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EDITORIAL

Cum, ce, unde
recuperăm?
Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija

Î n 9 martie 2011 celebra Directivă
89/106/CEE a Parlamentului și
Con  siliului European a fost abro -

gată, lăsând loc Regulamentului 305 /
2011. De ce “celebra”: pentru că bună
parte din legislația din domeniul con -
struc țiilor, începând cu Legea 10 / 1995
(cu completările ulterioare, des pre care
poate vom vorbi cu altă ocazie), s-a
bazat pe această directivă. De numirea
completă a acestui act oficial european
este Directiva Con siliului din 21
decembrie 1988 privind apropierea
actelor cu putere de lege și a actelor ad -
ministrative ale statelor membre refe -
ritoare la materialele de con strucții. Pe
scurt, Directiva pro duselor pen tru
construcții. Directiva punea bazele
analizei construcțiilor pe baza celor
șase cerințe esențiale. Stabilea de
asemenea cadrul legal la nivel unitar
european pentru asi gu rarea liberei
circulații a mărfurilor pe baza unei
legis lații tehnice și ad mi nistrative
comparabile în toate aceste state.

Regulamentul 305 urmărește ex pli -
cit să stabilească “condiții armo ni zate
pen tru comercializarea produselor
pen tru construcții”, în vederea asi gu -
rării că procesul de proiectare și
execuție a construcțiilor  “să nu pună
în pericol siguranța persoanelor, a ani -
malelor domestice și a bunurilor și să
nu dăuneze mediului”. 

Pentru cine nu a citit Regula men -
tul... ar fi indicat să o facă. Textul
integral, în traducere oficială, se poate
descărca de pe adresa: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO.

De ce ne oprim astăzi asupra
acestui Regulament? Pentru că Anexa
1 completează cerințele fundamentale
aplicabile construcțiilor stabilite de
răposata Directivă. Dacă despre pri -
mele șase cerințe (mai) știm, deși s-au
inversat, învârtit, combinat mai ceva
ca într-un menuet baroc, surpriza a
fost apariția celei de-a șaptea cerințe
(de fapt nu a fost chiar o surpriză, gura
lumii spunând pe vremuri că restrân -

gerea de la 14 cerințe de calitate
prevăzute în ISO 6240-1980 și ISO
6241 - 1984 la 6  a “sacrificat” cerința
de durabilitate care – ca să dregem
puțin busuiocul – se regăsește în fie -
care cerință ca o... cerință a cerinței).
New-entry este așadar... 

7. Utilizare sustenabilă a re -
surselor naturale, care spune
urmă toarele (cităm din Regulament): 

Construcțiile trebuie proiectate,
executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie
sustenabilă și să asigure în special
următoarele:



a) reutilizarea sau reciclabilitatea
construcțiilor, a materialelor și părților
componente, după demolare;

b) durabilitatea construcțiilor;
c) utilizarea la construcții a unor

materii prime și secundare compatibile
cu mediul.

Surpriza acum vine: nicăieri aceas -
tă cerință nu este detaliată, nici la nivel
european, nici aiurea. Este logic, bine -
înțeles, să se aibă în vedere, de la
proiectare, ce se întâmplă cu con struc -
țiile, clădirile când își consumă durata
de viață (da, este o diferență între ele:

cate goria “construcție” include cate -
goria “clădire”; construcție e și un pod
și un baraj și un gard; clădirea e un
adăpost în care se poate locui, lucra...
Sigur, unii locuiesc sub pod, dar asta
nu transformă podul – construcție în
clădire). Se vorbește mult despre eco -
no mia circulară, despre salvarea
planetei, despre recuperare – reciclare
– refolosire (cei trei “R” din perioada
anilor ’80, apropo!), dar nu se pre -
cizează nicăieri nici cum, nici ce, nici
unde se aplică această gândire.

Există inițiative (personale) care
recuperează elemente de la clădiri
demolate: țigle, cărămizi, bârne, fe -
restre, câte o balustradă, câte o
mar chiză... mai un profil decorativ din
similipiatră, mai o consolă ruginită de
balcon, în general de la clădiri vechi,
de romantici incurabili care încearcă
să păstreze reperele culturale ale unui
neam sau ale unei epoci. 

