valoa-
rea maximă admisibilă la limita in-
cintei este de 65 dB, iar când există 
clădiri de locuit lângă cele industri-
ale, ar trebui să se aplice legea pri-
mului venit. Dacă industria exista 
când ți-ai construit casa, te privește, 
accepți situatia. Dacă industria vine 
ulterior, chiar dacă i se permite să 
emită 65 dB, trebuie să facă ceva să 
ajungă la 50, cât este nevoie pentru 
locuința din apropiere. Exemple mai 
sunt, nenumărate – situația creată 
la aeroportului Băneasa, unde timp 
de 12 ani am făcut măsurări. Aici de-
pinde și de felul în care sunt pilotate 
avioanele, noi am dat niște concluzii, 
dar se pare că problemele sunt de 
altă natură...

La ce trebuie să fie atent un arhitect 
sau un constructor, din perspectivă 
acustică?
În primul rând la diferența dintre 
izolare și absorbție, pentru că sunt 
noțiuni diferite care se aplică în 
situații diferite. Dacă în același spațiu 

se află și sursa de sunet, și receptorul, 
atunci pe elementele delimitatoa-
re ale spațiului se pune un material 
absorbant. Dacă sursa este într-un 
spațiu și receptorul în altul, între cele 
2 spații se face izolare. Este și legea 
masei, care spune că un element este 
cu atât mai bun izolator cu cât este 

intra în vigoare cu indicativul C 125.  
Acesta conține pe de o parte indi-
cii de izolare ai diverselor structuri și 
produse, pe de alta cerințele de izola-
re aeriană și la impact pentru diverse 
tipuri de clădiri, în ideea că un spital și 
un teatru au cerințe diferite. 

Dar producătorii și furnizorii de 
materiale?
Se poate spune că legislație avem, dar 
nu toată lumea o respectă. Dacă este 
vorba despre un produs obținut în 
Uniunea Europeană, trebuie să aibă 
marcaj CE. Dacă nu, să aibă un certifi-
cat de conformitate sau un agrement 
tehnic. Pentru oricare dintre aceste 
cazuri, să aibă menționată, în tabelul 
cu parametri, izolarea la zgomot, sau 
coeficienții de absorbție, cum e cazul 
vatei minerale. Dacă furnizorul sau 
producătorul nu are fișa tehnică de la 
un laborator autorizat și vrea să aibă 
certitudinea că are un material bun, 
poate face încercări și în România, 
unde avem câteva laboratoare speci-
alizate foarte bune.

mai greu. Vata minerală nu este un 
izolant, ci un absorbant, deci să nu 
se mai spună că se face izolare fonică 
folosind vată minerală. 
Apoi, trebuie să se țină cont de norma-
tivele de protecție la zgomot – acum 
avem P 122, dar se va revizui și va re-





Descriere generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse 
de acoperiş Sikaplan® şi Sarnafil® 
reprezintă o opţiune pentru aproape ori-
ce acoperiş. Aceste sisteme sunt potrivi-
te 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.

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

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

n  Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

Posibilităţi individuale de design

Membranele într-un singur strat Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă oportunităţi practic 
nelimitate pentru proiectarea acoperişuri-
lor. Membranele flexibile iau forma oricărui 
acoperiş - chiar şi formele cele mai comple-
xe. Sistemele lipite de acoperiş sunt extrem 
de elastice şi sunt la fel de potrivite pentru 
un design contemporan, cât şi pentru unul 
tradiţional.

n  Acoperişuri tradiţionale plane
n  Acoperişuri curbate
n  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 posibi-
lităţi suplimentare de design pentru acope-
rişurile lipite.

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

Principii de instalare 

Membranele de acoperiş într-un singur 
strat Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ata-
şate de izolaţia termică sau de stratul su-
port  folosind fie adeziv lichid aplicat pe loc 
sau un adeziv prelucrat din fabrică aplicat 
pe spatele membranelor. Metodele de apli-
care sunt împărţite în trei grupe principale.

n  Membrane lipite integral
n  Membrane lipite parţial
n  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 pen-
tru proprietarul clădirii.

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

fără căldură
n  Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Principiile sistemelor lipite de acoperiş



Construcţii noi 

Acoperişuri plane, ascuţite, boltite, cu cupolă sau cu alte forme 
– sistemele lipite de acoperiş  Sarnafil® / Sikaplan® oferă 
o libertate aproape nelimitată de creaţie firmelor care le recoman-
dă. Sistemele lipite Sika reprezintă o soluţie excelentă pentru con-
strucţiile noi şi oferă multe beneficii.

Particularităţi / Avantaje 
n  Libertate de proiectare
n  Nivel înalt din punct de vedere al aspectului estetic
n  Aplicarea pe forme de acoperiş simple şi complexe 
n  Fără deplasarea membranei / nu joacă sub acţiunea vântului
n  Fără vizibilitatea elementelor de fixare
n  Fără infiltraţii în stratul suport 

Membranele sunt disponibile într-o gamă largă de culori şi profile 
de proiectare, oferind firmelor care le recomandă posibilitatea de a 
reproduce aspectul acoperişurilor metalice tradiţionale sau nevoile 
individuale de proiectare.
Sistemele lipite Sika sunt instalate în general pe clădiri publice şi 
rezidenţiale, inclusiv pe şcoli, clădiri de birouri, hoteluri, spitale, 
apartamente, centre sportive sau alte centre de agrement.

Renovări

Renovarea acoperişurilor existente reprezintă o nevoie tot mai 
mare pe majoritatea pieţelor. De departe cel mai mare număr de 
reconstrucţii de acoperiş este reprezentat de renovarea acoperişu-
rilor vechi din bitum.
Sistemele lipite de acoperiş  Sarnafil® / Sikaplan®  sunt spe-
cial concepute pentru lucrări de renovare a acoperişurilor, ceea ce 
le face alegerea numărul 1 pentru renovarea majorităţii acoperişu-
rilor din bitum.

Particularităţi / Avantaje
n  Membrane compatibile cu bitumul
n  Membrane şi adezivi de izolare cu aderenţă excelentă direct pe 

bitum
n  Nu este necesară perforarea acoperişurilor existente 
n  Emisii sonore foarte reduse în timpul instalării
n  Nivel înalt din punct de vedere al aspectului estetic şi ameliorare 

din punct de vedere vizual
n  Multe posibilităţi de proiectare, cu membrane şi profile colorate 

Aceste sisteme pot fi instalate cu sau fără izolaţie termică supli-
mentară, după cum este necesar.
Pentru alegerea sistemului de renovare potrivit, trebuie să se rea-
lizeze un studiu şi o evaluare a respectivului proiect. Pentru asis-
tenţă vă rugăm să contactaţi Departamentul de Servicii Tehnice 
Sika România.

Membrane lipite integral

În sistemele cu lipire integrală Sarnafil®, 
membrana este lipită de întreaga suprafaţă a 
substratului. Această aplicare este perfectă pen-
tru acoperişuri de dimensiuni mici şi medii. 

Particularităţi / Avantaje
n  Estetică superioară
n  Adecvate pentru forme de acoperiş simple şi 

complexe 

Membranele Sarnafil® G (PVC) şi Sarnafil® T 
(FPO) precum şi o gamă de adezivi şi accesorii 
sunt concepute special pentru aplicarea cu lipire 
integrală.

Membrane lipite parţial

În sistemul cu lipire parţială Sikaplan® mem-
brana lipită se aplică pe substrat în benzi. Devine 
astfel o alegere economică pentru acoperişurile 
lipite.

Particularităţi / Avantaje
n  Consum redus de adeziv
n  Potrivit pentru acoperişuri industriale în care 

infiltraţiile nu sunt de dorit

Sistemul cu lipire parţială Sikaplan® oferă o 
gamă de produse concepute pentru a se potrivi 
celor mai multe tipuri de proiecte.
 

Membrane cu autolipire

Membranele cu autolipire Sikaplan® sunt 
echipate cu o peliculă adezivă aplicată din fabri-
că. Membrana este derulată şi se lipeşte direct 
pe substrat atunci când folia de protecţie este 
eliminată.

Particularităţi / Avantaje
n  Nu se va utiliza adeziv lichid pe şantier
n  Instalare rapidă şi uşoară 

Stratul autoadeziv de pe spate oferă lipire in-
stantanee, ceea ce face instalarea foarte rapidă 
şi eficientă pe majoritatea pantelor de acoperiş.

www.sika.ro
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Hidroizolaţia este definită ca o 
structură etanşă, continuă şi omogenă, 
concepută pentru  protecţia elemente-
lor sau părţilor de construcţie împotriva 
infiltraţiilor şi exfiltraţiilor apei sau a 
umidităţii naturale a mediului. Aici 
sunt luate în calcul destinațiile clădirilor 
supuse acţiunii apei, dar nesupuse 
agresiunii chimice, cu sau fără presiune 
hidrostatică (infiltraţii şi/sau exfiltraţii).

Hidroizolaţiile continue 
şi omogene pot fi:
1. Materiale hidroizolante bitumi-
noase continue –  membrane near-
mate sau armate (cu armare simplă 
sau dublă, cuprinsă în masă, sau cu 
strat de armare ca suport);
2. Materiale hidroizolante polime-
rice continue – membrane extru-

Pentru hidroizolarea teraselor de bloc sau a 
acoperișurilor cu pantă mai mare sau mai mică, 
de origine diversă (metal, beton, panouri sandwich, 
compozite, structuri din lemn etc.), hidroizolarea 
este una dintre primele preocupări – din perspectiva 
proiectării, a calității execuției, a alegerii materialelor. 
Adevărații profesionişti cunosc şi lucrează după 
standardele din domeniu. În continuare, vom trece 
în revistă câteva elemente de bază ale acestui dome-
niu vast şi atât de important pentru o construcție 
bine făcută, având ca reper Normativul NP 040 02 
privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidro-
izolaţiilor la clădiri, aprobat prin Ordinul ministerului 
de resort nr. 607 din 2003.

hidroizolațiilor (1)



29

date sau calandrate, nearmate sau 
armate (cu armare simplă sau dublă 
cuprinsă în masă şi/sau cu sau fără 
strat de armare ca suport);
3. Materiale hidroizolante compu-
se din mase omogene, bituminoase 
sau polimerice, cu aplicare pelicula-
ră în unul sau mai multe straturi, cu 
sau fără straturi de armare.

Tipuri de aplicare a 
hidroizolațiilor:
1. Independent sau flotant –  mod 
de aplicare fără aderenţă la suport a 
unei folii, foi, membrane sau struc-
turi hidroizolante;
2. Semi-aderent –  mod de aplicare 
a unei folii, foi, membrane sau struc-

turi hidroizolante prin lipire în punc-
te, benzi (fâşii) continue sau discon-
tinue, într -un procent prestabilit;
3. Cu aderenţă totală –  mod de 
aplicare a unei membrane sau struc-
turi hidroizolante prin sudură sau li-
pire continuă, omogenă pe întreaga 
suprafaţă.

Structurile hidroizolante 
pe bază de membrane 
se aplică așadar pe suport 
în următoarele moduri:
1. Pozate direct pe elementul su-
port sau cu intercalarea unui strat 
de separare (cu asigurarea etanşe-
ităţii suprapunerilor); prin strat de 
separare (desolidarizare) înțelegem 
o folie aplicată flotant între diverse 

Membrane hidroizolante: termen generic ce defi-
neşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă 
de foi groase ambalate în suluri.
Ca termen ceva mai general şi care denotă o complexi-
tate mai mare, avem structura hidroizolantă –  termen 
ce defineşte un sistem structural monostrat, bistrat sau 
multistrat obținut din materiale hidroizolante. 
Structurile hidroizolante pot fi constituite din mem-
brane hidroizolante (bituminoase sau polimerice) sau 
din mase omogene cu aplicare peliculară (bituminoa-
se sau polimerice). Fo

to
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substructuri ale sistemelor termo- 
hidroizolante sau aplicată sub stratul 
de protecţie grea, cu rol de a împie-
dica aderenţa sau cu rol de protecţie;
2. Lipite continuu, în diverse mo-
duri:
a) prin  lipire cu adezivi specifici la 

cald (masticuri bituminoase) sau 
la rece (adezivi bituminoşi şi/sau 
polimerici);

b) folosind sudură cu flacără sau cu 
aer cald (sau sudură cu microun-
de a suprapunerilor în cazul unor 
membrane polimerice);

c) prin autoaderenţă (cu film de pro-
tecţie ce se îndepărtează), caz în 
care suprapunerile se lipesc sau 
se sudează.

3. Lipite discontinuu, în următoare-
le moduri:
a) cu adezivi specifici, la cald sau la 

rece, în puncte sau benzi;
b) prin topirea superficială a re-

liefului (benzi sau ploturi) cu 
care este prevăzută membrana 
hidroizolantă (de regulă bitumi-
noasă);

c) în puncte sau benzi autoadezive;
d) cu adezivi specifici, la cald sau la 

rece, prin intercalarea unei folii 
perforate.

4. Pozate simplu, cu fixare mecani-
că (cu asigurarea etanşeităţii supra-
punerilor);
5. Lipite continuu sau discontinuu, 
cu fixare mecanică suplimentară.

Membranele ce compun structurile 
hidroizolante multistrat se lipesc 
continuu între ele cu adezivi specifici 
la cald sau la rece şi prin sudură (nu se 
recomandă prin autoaderenţă).
Structurile hidroizolante din mase 
omogene, simple sau armate, se 
aplică numai pe suport rigid (în straturi 
succesive) manual sau mecanic (cu sau 
fără straturi de armare).

Structurile hidroizo-
lante din membrane se 
protejează faţă de factorii 
de mediu în mai multe 
moduri:
1. Autoprotejare din fabricaţie cu:
a) materiale minerale (granule, paie-

te) la membranele bituminoase;
b) folii metalice (prin dublare) din 

aluminiu, cupru, inox  – tot la 
membrane bituminoase;

c) foi polimerice (prin dublare)  la 
membrane polimerice;

d) pelicule (lacuri, vopsele)  la mem-

brane polimerice;
e) prin natura amestecului din care 

este realizat materialul hidroizo-
lant.

2. Protejate pe şantier cu:
a) pelicule de protecţie (reflectante) 

la membrane bituminoase şi po-
limerice;

b) acoperire cu pietriş sau dale 
(protecţie grea > 40 kg/m2), cu 
sau fără strat de desolidarizare la 
membrane bituminoase şi poli-
merice;

c) acoperire cu elemente prefabricate 
sau turnate (având rol construc-
tiv sau rol de protecţie şi de uzură 
în cazul teraselor utilitare) cu sau 
fără strat de desolidarizare   la 
membrane bituminoase;

d) acoperire cu plăci sau mase ter-
moizolante protejate spre exterior 
(de pildă terase inversate), pe-
licular sau cu protecţie grea, cu 
sau fără strat de desolidarizare la 
membrane bituminoase şi poli-
merice.

Mase omogene cu aplicare pelicula-
ră: termen generic ce defineşte totalita-
tea materialelor hidroizolante sub formă 
semifluidă, cu diverse vâscozităţi.

Fo
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Structurile hidroizolan-
te din mase omogene 
cu aplicare peliculară se 
protejează faţă de factorii 
de mediu:
1. Prin autoprotejare în masă (din 
fabricaţie), datorită naturii ameste-
cului din care sunt realizate;
2. Pe şantier cu  pelicule de protec-
ţie (reflectante), (protecţie grea > 20 
kg/m2), sau prin acoperire cu folii, 
ţesături sau împâslituri.

Suportul (se are în vede-
re natura suprafeţei pe 
care se aplică hidroizola-
ţia) poate fi:
a) Suport rigid – de exemplu  beton 
monolit sau prefabricat sau şape slab 
armate, din mortar de ciment; aces-
tea constituie un suport cu deforma-
ţii neglijabile, care comportă orice 
tip de materiale hidroizolante;
b) Suport elastic sau deformabil 
(panouri profilate metalice, asterea-
lă din lemn sau din plăci celulozice 

aglomerate); acesta permite hidroi-
zolaţii cu membrane;
c) Suport semirigid  (de pildă plăci 
din polistiren expandat sau extrudat, 
plăci din poliuretan etc.) implică plă-
ci termoizolante, semirigide simplu 
pozate, lipite în puncte, continuu 
sau fixate mecanic pe suport rigid 
– acestea pot fi supuse unui efort 
de compresiune de maximum 8 N/
cm2, pentru o deformaţie maximă de 
10%; şi în acest caz se pot aplica hi-

droizolaţii cu membrane;
d) Suport semielastic (de exemplu 
vată minerală de minimum 140 kg/
m3) sunt plăci termoizolante fixa-
te mecanic, lipite continuu sau în 
puncte pe suport rigid, elastic sau se-
mirigid, şi pot fi supuse unui efort de 
0,2 N/cm2, cu o deformaţie maximă 
de 5% la un coeficient de revenire de 
minim 0,90; comportă hidroizolaţii 
cu membrane. (Va urma)

» Principii prevăzute în Normative:
• Lucrările se vor executa de către firme autorizate, cu personal calificat, specializat 

în domeniu;
• Structurile hidroizolante se vor aplica la exteriorul construcţiilor în condiţii 

climatice normale, adecvate lucrărilor de hidroizolare, fără vânturi puternice sau 
ploaie, la temperaturi pozitive (conform prevederilor tehnologice), în general 
peste + 2°C;

• Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condiţiile şi prevederile docu-
mentaţiei de execuţie şi a reglementărilor specifice în vigoare; orice neconcor-
danţă va fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate, cu înştiinţarea 
beneficiarului;

• La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie ale lucrării (cu even-
tuale observaţii ce vor fi însuşite şi operate de executant) în baza constatărilor şi 
verificărilor efectuate de o comisie formată din executant, proiectant şi benefi-
ciar. Se vor face, unde este posibil, probări ale etanșeităţii prin inundare pe timp 
limitat (72 ore) şi observarea eventualelor infiltraţii.

Fo
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AplicAreA corectă  
A termosistemului

C el mai potrivit este să începem 
cu alegerea materialului pen-

tru izolație, produs care în cele mai 
multe cazuri de lucrări nereușite este 
necorespunzător destinației reco-
mandate de către producător. Tre-
buie spus că denumirea de „fațadă 
ventilată” care apare pe majoritatea 
produselor vândute ca polistiren 
pentru termosistem indică utiliza-
rea pe fațade care nu vor fi realizate 
cu masă de șpaclu și plasă, respec-
tiv finisate cu tencuială decorativă. 
Aceste produse sunt recomandate ca 
izolație aplicată sub o fațadă care are 
un strat de aer și un finisaj format din 
placaj ceramic, metal sau sticlă.
Recomandarea generală a tuturor 
producătorilor, pentru termosisteme 
lipite, este EPS 80 kPa, unde cifra 80 
indică rezistența minimă la com-
presiune a materialului, regăsită și 
în codul de produs de pe toate amba-
lajele după marcajul CS (compresiu-
ne). Mai există și recomandarea mini-
mală de aplicare a polistirenului EPS 
70, la producătorii care nu utilizează 
și măcinătură sau material regranulat 
în compoziția acestui material.

Deoarece în ultima perioadă au apărut numeroase critici legate 
de termosisteme, majoritatea fiind cauzate atât de execuția 
defectuoasă, cât și de alegerea improprie a materialelor din 
cadrul lucrărilor de reabilitare, dorim să arătăm câteva dintre 
greșelile frecvente de execuție.

erori frecvente

Greșeli de montaj

1 Prima greșeală de montaj foarte 
frecvent întâlnită este lipsa in-

stalării profilului metalic de soclu 
cu picurător, care are un rol multiplu 
- de protecție a termoizolației la par-
tea inferioară, de stabilire și ghidare a 
planeității, respectiv de prevenire a 
prelingerii apei de pe fațadă pe soclu.

2O altă eroare în execuție este ne-
respectarea dublei amestecări 

a mortarelor folosite la lipire și/sau 
șpăcluire - pentru a putea beneficia 
de eficiența amestecului de aditivi 
care sunt incluși în compoziția mor-
tarului, se va face o reamestecare la 
10-15 minute după efectuarea pri-
mei malaxări.