Până la definirea unei politici euro -
pene și naționale privind modul în
care se aplică această cerință... e bine
că se recuperează. 
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MATERIALE DE TOP

Una dintre minunile lumii 
Un reper istoric de excepţie în domeniul acoperişurilor verzi
este reprezentat şi de Grădinile suspendate ale Babilonului,
care au fascinat Antichitatea şi au stârnit imaginaţia epocii
moderne. Ce erau ele de fapt, cum erau construite, care era
senzaţia regilor şi reginelor care se răcoreau aici în perioadele
de căldură sufocantă de pe malul Eufratului? Un răspuns al
omului de azi ar fi că această minune a lumii antice, una
dintre cele şapte cunoscute, nu era altceva decât o formă de
început a teraselor înverzite pe care le întâlnim azi deasupra
ultimului etaj al unui bloc de locuinţe, un imobil de birouri,
un centru comercial sau o sală de sport. 

După cum relatau istoricii greci ai Antichităţii, grădinile
suspendate ale Babilonului, construite prin secolul al VI-lea
î. Hr., erau de fapt patru terase în trepte care se ridicau până
la 77 de metri înălţime, însumând o suprafaţă de 1,5 hectare,
pline cu vegetaţie, inclusiv cu arbori de talie înaltă. Udarea
lor se făcea controlat, cu autorul unor pompe, astfel că
grădinile erau permanent vii, în transformare, pline de păsări
exotice. Sub aceste terase sprijinite pe coloane, se aflau
încăperi în care regii şi reginele Babilonului se odihneau într-
o atmosferă calmă, răcoroasă, încântătoare. Ce poate fi mai
asemănător cu aceasta decât terasele verzi de azi?  

Conceptul nu s-a banalizat deloc, din contră, a devenit
mult mai atractiv, mai performant şi mai accesibil, astfel încât
de avantajele acestuia pot beneficia nu doar regii şi reginele.
Mai mult decât atât, a devenit o necesitate pentru viaţa
urbană actuală, o cale scurtă de evadare din cenuşiu a
oraşelor încinse şi poluate. Aerul este mai curat, clădirea mai
bine izolată, terasele devin locuri de relaxare pentru cei ce
locuiesc sau muncesc în clădire.

Sistemele de acoperiş Bauder s-au dezvoltat în ultimele
decenii în contextul unui interes tot mai crescut pentru
soluţiile ecologice, durabilitate şi biodiversitate din ţările
Europei de Vest şi de Nord (Germania, Elveţia, Olanda,
Scandinavia, apoi Belgia şi Franţa). Este recunoscut faptul că
Germania de Vest a anilor 1960 a pus la punct primele

Acoperişurile verzi sunt cunoscute încă din perioada neolitică a
istoriei, de când oamenii se adăposteau în locuinţe cu structuri solide
de piatră sau lemn, peste care aşezau un strat de pământ unde lăsau
să se dezvolte plante erbacee, cu rolul de a-i proteja de căldura
excesivă, frig, incendii sau vânt, funcţionând şi drept camuflaj

împotriva animalelor sălbatice. Tehnica a intrat în tradiţia modului de a construi – avem ca exemple
casele din Scandinavia sau pe cele ale indienilor din nordul Americii. Este punctul de la care a pornit
conceptul modern de acoperiş verde, dezvoltat în ţările europene vestice începând cu anii 1960 - 1970,
ajuns acum la standarde de eficienţă şi calitate adaptate modului actual de a construi şi de a utiliza o
clădire. Mai mult decât atât, acoperişul verde este considerat vârful de lance al curentului ecologic, una
dintre metodele cu rezultate concrete în a transforma oraşul într-un spaţiu mai puţin agresiv. Sisteme
moderne există şi pe piaţa românească, lider incontestabil în domeniu fiind compania germană Bauder,
care a dezvoltat în ultimele decenii soluţii pentru orice tip de proiect ce include un acoperiş verde, fie
că este de tip terasă sau în pantă.    