3 Lipirea incorectă este de aseme-
nea o eroare frecvent întâlnită. 

Sub motivul neplaneității fațadelor, 
lipirea este efectuată uneori în punc-
te de mortar. Acest procedeu poate 
duce, pe lângă pierderile de căldură 
cauzate de ventilarea prin spate a 
plăcilor, la propagarea unui eventu-
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al incendiu care ar porni din interi-
orul clădirii, prin crearea unei zone 
cu tiraj. Se recomandă deci lipirea 
pe contur sau, dacă nu este posibil, 
aplicarea unui cordon pe plăcile care 
vor fi amplasate în zona respectivă, 
la fiecare delimitare de nivel (etaj); 
soluția completă și economică pen-
tru o protecție la incendii este apli-
carea unei benzi de vată bazaltică la 
fiecare două niveluri. Trebuie pre-
cizat aici că polistirenul expandat 
pentru termosistem este ignifug și 
nu întreține arderea.

4 Tot la lipire trebuie menționată 
umplerea golurilor dintre plăci 

cu mortar – practică greșită, de-
oarece duce la crearea de punți ter-
mice. Metoda corectă, când există 
discontinuități în acoperire, constă 
în lărgirea golurilor și umplerea aces-
tora cu bucăți de polistiren expandat 
sau spumă cu expandare redusă pen-
tru termoizolații.

5 Pentru a evita aspectul denive-
lat al fațadei, îmbinările plăcilor 

trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă 

dură. Recomandarea noastră este 
utilizarea plăcilor de polistiren ex-
pandat cu feder/nut, marca ARCO, 
material care previne apariția punților 
termice și asigură o planeitate aproa-
pe perfectă a termosistemului.

6Dibluirea făcută incorect este o 
altă eroare des întâlnită, deoare-

ce, pe lângă aplicarea diblurilor sub 
nivelul plăcii cu minimum 2 mm, tre-
buie respectată și șpăcluirea acestora 
cu același material cu care se va face 
armarea, pentru a preveni diferențele 
de absorbție dintre mortar și polieti-
lena din care sunt confecționate di-
blurile, ceea ce poate duce la apariția 
petelor de culoare.

7 Pentru o șpăcluire corectă, pla-
sa trebuie să fie înglobată în 

masa de șpaclu aplicată în prealabil 
cu șpaclul cu dinți, în stadiu proas-
păt desigur, urmată de nivelarea 
suprafeței cu o gletieră cu marginea 
rotunjită. Dacă se constată diferențe 
de planeitate după aplicarea primu-
lui strat, la remedierea defectelor se 
va utiliza doar masă de șpaclu. Nu 

este recomandată utilizarea materia-
lului tip „tinci”, deoarece compoziția 
acestuia nu corespunde elasticității 
termosistemului și va duce la apariția 
fisurilor la suprafața fațadei.

8Nu în ultimul rând, finisarea 
trebuie făcută cu o tencuia-

lă decorativă structurată și nu cu 
vopsea lavabilă. Pentru a beneficia 
de o durată de viață mare și aspect 
corespunzător, este necesară aplica-
rea unei tencuieli siliconice, gata pre-
parate și colorate în masă.
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Sfatul arhitectului

Dr. arh. Emil ivănEscu 
comisarul anualei de arhitectură București 2012
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E venimentul s-a desfăşurat în 
perioada 1-12 iunie 2012 în mai 

multe spaţii din centrul Bucureş-
tiului, spaţiul expoziţional principal 
fiind Sala Dalles aflată pe Bulevar-
dul N. Bălcescu nr. 18. Alte spaţii au 
fost Palatul Ştirbei (Str. Victoriei), Un 
Arte (Str. Budişteanu), Ceainăria Căr-
tureşti (Bdul. Magheru), Str. Arthur 
Verona, Pasajul Metrou-Universităţii. 
În scopul de a reflecta cât mai corect 
activitatea profesională a membrilor 
filialei, Anuala a cuprins, ca eveni-
ment central, expoziţia-concurs con-
ţinând lucrări finalizate de membrii 
filialei până în luna mai 2012, iar, ca 
momente conexe, diferite evenimen-
te ce au dezbătut tema generală. 

Filiala Teritorială Bucureşti a 
Ordi nului Arhitecţilor din Româ-
nia a organizat ANUALA DE 
ARHITECTURĂ BUCUREŞTI – 
ediţia a X-a 2012, cu titulatura: 
„Eco-arhitectura”. Evenimentul 
a fost conceput pe mai multe 
paliere adresate atât arhitecţilor 
bucureşteni şi din ţară, cât şi 
publicului larg: 1) Competiţia 
– expoziţie tradiţională de 
arhitectură; 2) Conferinţele 
Eco-Arhitectura; 3) Traseul  
expoziţional urban-cultural al 
Anualei 2012.
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Despre ANUALA 
DE ARHITECTURĂ
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Important este momentul de oma-
giere a „10 ani de Anuală de Arhitec-
tură Bucureşti”, reprezentând un de-
ceniu de evenimente şi mediatizare a 
profesiunii de arhitect către publicul 
larg din Bucureşti şi România. În acest 
sens, toţi membrii Filialei Bucureşti a 
Ordinului Arhitecţilor din România, 
inclusiv cei din diaspora, au fost invi-
taţi să participe la această manifesta-
re expoziţională la una sau mai multe 
secţiuni, cu una sau mai multe lucrări 
reprezentative. 

Tema generală, „Eco-Arhitectura”, 
survine pe fondul unor necesităţi evi-
dente în mediul construit românesc 
contemporan de înţelegere şi utiliza-
re corectă a conceptelor şi tehnologi-
ilor verzi. Necesitatea tuturor acestor 
fenomene contemporane este o fun-
damentare sănătoasă a unui context 
construit. De aceea, Anuala 2012, le-a 
pus în discuţie pe toate acestea, toc-
mai pentru a încuraja o mentalitate 
solidă şi sensibilă la natură, energie, 
arhitectură şi om, în final. În paralel 

cu această temă profesional-cultu-
rală, am a omagiat 10 Ani de Anuală 
Bucureşti tocmai pentru a demon-
stra o permanentizare a evenimentu-
lui de arhitectură în contextul medi-
atic şi al publicului larg bucureştean.   

Caracterul Anualei 2012 a fost unul 
cultural, profesional şi educaţional. El 
s-a bazat pe conexiune, relaţionare, 
expunere şi deschidere către publicul 
larg, provenind  din aplicarea  unui 
concept organizaţional şi anume ace-
la de „eveniment în eveniment”, adică 
eveniment cultural-artistic în cadrul 
evenimentului arhitectural. Această 
ati tudine are la bază viziunea arhitec-
turii ca act atât profesional, cât şi cul-
tural şi artistic. Beneficiul unui astfel 
de gest este o deschidere şi o recepti-
vitate cât mai mare a arhitecturii nu 
doar în rândul profesioniştilor, ci şi al 
publicului larg.

„Eveniment în eveniment” înseam-
nă realizarea unor construcții cul-
turale cu audienţă sporită chiar în 
cadrul Anualei, astfel încât publicul 
care vine la evenimentele culturale să 
intre în contact şi cu cele profesiona-
le. Publicul trebuie educat în înţele-
gerea arhitecturii drept act cultural, 
căci orice om care înalţă o casă, de 
fapt, creează un act de cultură. 

Evenimentele Anualei 2012, expo-
ziţii, conferinţe şi workshop-uri pre-
cum Conferinţele Eco-Arhitectura, 
Şcoala de la Buneşti, Atelierul de Lut, 
De-a Arhitectura, Eco-Design, Expo-
ziţia de fotografie Atmosfere, Eveni-
mentul Arhitext - Fluenţe, Street De-
livery, Strada de C’Arte, au mediatizat 
atât produsul de arhitectură autoh-
ton, cât şi profesia de arhitect în cele 
mai bune aspecte ale sale.
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Vata minerală bazaltică – soluția de izolare 
termică fără riscuri în caz de incendiu

Tehnologii de Top

pierderile materiale provocate de incendii sunt estimate la circa 1% din piB-ul țărilor dezvoltate, 
chiar mai mari pentru țările emergente. Aceste costuri, conform ABi (Asociația Asiguratorilor 
Britanici), s-au dublat practic între 2002 și 2008, ceea ce arată clar că avem de-a face cu o 
problemă majoră. dar aceste statistici sunt mult mai sever percepute atunci când efectele 
sunt directe, personale, pentru fiecare dintre cei implicați: utilizatori, proprietari, constructori, 
arhitecți sau dezvoltatori. 

Oamenii petrec majoritatea timpului în interiorul clădi-
rilor, dar câți dintre ei verifică dacă sunt protejați de foc 
în timp ce locuiesc sau muncesc? Câți au o atitudine pro-
activă față de acest pericol căruia nu îi pot supraviețui 
decât cei norocoși? Iată de ce este nevoie ca ei să înțeleagă 
performanțele la foc ale noilor materiale și să se asigure că 
dezvoltatorii cunosc și utilizează aceste produse.

Utilizatorii construcțiilor au nevoie să afle cum s-a con-
struit clădirea respectivă pentru a ști cum să se protejeze 
mai bine în cazul unui incendiu.
Proprietarii de clădiri au tot interesul să-și protejeze clă-
dirile, precum și bunurile din interiorul lor. Ei au, de ase-
menea, o responsabilitate pentru utilizatorii acelor spații, 
putând fi trași la răspundere în caz de incendiu.
Arhitecții și antreprenorii au de asemenea o respon-
sabilitate majoră în proiectarea și alegerea gradului de 
siguranță la foc, precum și în privința calității execuției 
lucrărilor dedicate. 

» De ce să alegeţi materiale non-combusti-
bile pentru izolarea clădirilor industriale și de 
birouri:
1. Ajută la prevenirea vătămării și pierderii de vieţi omenești;
2. Reduc riscul de deteriorare a bunurilor, documentelor și 
informațiilor prețioase;
3. Reduc riscul întreruperii activităţii și chiar falimentul unei 
companii;
4. Pot fi reciclate, ceea ce este bine pentru mediul înconjurător;
6. Scad valoarea polițelor de asigurare, fiind percepute ca avan-
tajoase de către asiguratori;
7. Cresc siguranța activității pentru angajați, deci și eficiența lor.

Protecția clădirii este de fapt o auto-protecție pentru 
toți cei implicați în realizarea și utilizarea ei. 

Fumul – ucigașul ascuns
În privința toxicității fumului rezultat din incendii, doar 
câteva țări din lume au prevederi speciale pentru materia-
le, majoritatea vizând numai prevenția și incendiul în sine. 
Este o gravă eroare, pentru că, din cei 80.000 de oameni 
care mor anual în incendii, majoritatea nu sunt cei care 
au fost expuși la foc deschis sau la căldură, ci acei care 
au fost afectați de fumul inhalat, degajat de materialele 
arse. Statisticile sunt elocvente: 51% mor din cauza fumu-
lui, 25% mor din cauza arsurilor și 23% din cele două cauze 
combinate. Este ciudat că în Uniunea Europeană toate clă-
dirile trebuie să aibă certificate de performanță energetică 
și este prevăzută îmbunătățirea acestor performanțe, dar 
nu există o reglementare clară vizavi de siguranța la fumul 
emis de aceste materiale și structurile aferente.
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Odată ce aţi decis să proiectați, construiți 
sau renovați o clădire folosind vata mi-
nerală bazaltică, la ROCKWOOL veți găsi 
soluţiile de izolare adecvate, pentru toată 
clădirea, cu minimum de riscuri din per-
spectiva protecției în caz de incendiu. La 
ROCKWOOL mai poate fi găsită și o gamă 
largă de sisteme de protecție pentru ţevi și 
conducte având aceleași calități.

Produsele ROCKWOOL 
asigură o izolare termică 
și acustică superioară, 
durabilitate, o formă 
intactă și stabilitate 
dimensională în timp.

Fabricată din materiale naturale, izolaţia 
ROCKWOOL nu arde, nu propagă focul și 
poate rezista fără probleme la temperaturi 
de 1000°C. Prin rezistența sa la foc, vata 
bazaltică ROCKWOOL permite obținerea 
unui timp prețios pentru evacuare și 
operațiuni de salvare. Vata minerală 
ROCKWOOL nu produce fum toxic la 
incendiu.

mai mult combustibil
pentru incendiu?
Anumite materiale folosite la izolații sunt deseori printre 
cele incriminate pentru evenimentele nefericite petrecu-
te, începând cu etapa extinderii rapide a incendiului. Fo-
losirea pe scară largă a unor produse combustibile crește 
riscul în caz de incendiu dacă acestea nu sunt selectate cu 

atenție și dacă nu sunt folosite în conformitate cu reco-
mandările producătorilor - de pildă, cu eludarea bariere-
lor anti-foc și anti-fum.
Când sunt supuse focului, aceste materiale se aprind re-
pede și creează perdele de fum toxic. Un exemplu de uti-
lizare eronată a materialelor, care pot deveni fatale când 
sunt selectate și amplasate greșit, este cel care a avut loc 
într-un club din Rhode Island (S.U.A.), în 2002. Pentru izo-
larea fonică și pentru o acustică mai bună a fost aleasă 
spuma poliuretanică, contrar recomandărilor producă-
torilor. Într-o noapte, fără permisiunea proprietarului, au 
fost folosite materiale pirotehnice care au aprins izolația 
rămasă neacoperită. Incendiul s-a extins în următoarele 
90 de secunde și spațiul s-a umplut rapid cu un fum toxic; 
au murit atunci 100 de oameni.

Realitatea este că în prezent nu există peste tot clasificări 
armonizate pentru sistemele de izolare ale zidurilor exte-
rioare, în ciuda faptului că au apărut permanent noi me-
tode de izolare și eficientizare termică, mai ales cele post-
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construcție. Dar recentele incendii petrecute în blocuri de 
apartamente în Shanghai, Berlin și Dijon (Franța) au schim-
bat radical percepția asupra acestor fațade termoizolate, 
arătând necesitatea respectării unor clase de comporta-
ment la foc în funcție de destinație. Atenția trebuie acor-
dată inclusiv renovărilor sau când se schimbă destinația 
unei clădiri, cu accent pe modificarea instalațiilor care cresc 
riscul de incendiu și pe modificarea barierelor de protecție 
la foc care pot fi compromise în timpul lucrărilor.

VeriFică și spune!
Intervalul în care o familie poate scăpa dintr-o clădire 
în flăcări este foarte scurt – conform unui studiu făcut 
de Institutul Național de Știință și Tehnologie din S.U.A., 
timpul mediu este de doar 3 minute. Iată de ce oame-
nii trebuie să fie conștienți de soluțiile de protecție la foc 
din clădiri, operativitatea ieșirilor de urgență, calitatea 
izolației și gradul de rezistență la foc a acesteia. Propri-
etarii trebuie să aibă informații clare în acest sens de la 
producătorii de materiale și dezvoltatori, iar chiriașii de la 
proprietari. Oamenii trebuie să fie proactivi!

A1 înseamnă  
siguranță la Foc
Instalarea stropitorilor anti-incendiu reduce efectele 
focului cu 85%, rememorarea căilor de evacuare într-o 
clădire cu multe etaje reduce riscul de a fi prins în cap-
cană. O mică schimbare în cunoașterea materialelor de 
construcție și în comportamentul de selecție a acestora 
poate salva vieți. Iar un regim de certificare riguroasă pre-
vine transformarea incendiului într-un dezastru. 

Pentru a nu avea dubii, utilizatorii materialelor de 
construcție trebuie să urmărească eticheta Euroclass, 
care să indice nivelul A1. Este clasa pentru beton, vată 
bazaltică sau oțel, considerate incombustibile, adică nu 
ard și nu contribuie la răspândirea focului. S-a dovedit că 
nu emit fum decât în cantități nesemnificative, reducând 
riscul gazelor toxice și al reducerii vizibilității, cauza mul-
tor tragedii care puteau fi prevenite.

Tehnologii de Top
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ȘTiri

Final Distribution, importatorul ex-
clusiv în România al brandurilor 

Gerard și Delta și producătorul siste-
mului de jgheaburi și burlane Novatik 
a deschis o nouă linie de producție în 
Băicoi – Prahova, în urma unei investiții 
de peste o jumătate de milion de euro. 
Capacitatea de producție de țiglă No-
vatik este de 1.000.000 de mp/an.   

„După anul 2008 am luat o decizie 
strategică – să începem producția. A 
fost o decizie grea, mai ales având în 
vedere contextul economic, dar care, 
cu fiecare zi ce trece se dovedește a 
fi extrem de inspirată. Am devenit 
producători de jgheaburi și burla-
ne Novatik, iar din iunie 2012 pro-
ducem și țiglă metalică în panouri 
mici Novatik. Este un produs cu 
performanțe deosebite, cu ajutorul 
căruia ne dorim să intrăm și pe alte 
segmente de piață, care până acum 
nu au fost în targetul nostru. Ca și 
în cazul altor produse din portofoliul 
nostru, ne asumăm rolul de a edu-
ca în speranța că în viitor vom crea 
o piață al cărei nume va fi „țiglă tip 
Novatik”. Am decis să ne completăm 
portofoliul așa încât să putem pune 
la dispoziția clientului un sistem per-

Mansarde & Acoperișuri 
la „ExPO CASA MEA”

Peisajul expozițional de anul 
acesta a fost marcat de un nou 
târg: Expo Casa Mea, care timp 
de 4 zile (3 - 6 mai 2012) s-a bucu-
rat de prezența a 97 de expozanți 
și numeroși vizitatori interesați 
de segmentul „home & deco“. 
Evenimentul, care a avut loc în 
cadrul spațiului dedicat de la 
Romaero Băneasa, a vizat inclusiv 
segmentul specialiștilor, vizitatorii 
având ocazia să participe la semi-
narii tematice gratuite susținute 
de către arhitecți, designeri și 
avocați, precum și la demonstrații 
desfășurate la exteriorul incintei, 
unde au fost expuse produse și 
sisteme de acoperișuri. 

Revista noastră s-a prezen tat 
vizitatorilor alături de reprezen-
tanții ANMAR, cu un stand, revis-
te și sfaturi pentru beneficiari.

ROENERgy – tot mai  
multe fotovoltaice

În perioada 20-22 iunie, am 
fost prezenți la expoziția speci-
alizată în energii regenerabile 
RoEnergy, pentru a culege noi 
informații din acest domeniu, cu 
o atenție specială pentru panou-
rile solare fotovoltaice. 

Pe acest segment strâns legat 
de cel al acoperișurilor, am con-
statat participarea a numeroase 
firme străine interesate să distri-
buie pe piața românească produ-
se mai performante, cu prețuri 
tot mai competitive. Dacă până 
acum câțiva ani panourile erau 
furnizate la prețuri prohibitive, se 
poate spune că în prezent miza o 
reprezintă partea de montaj.

formant de învelitori, produs 100% 
în România.

Pe termen mediu, unul dintre prin-
cipalele noastre obiective îl constituie 
continuarea efortului de a inova, și de 
a ne customiza permanent produsele 
și serviciile în conformitate cu nevoile 
clienților noștri. Vom continua să in-
vestim în brandul nostru Novatik prin 
eficientizarea liniilor de producție, 
prin extinderea gamei de culori și 
prin ridicarea standardelor în ceea 
ce privește producția de țiglă meta-
lică.” declară Dan Mircescu, Director 
General Final Distribution.

Sistemul de învelitori Novatik – pro-
dus în România, prezintă o serie de 
avantaje care îl recomandă atât pentru 
construcții noi cât și pentru renovări. 
Designul țiglei Novatik a fost creat ast-
fel încât să asigure aspectul unei țigle 
ceramice, dar într-o formă originală. 
Sistemul de învelitori Novatik este dis-
ponibil în rețeaua națională de peste 
100 de parteneri, firme specializate de 
distribuție și montaj a produselor pen-
tru acoperiș.

Prima țiglă metalică în panouri  
mici fabricată în România
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Coșul de fum 
Ca element  
de siguranță 
la inCendii
Coșurile de fum necorespunzătoare sunt cauza unui număr însemnat de incendii, care se 
produc anual în țara noastră (circa 13-15% din numărul total, respectiv peste 2.200). Aceste 
elemente de construcție sunt supuse la solicitări de natură fizică și chimică complexe, inclusiv 
la variații de temperatură și șocuri termice cauzate de aprinderea accidentală sau intenționată 
a funinginii depuse, soldată cu temperaturi ce pot depăși 1.000ºC. 

Focul poate acționa asupra structurii 
coșului de fum din două direcții:
A. de la exterior spre interior, când în spațiul de am-

plasare al coșului are loc un incendiu
B. de la interior spre exterior, în cazul arderii funinginii 

depuse.
Situațiile acestea pot fi cauza unor incendii, dacă coșurile 
de fum nu sunt proiectate, executate sau instalate cores-
punzător.

În vederea eliminării riscurilor unor 
incendii provocate de coșurile de 
fum este necesară respectarea unor 
cerințe/condiții:

1 Executarea structurii coșului de fum din materi-
ale incombustibile și care prezintă stabilitate ter-

mică pe o perioadă de timp precizată (condiție foarte 
importantă în cazul construcțiilor etajate, fiindcă în urma 
deformării excesive sau prăbușirii coșului de fum din ca-
uza temperaturilor ridicate, un incendiu se poate extin-
de/propaga la nivelele superioare prin golul de trecere al 
coșului creat în planșeu); 

2 Executarea pereților interiori ai coșului de fum, 
care sunt în contact cu reziduurile de ardere, din 

materiale rezistente la șocuri termice, în așa fel încât 



să se prevină fisurarea acestora și pierderea etanșeității la 
gazele de ardere fierbinți;

3 Prevederea obligatorie a unui strat termoizolant din 
materiale incombustibile, în vederea reducerii semni-

ficative a temperaturilor de la fața exterioară a coșurilor;

4 Păstrarea la instalare a unei distanțe minime de 
siguranță între fața coșului de fum și materiale-

le combustibile din imediata vecinătate  (elemente de 
construcții, materiale depozitate, etc.).

Având în vedere cele precizate, în conformitate și cu 
legislația în vigoare privind comercializarea materialelor 
pentru construcții, se impune construirea coșurilor de 
fum din materiale sau elemente prefabricate, care dispun 
de declarație de conformitate și marcaj CE, prin care se 
atestă faptul că produsele respective sunt adecvate utili-
zării în domeniul evacuării gazelor de ardere. În declarația 
de conformitate emisă, producătorii specifică distanța 
minimă de instalare dintre coșul de fum și materialele 
combustibile adiacente.

Prevederi legale
Coșurile de fum trebuie proiectate și am-
plasate în conformitate cu SR EN 15287-1 
(+A1:2011), care a înlocuit vechiul STAS 
6793-86. În acest document se găsesc câteva 
referințe și la raporturile dintre coșul de fum 
și acoperiș, respectiv dintre gura de evacu-
are și coama acoperișului, în scopul evitării 
declanșării incendiilor. Iată câteva prevederi:

Se consideră că gura de evacuare din siste-
mul de coş se găseşte într-o zonă de vânt, de 
presiune contrară tirajului, dacă poziţia sa 
nu este la cel puţin 0,4 m deasupra coamei 
acoperişului şi dacă lungimea liniei orizonta-
le dusă din gura de evacuare a sistemului de 
coş până la intersecţia cu acoperişul este mai 
mică de 2,3 metri, şi dacă gura de evacuare a 
sistemului de coş, este situată:

• pe un acoperiş a cărui înclinare este 
mai mare de 40° sau
• pe un acoperiş a cărui înclinare nu este 
mai mare de 25°, dacă o deschidere pentru 
aer şi gura de evacuare sunt poziţionate pe 
laturi diferite ale acoperişului faţă de coamă 
şi distanţa orizontală în raport cu coama este 
mai mare de 1,0 m.
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Ţigla din beton MEDITERRAN:  
rezistentă, aspectuoasă, nepoluantă

Tehnologii de Top

Deja grecii antici foloseau varul ars în amestec cu nisipul 
pentru a obţine un material bun pentru construcţii, roma-
nii au fost cei ce au dezvoltat această tehnică a betonului 
propriu-zis prin amestecul varului cu nisip, la care au adă-
ugat cenuşă vulcanică. Cu acest amestec a fost realizată 
cupola Pantheonului din Roma, o performanţă a acelor 
vremuri şi una dintre atracţiile turistice de nivel mondial la 
ora actuală.
Ideea este în fond următoarea: ţigla din beton are în 
compoziţie numai produse naturale - nisip cuarţos cu 
adaos de ciment, colorant (oxid de fier) şi apă.

Produsă cu responsabilitate faţă de client, ţigla din beton 
are o rezistenţă mecanică ridicată, este colorată în masă 
şi este netedă sau are o suprafaţă rugoasă cu un strat su-
plimentar de protecţie.

Trebuie accentuat ca tehnologia de producţie a ţiglelor 
din beton protejează natura şi din punct de vedere al 
consumului energetic. Pe parcursul procesului de obţine-
re, ţiglele nu sunt arse în cuptoare, ci sunt ţinute în ca-
mere speciale unde este forţată întărirea betonului şi, prin 
acest procedeu, se elimină căldură; trebuie asigurată doar 

Foarte multă lume este informată asupra ţiglelor din beton, fiind în zilele noastre una dintre meto-
dele cele mai folosite pentru acoperirea clădirilor, respectiv a locuinţelor. dar puţini ştiu că beto-
nul are o istorie de câteva milenii bune.  

Coppo Ferrara
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o umiditate ridicată cu ajutorul vaporilor de apă (aburi). 
Astfel, din punctul de vedere al consumului energetic, 
comparativ cu celelalte tipuri de învelitori, ţigla din beton 
se plasează pe locul trei, după trestie şi şindrila de lemn.
Pe lângă rezistenţa mecanică mare (duritate), ţiglele din 
beton mai au calitatea că au absorbţie foarte mică de 
apă (aproape de zero), motiv pentru care au şi o rezisten-
ţă mare la ciclurile îngheţ - dezgheţ, precum şi stabilitate 
dimensională perfectă.

Având în vedere că se folosesc diferiți coloranţi (oxizi de 
fier) pentru colorarea în masă a betonului, pe lângă dife-
ritele modele de ţiglă se poate obţine şi o varietate lar-
gă de culori. Prin diferitele modele şi nuanțe posibile, se 
pot realiza construcţii personalizate sau care să respecte 
arhitectura zonei, culorile faţadei, tâmplăriei şi structurii 
din lemn. Construcţia poate fi personalizată prin aspectul 
acoperişului, care va deveni un element de referinţă al zo-
nei respective. Acest reper îşi schimbă foarte greu nuanţa, 
iar procesul se va petrece uniform. 
Având în vedere componentele de bază naturale şi culori-

le apropiate celor tradiţionale (cărămiziu, arhaic, carbon), 
ţigla de beton ar putea fi un produs folosit şi la renovarea 
construcţiilor vechi, care vor fi protejate în continuare pe 
termen lung, luând în calcul durata de viaţă foarte mare 
a acesteia. Este un alt argument care are drept consecinţă 
economisirea de fonduri pentru reparaţii.

Ca urmare a celor menţionate mai sus, considerăm că 
mulţi cumpărători finali, beneficiari de construcţii noi, 
constructori, proiectanţi si arhitecţi au toate argumentele 
pentru a folosi fără reţinere ţiglele din beton, atât la pro-
iecte noi, personalizate, precum şi la restaurări. 

Rundo Arhaic



44

Mansardele sunt spații în care se pot amenaja aparta-
mente independente pe un nivel, pe un nivel şi supantă, 
chiar pe două niveluri (tip duplex), în funcţie de înălţi-
mea spaţiului mansardat, cu acces interior sau exterior, 
separat sau nu de cel al apartamentelor de dedesubt. În 
cazul în care nu există o mansardă, se pot face extinderi 
ale ultimului nivel, accesul făcându-se prin intermediul 
unei scări interioare, din cadrul spaţiului de la ultimul 
nivel; mansarda, împreună cu ultimul nivel, poate de-
veni astfel un apartament tip duplex sau triplex.

Înălțimi utile

Conformarea mansardelor se poate face diferit, în funcție 
de cerințele beneficiarului, dar câteva reguli presupun:
•	 asigurarea	unei	înălţimi	utile	(în	zona	cu	înălţimea	ma-
ximă	a	încăperii)	de	minimum	2,55	m	pentru	încăperile	
de	locuit	şi	bucătării,	respectiv	minimum	2,30	m	pentru	
degajamente,	debarale	sau	băi;	

•	 asigurarea	unei	înălţimi	libere	de	circulaţie	de	minimum	
1,90	m;

•	 utilizarea	corespunzătoare	a	suprafeţei	utile	a	mansardei	

Reguli 
pentRu 
mansaRde
Mansarda unei locuințe, a unei clădiri în gene-
ral, rămâne una dintre zonele cele mai expuse 
la factorii climatici interiori sau exteriori, prin ur-
mare trebuie respectate câteva reguli cu privire 
la dimensionarea și amplasarea elementelor 
constructive, în scopul asigurării confortului și 
a unei utilizări în condiții optime. Arhitecții știu 
în general aceste reguli, dar este bine ca ele să 
fie cunoscute și de montatori, pentru ca pro-
iectul să fie respectat în cunoștință de cauză.

sfatul specialistului
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l Prezen]i de peste 10 ani în România, producem contratocuri (pretocuri)
pentru u[i de interior [i ferestre de acoperi[ pentru spa]ii civile [i industriale,
de]inând certificarea CE pentru întreaga gam` oferit` pe pia]`

l Producem preponderent pentru export (Italia, Spania, Portugalia, Polonia [i
Cehia) dar începând din 2012 ne adres`m [i pie]ei autohtone

l Sus]inem eforturile de a explica opiniei publice utilitatea mont`rii feres trelor
de acces pe acoperi[ atât pentru aerisire [i lumin` natural`, dar mai ales
pentru siguran]a cl`dirii [i a celor ce locuiesc în ea, ca ie[ire pentru cur`]area
co[urilor de fum sau ca acces în caz de incendiu. Prezen]a ferestrelor de
acces în acoperi[uri este o normalitate [i o regul` în ]`rile Europei de Vest [i
Centrale, dar în România constituie doar o excep]ie facultativ`

l Contratocul, acest produs cvasi-necunoscut în România, este salutar prin
avantajele evidente aduse  cu cheltuieli minime zidarilor, monta to rilor de u[i
dar mai ales proprietarilor care doresc înlocuirea u[ilor f`r` a recurge la
demol`ri. Contratocul este utilizat de peste 30 de ani în Italia, Spania, Fran]a
[i, mai nou, în Ungaria, Anglia [i Maroc, INCO S.R.L. producând pentru
aceste pie]e peste 600.000 de unit`]i anual.

S.C. Inco S.R.L.
Str. Slt. Radu Teoharie, nr. 102; Târgu Neam] – 615200, Jude]ul Neam]
CIF: RO 13735012 – J27/53/2001
Tel/Fax +40 233 790810; Email: office@incoromania.ro
www.incoromania.eu

în	funcţie	de	panta	acoperişului,	iar	aici	intervine	înălțimea	
minimă	a	unui	perete	delimitator;	pentru pantă mai mică 
de 20°, peretele delimitator respectiv să fie de cel puțin 
1,5 m, pentru pantă între 20° și 45° – cel puțin 1,2 m, iar 
pentru pantă de peste 45° – minimum 1 m. 

Relația cu exteriorul

Relaţia	 mansardelor	 cu	 exteriorul,	 respectiv	 asigurarea	
unei	iluminări	şi	ventilări	eficiente,	precum	şi	a	unui	con-
fort	 vizual	 corespunzător,	 se	 face	 prin	 prevederea	 unor	
deschideri	(mai	mari	sau	mai	mici)	în	versanţii	acoperişu-
rilor	mansardelor:	ferestre	de	mansardă,	lucarne,	uşi-feres-
tre	(glasvanduri)	sau	timpane.

Ferestrele de mansardă sunt așadar ferestre înclinate 
inserate	 în	 structura	 acoperişurilor	 în	 pantă.	 Ele	 au	 câ-
teva	 caracteristici	 care	 le	 pun	 în	 oglindă	 cu	 o	 fereastră	
obişnuită	verticală,	astfel:
•	 având	aceeaşi	pantă	cu	cea	a	învelitorii,	pot	fi	utilizate	la	
mansardarea	podurilor	existente,	fără	a	produce	modi-
ficări	majore	în	structura	acoperişului	şi	fără	a	schimba	
aspectul	general	al	acestuia;

•	 prin	 inserarea	 lor	 în	planul	acoperişurilor,	 se	simplifică	
finisarea	interioară	a	tavanului	mansardei;

•	 însorirea	şi	încălzirea	atmosferei	interioare	a	încăperilor,	
pe	timp	de	vară,	este	totuşi	mai	puternică,	iar	cantitatea	
de	aer	proaspăt	care	pătrunde	printr-o	fereastră	înclina-
tă	este	mai	mică;
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•	 manevrarea	 ferestrelor	 este	 îngreunată	dacă	 sunt	 am-
plasate	deficitar,	respectiv	la	o	înălțime	de	peste	2	m	la	
limita	superioară;

•	 trebuie	luat	în	calcul	riscul	de	îngheţare	şi,	deci,	obtura-
rea,	pe	timp	de	iarnă,	în	special	la	pante	sub	45°.

Modalităţi de ameliorare a ferestre-
lor de mansardă
•	 mărirea	eficienţei	ventilării	naturale	a	spaţiului	se	poate	
face	prin	prevederea,	 pe	 lângă	 fereastra	de	mansardă,	
a unei ferestre clasice, verticale, sau prin prevederea a 
două	ferestre	de	mansardă	consecutive;

•	 utilizarea	ferestrelor	prevăzute	cu	clapete	de	ventilare,	
filtre	şi	plase	contra	insectelor;

•	 fereastra	de	la	partea	inferioară	va	fi	poziţionată	la	ma-
ximum	2	m	înălțime;

•	 efectele	însoririi	excesive	sunt	diminuate	prin	prevederea	
de	dispozitive	parasolare,	storuri	rulante	exterioare,	trans-
peranturi,	veneţiene,	perdele	de	faţadă	exterioare	etc;

•	 ferestrele	de	mansardă	pot	fi	prevăzute	cu	dispozitive	
electrice	de	dezgheţare;

•	 circulaţia	mai	eficientă	a	aerului	de	la	sursa	de	căldură	
la	geam,	se	asigură	prin	conformarea	corespunzătoare	a	
căptuşelii	 ferestrei	de	mansardă:	orizontală la partea 
superioară şi verticală la partea inferioară.

LucarneLe  sunt tipuri de ferestre specifice acoperișuri-
lor	cu	pantă	mare,	care	au	următoarele	caracteristici:

•	 însorirea	şi	încălzirea	atmosferei	interioare	a	încăperilor	
este	mai	puţin	agresivă;

•	 ventilarea	naturală	se	poate	asigura	în	condiţii	optime;
•	 manevrabilitatea	ochiurilor	mobile	este	facilă	(în	condi-
ţiile	asigurării	unei	poziţionări	corespunzătoare	a	siste-
melor	de	manevrare);	

•	 confortul	 vizual	 este	 asigurat	 prin	 posiblitatea	 pozi-
ţionării	 corespunzătoare	 a	 acestor	 tipuri	 de	 ferestre	
(înălțimea	până	la	limita	inferioară	a	ferestrei	mai	mică	
de	1,2	m);

•	 este	necesară	 evitarea	 riscului	 infiltrării	 apei	de	ploaie	
în	cazul	nerezolvării	corecte	a	racordării	dintre	versanţii	
acoperişului	şi	lucarnă.

uşiLe-ferestre	(glasvanduri)	-	în	cazul	în	care	volume-
tria	şi	conformarea	spaţiului	interior	permit,	se	pot	realiza	
terase,	balcoane	etc.,	prin	retragerea	pereţilor	perimetrali,	
obţinându-se	astfel	vitraje	de	dimensiuni	mai	mari	care	au	
avantajul	că	pot	asigura,	pe	lângă	o	iluminare	şi	o	ventilare	
eficientă,	o	perspectivă	bună	spre	exterior.

Iluminat și ventilație

Pentru asigurarea iluminatului natural, raportul dintre 
aria ferestrelor şi aria pardoselilor va fi:
•	 la ferestre de mansardă: 1/8 - 1/10
•	 lucarne 1/6 - 1/8
Se	urmăreşte	ca	ferestrele	să	fie	dimensionate	şi	ampla-

sate	astfel	încât	să	se	evite	însorirea	excesivă	şi	supraîncăl-

sfatul specialistului
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zirea	atmosferei	 interioare	a	 încăperilor,	prin	orientarea 
optimă a suprafeţelor vitrate: n - ne pentru fereastră 
de mansardă şi n-ne sau s-se la lucarnă.
Pentru	 realizarea	 unei	 ambianţe	 luminoase	 favorabile,	

se	recomandă	utilizarea	unor	materiale	de	finisaj	(pereţi,	
platforme,	pardoseli)	cu	un	coeficient	de	reflexie	cât	mai	
ridicat. 
În	scopul	ventilării	naturale,	ferestrele	de	mansardă	vor	

fi	 astfel	 dimensionate	 şi	 poziţionate,	 încât	 să	 fie	 evitate	
eventualele	surse	de	poluare	(coşuri	de	fum,	ventilaţii	de	
bucătării,	canalizări	etc).

Reguli de mobilare 

Având	în	vedere	geometria	variabilă	a	pereţilor	şi	tavanu-
lui,	 respectiv	 relaţia	perete	vertical	–	 tavan	 înclinat,	pot	
fi	recomandate	câteva	posibilităţi	de	mobilare	a	spaţiului	
interior	al	mansardelor,	cu	destinaţia	de	locuinţă,	astfel:
•	 pentru dormitor,	mobilarea	se	recomandă	a	fi	făcută	în	
conformitate	 cu	geometria	 spaţiului	 construit,	 în	 sensul	
că,	în	cazul	în	care	patul	este	adosat	peretelui	scund,	se	re-
comandă	ca	la	70	cm	de	peretele	delimitator	să	se	asigure	
o	înălțime	liberă	de	cel	puțin	1,9	m;

•	 în camera de zi,	mobilierul	pentru	depozitare	(biblioteci	
joase,	scrinuri,	bufete	etc.)	se	recomandă	a	fi	dispus	peri-
metral,	în	zonele	cu	înălţime	mai	mică	de	1,9	m,	cu	condi-
ţia	respectării	înălţimii	minime	a	peretelui	scund	(să	existe	
înălțimea	 liberă	de	1,9	m	 la	 70	 cm	distanță	de	peretele	
scund);

•	 acolo unde activitatea specifică se desfăşoară în cea 
mai mare parte în picioare	(respectiv	zona	frontului	de	
lucru	din	bucătării),	mobilarea	trebuie	făcută	astfel	încât	
activitatea	să	se	desfăşoare	în	zona	cu	înălţime	mai	mare	
de	1,90	m;

•	 în camera de baie,	lavoarul	se	poate	amplasa	în	spaţiul	cu	
înălţime	liberă	de	minimum	1,90	m,	iar	vasul	de		toaletă	
se	poate	amplasa	în	spaţiul	cu	tavan	înclinat,	cu	condi-
ţia	asigurării,	la	70	cm	de	la	perete,	a	înălţimii	libere	de	
circulaţie	minime	(1,90	m);	recomandarea	poate	fi	res-
pectată	 la	mansardele	 cu	panta	 acoperişului	 de	peste	
20°	 şi	 înălţimea	 peretelui	 delimitator	 al	mansardei	 de	
minimum	1,20	m	(pentru	pante	mai	mici,	se	recomandă	
fie	dispunerea	obiectelor	sanitare	pe	pereţii	cu	înălţime	
mare,	 fie	 înălţarea	 peretelui	 delimitator	 al	 mansardei	
până	la	o	înălţime	convenabilă).







52

S ediul Bibliotecii Naționale, a cărui 
construcție a început în 1986, era 
acum câțiva ani un proiect depășit ca 

fluxuri de trafic, drept pentru care a fost 
necesară o reconversie arhitecturală, mai 
ales interioară, unde trebuiau alese soluții 
adecvate destinației și exigențelor unei bi-
blioteci moderne, dotate cu echipamentele 
necesare în privința climatizării, sonori-
zării, iluminării. Au fost folosite nu doar 
panouri din gips-carton și panouri per-
forate, cu capacitatea de a absorbi undele 
reverberante, ci și compozite cu suprafețe 
aparente deosebite, toate având un com-
portament deosebit la foc. Specificațiile 
tehnice au fost îmbunătățite, reducându-se 
în unele cazuri pasul de montaj, ceea ce a 
mărit gradul de siguranță. 

Fiind vorba despre o bibliotecă, centrul 
atenției a fost orientat deci către acustica 

Cel mai complex plafon din 
România, la Biblioteca Națională

Pe 14 iunie, Knauf 
România a organizat 

un simpozion 
dedicat specialiștilor 

(constructori, 
arhitecți) în cadrul 

căruia au fost 
evocate principalele 

lucrări realizate cu 
materiale furnizate 

de această companie 
pentru noul sediu al 
Bibliotecii Naționale 

a României din 
București.

„În general, proiectul 
de arhitectură și cel 

de acustică trebuie să 
pornească împreună. 

Am realizat aici o sală 
deosebită având în 

vedere forma ei circu-
lară, iar arhitectul a 

conceput o distribuție 
a panourilor pline 

și perforate alterna-
te astfel încât, și la 
pereți, și la tavan, 
undele să acopere 
concomitent toată 

suprafața.”
Dr. Ing. Mariana Stan

ACTUAL

sălilor de lectură, domeniu în care Knauf  
și-a dovedit capacitatea de a furniza so-
luțiile optime. Dar „vedeta” acestui simpo-
zion a fost aula Bibliotecii Naționale, rea-
lizată de asemenea cu sisteme Knauf, care 
este la acest moment deținătoarea câtorva 
superlative și premiere pe plan național. 
Aceasta nu excelează prin dimensiuni 
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„Mulțumesc pentru 
colaborare firmei 
Knauf, cu care am 
realizat împreună 
inclusiv proiectul 
acestei lucrări, dat 
fiind timpul foarte 
scurt alocat. Tot ce s-a 
făcut aici ca structură 
metalică aparține 
tot firmei Knauf. Aș 
remarca de asemenea 
promptitudinea cu 
care ni s-au furnizat 
materialele – chiar 
dacă nu existau în 
stoc, ni s-au adus din 
străinătate în câteva 
zile.”  
Ing. Ioan Tarța 

În cadrul evenimentului, a fost evo-
cată de asemenea istoria de 80 de ani 
a companiei, cu peste 250 de fabrici în 
întreaga lume care furnizează soluții 
pentru diverse tipuri de clădiri, ținând 
cont de protecția la foc, acustica și 
estetica modernă. Una dintre expuneri 
a vizat noul sistem Knauf Riessler, cu 
protecție la foc și acoperiri personaliza-
te, din plăci gata finisate.

Evenimentul, la care 
au participat arhitecți 
de elită ai Capitalei, s-a 
petrecut chiar în centrul 
de conferințe al instituției, 
având ca invitat special pe 
domnul Frederick Knauf, 
directorul general al 
Knauf Gips și unul dintre 
coproprietarii firmei. 
Domnia sa a evidențiat la 
acest eveniment legătura 
strânsă dintre arhitectura 
modernă și producătorii de 
materiale și sisteme. 

ACTUAL

(maximum 400 de locuri), dar are un pla-
fon care cântărește fără aparatură peste 25 
de tone, dintr-o singură bucată, deasupra 
plafonului existând o sală tehnică de di-
mensiunile aulei propriu-zise. Cu trei rân-
duri de profile suprapuse, acum este prac-
tic cel mai complex plafon din gips-carton 
din România. 

Așa cum au evidențiat vorbitorii, Knauf 
are sisteme foarte stricte de siguranță, pen-
tru situații neprevăzute, iar la seism acest 
plafon are comportamentul unui pendul. 

Au fost remarcate, de asemenea, contri-
buțiile arhitectului Eliodor Popa, ale speci-
alistei în acustică Mariana Stan și reprezen-
tantului Aedificia Carpați, ing. Ioan Tarța.
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drenarea mai bună a apei de ploaie. Este cu-
noscută sensibilitatea lemnului la umezeală 
(variație dimensională, absorbție de umidi-
tate), deci apa nu trebuie să stea prea mult pe 
acoperiș. Durabilitatea învelitorii depinde în 
definitiv de climă, de expunerea la intempe-
rii şi de gradul de înclinare a acoperişului. 

Ca regulă, cu cât este mai abrupt acope-
rişul, cu atât mai mult va rezista materia-
lul învelitorii, deoarece apa (lichidă sau 
solidă) nu va staționa pe lemn. Putem ob-
serva cu ușurință că șindrila a fost folosită 
tradițional cu precădere în zonele de munte 
și deal, mai ploioase și cu acces mai ușor la 
lemnul de rășinoase. În zonele de câmpie, 
s-a folosit mai rar, uneori doar pentru coa-
ma acoperișului, restul suprafețelor fiind 
învelite cu stuf sau paie. 

R omânii au o tradiție impresionantă în 
ceea ce privește utilizarea plăcilor din 
lemn pentru învelitori, în principiu fi-

ind vorba despre șindrilă și șiță. Șindrila este 
varianta mai elaborată, cu formă dreptun-
ghiulară - generic vorbind, pentru că deseori 
sunt create anumite modele care aduc un 
plus esteticii. Nu rareori, șindrila este exe-
cutată în formă de pană, cu o latură ascuțită 
și cealaltă prevăzută cu uluc, ceea ce permi-
te îmbinarea laterală, deci o mai bună etan-
șeitate. Șița este varianta simplificată, mai 
scurtă, folosită în trecut deseori pentru ane-
xele unei gospodării.

Rezistența la apă
Forma ascuțită, cu diverse modele, în par-

tea de jos, are atât rol estetic, cât și pentru 

din lemn
Învelitorile

AcoperiȘuri istorice
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Cu rădăcini adânci în tradiție, șindrila și șița din lemn continuă să fie alter
native pentru alegerea învelitorii, înscriinduse atât în curentul rustic al 
abordării unui acoperiș, cât și în cel ecologic. Noile metode de tratare 
îm potriva insectelor, focului și apei reușesc să facă din lemn un material 
modern, cu o durată de viață suficient de mare – de la 15 la 40 de ani, 
susțin montatorii specializați în acest domeniu.

Avantaje naturale
Montajul se face cu ajutorul cuielor care 

prind piesele din lemn pe suport, cu deose-
birea că, dacă acum avem la discreție cuie 
metalice inoxidabile, în trecut se foloseau 
cuie dintr-un lemn mai dur (larice de pildă). 
În general, șindrila este obținută din lemn 
de rășinoase, o esență mai ieftină și ușor de 
prelucrat (se sparge foarte simplu în lungul 
fibrei, are fibra dreaptă și puține noduri, prin 
urmare rebuturile sunt reduse ca număr). 

Vorbim așadar despre un material ușor, 
care necesită o șarpantă simplă, putând fi fo-
losit în zonele cu seismicitate ridicată. Înlo-
cuirea este destul de facilă, cu inconvenien-
tul că diferența de culoare între piesele vechi 
și cele noi rămâne vizibilă câțiva ani. Nu tre-
buie omisă flexibilitatea lemnului, care per-
mite crearea de suprafețe curbe.

Confecționate manual inițial, cu unelte 
simple, acum se poate vorbi despre o relati-
vă industrializare a procesului de realizare a 
celor 2 tipuri de plăci, cu echipamente spe-
cifice prelucrării lemnului. Astfel, șindrila 
modernă este realizată cu acuratețe, fără 
neuniformitățile pe care le dă spargerea 
lemnului după fibră. 

Influențe universale
Șindrila nu este specifică doar acestei zone 

a Europei, ci și Scandinaviei, de pildă. În seco-
lele al XVII-lea și al XVIII-lea, se foloseau pe 
scară largă, prinse în cuie, iar oamenii aveau 
deja experiența de a nu folosi alburnul din 
lemn, care se deteriora mult mai rapid. În 
secolul al XIX-lea, șindrila a început să fie 
obținută industrial, cu ajutorul gaterelor. 

De asemenea, abundența de lemn din 
America de Nord a avut drept consecință 
utilizarea acestui material pentru majorita-
tea elementelor de construcție, lucru bazat 
pe știința în prelucrarea lemnului de care au 
dat dovadă coloniștii englezi, olandezi, ger-
mani, francezi sau scandinavi. Astfel, pe fon-
dul unei realități materiale, au luat naștere 
stilurile de arhitectură Carpenter Gothic și 
Queen Anne, iar în secolul trecut Colonial 
Revival și Tudor Revival, casele realizate 
astfel fiind acoperite inițial cu șindrilă.

Comportamentul la foc
Ignifugarea este procedeul de îmbunătățire 

a comportamentului la foc a materialelor 
combustibile. Atenție: acest tratament nu ex-
clude aprinderea și arderea lor, ci le conferă o 
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rezistență la foc sporită, în sensul că înceti-
nesc arderea până la intervenția cu mijloace 
de stingere a incendiilor! Soluțiile de ignifu-
gare sunt substanțe fluide care se aplică pe 
suprafața lemnului prin pensulare, pulveri-
zare sau imersie. Întrucât șindrila este expu-
să intemperiilor, procedeul trebuie repetat 
periodic, în funcție de indicațiile producăto-
rului soluției. Uneori, aceste substanțe au și 
rol hidrofug, îmbunătățind rezistența lem-
nului la intemperii. Totuși, mulți producători 
recomandă ca, după tratamentul de ignifu-
gare, lemnul expus la exterior să fie acoperit 
suplimentar cu lacuri sau baițuri.

Standardele actuale
În conformitate cu normativele pen-

tru alcătuirea și executarea învelitorilor la 
construcții, șița și șindrila se montează pe 
șipci sau prăjini, prinse în căpriori paralel 
cu poala acoperișului. Modul de execuție 
depinde și de numărul de straturi suprapu-
se. Pentru două straturi de șiță sau șindrilă, 
panta minimă admisă este de 60°, iar cea 
maximă de 180° (perete vertical) – în mod 
uzual, se întâlnesc pante de peste 70°. În ca-
zul în care materialul pentru învelitoare este 
conceput în 3-5 straturi, panta poate fi de 
minimum 50°, cu o recomandare de 60-110°. 

Hanul lui Manuc: 
țiglă, stuf, tablă sau șiță?

C ei care nu au amintiri despre București 
anterioare anilor 1970 au senzația (jus-

tificată, în fond), că Hanul lui Manuc a rămas 
suspendat în timp de la începutul secolului al 
XIX-lea, când a fost construit de Manuc Bei, 
un armean bogat trăit la Constantinopol, de-
cis să-și încerce norocul și pe aceste plaiuri. 
Nimic mai fals: faimosul edificiu bucureștean 
a suferit în timp transformări categorice, as-
pectul de azi datând practic de acum circa 
patru decenii, când s-a dorit ca ultimul dintre 
hanurile faimoase ale Capitalei să își reia cât 
de cât înfățișarea originală. 
Un lucru ar putea să ne dea de gândit: aco-
perișul din șiță cu o pantă prea mare pentru 
un oraș din Câmpia Dunării. A fost o soluție 
de compromis aleasă în ideea „antedată-
rii” edificiului, pentru a sugera o epocă mai 
veche, când într-adevăr hanurile erau aco-
perite cu șiță. Pentru a-i asigura o durată de 
viață mai mare, a trebuit să i se dea și o pantă 
corespunzătoare. În plus, s-a luat în calcul și 
greutatea acoperișului, care trebuia susținută 
de frumoasele dar fragilele cerdacuri din lemn, 
orientate spre curtea interioară. Realitatea este 
că, în momentul construirii, la 1808, înveli-

Hanul lui Manuc 
în anul 1841
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Dimensiuni recomanDate

Șiță Șindrilă

lungime 300, 350, 400, 450, 500 mm 350, 400, 500 mm

lățime 70 - 140 mm 50 - 130 mm

grosime 5 sau 7 mm
15 mm la cantul cu uluc

3 mm la cantul fără uluc

AdâncimeA 
ulucului

– 10 mm

toarea era din olane, respectiv din stuf pen-
tru dependințe, și nici pe departe atât de înalt 
– știm acest lucru din gravurile epocii. Era însă 
o construcție impozantă pentru acea vreme, 
motiv pentru care aici s-au și purtat negocierile 
de la finalul războiului ruso-turc (1806-1812).
O primă reparație importantă a venit după 
cutremurul din 1838, dar ceea ce l-a schim-
bat complet a fost transformarea lui în Grand 
Hotel de la Dacie, la 1861, când vechiul han a 
devenit de nerecunoscut. Fotografiile din epo-
că ni-l arată cu fațade complet modificate, 
după stilul „caselor nemțești”, și cu acoperiș 
din tablă fălțuită. Era epoca în care și biserica 
Sf. Anton din apropiere (azi renovată superb 
în stil bizantin) devenise... neogotică. Fiind una 
dintre cele mai aglomerate zone ale orașului, 
practic centrul comercial cu Hala Mare și Hala 
cu Flori, modificările urbanistice adiacente au 
fost numeroase, ca și schimbările de chiriași. 
Clădirea a trecut și prin aventura chiriașilor 
cazați de comuniști în camerele fostului hotel, 
ceea ce a dus la degradarea lui majoră. 
În sfârșit, în partea a doua a deceniului al VII-lea 
al secolului trecut, s-a decis restaurarea după 
gravuri, cu modificarea etajelor și schimba-
rea acoperișului din tablă. Este ceea ce vedem 
în mare astăzi, cu contribuția unor intervenții 
foarte recente inițiate de actualii proprietari 
care au reușit să obțină o retrocedare.

» Recomandări pentru montaj
• Distanța dintre șipcile pe care se prinde șița sau 
șindrila depinde de dimensiunile acestora, dar să 
nu fie mai mică de 15 cm și nu mai mare de 25 cm.
• Muchiile (coamele în pantă) pot fi rotunjite 
sau drepte – în al doilea caz piesa de lemn de pe 
versantul cu vânturi mai puternice o depășește cu 
5 cm pe cealaltă cu care se află în unghi drept.
• La coamă, șița sau șindrila de pe fața expusă mai 
mult vânturilor va depăși coama cu minimum 5 cm.

• Rândurile de șiță sau șindrilă să fie paralele cu 
streașina.
• La șiță, rândurile se suprapun pe cel puțin jumă-
tate din lungimea șitei, dar partea vizibilă nu va 
rămâne mai mică de 9 cm.
• Fiecare lamelă va fi fixată cu un cui, care străbate 
și lamela rândului inferior. Capul cuiului va fi 
acoperit de lamela rândului superior.
• Racordarea la toate străpungerile se va face în 
mod similar montajului de țiglă.

• Pe coamă va fi prevăzut un rând suplimentar de 
șiță sau șindrilă.
• Doliile, adică zonele de intersecție dintre pantele 
acoperișului, pot fi rotunjite (caz în care lucrarea 
se execută normal, din suport și învelitoare), re-
spectiv drepte, realizate din tablă, ca la învelitorile 
din țiglă.



• Patina zincului se impregnează de-a lungul anilor sub
efectul condiţiilor atmosferice, rezultând acoperișuri
unice, cu nuanțe de gri deschis (culoarea NATURALĂ a
zincului), gri-ALBĂSTRUI și gri-GRAFIT.

• Sub formă de plăci și role, TECU® Classic este un cupru
strălucitor care dezvoltă în timp un strat maroniu de
oxid, pentru ca, pe suprafeţele înclinate, să devină
verde, punînd în valoare clădirile pentru multe decenii.

• TECU® Oxid - o variantă pre-oxidată pe ambele părţi, ce
evoluează în timp prin expunere la agenţii atmosferici.

• Patinarea în verde, printr-un proces similar oxidării na -
turale, este vizibilă la TECU® Patina.

• TECU® Zinn, varianta obținută prin scufundare în zinc
a cuprului, capătă o nuanță caldă de gri mat, care evo -
luea ză în timp, conferind acoperirii o estetică unică.

• Aliajul de cupru-zinc TECU® Brass evoluează de la
nuanța roşcată originală, printr-o mătuire, apoi se
transformă în verde-maroniu, gri și, în final, antracit
închis. Pe suprafeţele în clinate se dezvoltă şi patina
verzuie proprie cu prului na tur.

• TECU® Bronze, aliaj cupru-staniu, din roșcat devine ma -
roniu-roșcat, verde-maroniu și apoi antracit-maro închis. 

• TECU® Gold, un aliaj de cupru și aluminiu, este galben-
auriu și va căpăta în timp o patină discretă. 

• TECU® Panouri, TECU® Casete, TECU® Plăci perforate,
TECU® Bond (varianta cu miez de polietilenă), sunt de
asemenea modele pe bază de cupru furnizate de KME,
în variante preformate.

Acoperi[uri [i fa]ade din metale nobile

Anumite metale sunt destinate lucrărilor de înaltă
ținută estetică, cu un grad ridicat de per so nalizare,
chiar dacă sunt concepute ca sisteme complete de
fațade și învelitori. Este vorba de cupru şi titan-zinc, a
căror noblețe poate fi re mar cată la clădirile de venite
repere ale arhitecturii moderne, dar și în cadrul
renovării patrimoniului de ar hi tec tură. Este o piață
exclu si vistă, în care Color Metal se identifică prin
furnizarea de produse aparținând unor bran duri de
top. Unul dintre aceste branduri este TECU®, din
portofoliul renumitei companii ger ma ne KME. Cuprul
pentru acoperișuri și fațade de la KME, respectiv titan-
zincul marca Verozinc, sunt ma teriale uşor de
prelucrat şi deosebit de durabile. Cuprul capătă
texturi și culori nebănuite, de la roşcatul clasic la
maroniul pre-oxidat sau verdele pre-patinat, iar titan-
zincul e disponibil în trei nuanțe nobile: natural,
gri-albăstrui și gri grafit. Sunt perfor- manțe obținute
prin noile tehnologii și prin stu die rea atentă a com -
portamentului acestor metale în timp și în condiții
climatice diverse. Prin nu me roa sele sisteme TECU® și
Verozinc, arhi tec ţilor se oferă soluţii unice pentru
adevărate opere de arhitectură. Lu crările pot fi
abordate prin fălțuire (simplă sau pe șipcă), dar și pre -
formate în fabrică, de exemplu în sisteme de șindrilă
sau romboidale. Aco peririle de vin complete prin sis -
te mele de jgheaburi și burlane, realizate din aceleași
ma teriale deosebite. 



Titan-Zinc

Suprafețe plane care prind ritm prin falțuri, unghiuri surprinzătoare, curbe schițate de matematicieni și visate de
arhitecți – toate acestea capătă materialitate datorită unor metale care aduc ceva în plus: culori unice, irepetabile,
ce nu pot fi definite ca arhaice sau contemporane. Spațiul delimitat de suprafețe capătă încă o dimensiune, cea a
luminii reflectate. Proprietățile acestor materiale naturale prin excelență, maleabilitatea lor, toleranțele
dimensionale mai riguroase decât standardele, ne duc într-o zonă în care deja nu se mai vorbește despre timp, ci
doar despre efectele lui cromatice asupra acoperirii. Se vorbește despre arhitectură, pur și simplu.

Cupru

în România prin
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