De la grădinile suspendate ale
Babilonului la acoperişurile moderne
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asemenea sisteme, cu ajutorul autorităţilor federale sau
locale şi, desigur, cu ajutorul producătorilor de materiale de
top, care să pună la punct sisteme capabile să protejeze fără
a permite degradarea clădirilor. A contat în special interesul
primăriilor marilor oraşe precum Stuttgart şi Hamburg, care
aveau probleme mari legate de evacuarea apelor pluviale în
exces, din cauza unui sol tot mai puţin capabil să absoarbă
umezeala, a acoperirii acestuia cu beton sau asfalt şi a unei
reţele de canalizare care nu mai făcea faţă. Subvenţiile au
devenit deja o tradiţie, ca şi reducerile de impozite pentru
proprietarii şi dezvoltatorii imobiliari care utilizează aceste
metode, iar asiguratorii germani consideră acoperişurile verzi
o garanţie în plus pentru siguranţa construcţiilor, acestea
suferind variaţii termice mai mici, deci o rată de degradare
scăzută în timp (mai scăzută inclusiv decât la acoperişurile
terasă acoperite cu piatră, bitum sau alte materiale). Există chiar
garaje prefabricate care sunt furnizate cu sistem de acoperiş
verde inclus. La Paris, dacă într-o anumită zonă nu există
suficient spaţiu verde, clădirile noi trebuie neapărat să aibă
acoperişul sau pereţii  înverziţi. Agenția Națională a Apelor din
Franţa acordă subvenţii celor care contribuie prin realizarea de
terase înverzite la înmagazinarea apelor pluviale în exces.       

Sisteme cu adevărat profesionale
Ceea ce trebuie să înţelegem este faptul că aceste sisteme

nu pot fi produse şi montate de oricine, pentru că ele trebuie
să ne asigure sănătatea şi confortul de care vrem să ne
bucurăm. Clădirea care beneficiază de acest tip de acoperiş
trebuie să rămână sigură, bine izolată împotriva infiltraţiilor
de umezeală şi a transferurilor de căldură cu exteriorul, să

aducă un beneficiu estetic prin dezvoltarea controlată a
vegetaţiei. Pentru a obţine un acoperiş ecologic performant,
este nevoie de cunoştinţe de specialitate care nu sunt
accesibile oricui, atât pe partea de execuţie a sistemului
termo-hidroizolant, care este atribuţia unor profesionişti în
construcţii, cât şi pentru dezvoltarea vegetaţiei, aspect de
care este responsabil un urbanist-peisagist. Datorită modului
în care au fost concepute sistemele Bauder, acestea pot fi
puse în operă atât pe clădiri noi, prevăzute prin proiect cu
acoperiş verde, cât şi pe clădiri existente, care au nevoie de
modernizare, eficientizare energetică şi de o „gură de aer”. 

Toate componentele sistemelor moderne de acoperiş
verde Bauder au fost concepute din materiale extrem de
performante, bazate pe experienţa de peste 160 de ani a
acestei companii în domeniul termo-hidroizolării. Scopul
acoperişului verde este în general obţinerea unei vegetaţii
extensive sau intensive, cu sarcini cât mai reduse asupra
clădirii şi nevoie de îngrijire minime. 

Centru agrement Trotu

Royal Opera House Workshop, UK Sharrow Primary School, UK
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MATERIALE DE TOP

Astfel, este pus în operă un sistem multistrat, cu
separarea funcţională a straturilor de vegetaţie, de filtrare şi
drenare. Substratul folosit pentru dezvoltarea vegetaţiei este
compus din minerale uşoare, are conţinut organic scăzut,
compactare redusă, este capabil să înmagazineze o cantitate
mare de apă şi substanţe nutritive, oferind suficient de mult
spaţiu pentru a permite dezvoltarea normală a plantelor.
Intervenind diferit în compoziţia acestui sol şi în grosimea
lui, pot creşte aici diverse plante, de la erbacee la arbuşti şi
chiar arbori, inclusiv plante medicinale sau legume, aşa cum
este unul dintre trendurile momentului. 

Toată cercetarea şi ştiinţa de a crea materialele potrivite
se concentrează totuşi asupra modului în care este
gestionată umiditatea. Apa care nu poate fi preluată de
plante trebuie stocată în anumite cantităţi pentru a fi
absorbită în perioadele de secetă, prin straturile de retenţie,
dar astfel încât să nu afecteze rădăcinile; surplusul trebuie
evacuat în condiţii sigure, iar pentru aceasta este realizat un
strat de drenare, eventual cu un voal de filtrare care asigură
reţinerea particulelor fine din substrat, prelungind func ţio -
narea durabilă a sistemului. Astfel, surplusul de umezeală

poate fi drenat către sis temul pluvial al acoperişului, respectiv
către canalizare. Un rol important îl au de asemenea mem -
branele antirădăcină, ştiută fiind capacitatea considerabilă a
plantelor de a se insinua către structura clădirii şi a o
deteriora. Barierele anti ră dăcină de la Bauder sunt re -
 cunoscute pentru per for manţele lor, păstrând în siguranţă
stratul de bază care poate fi din orice material – beton, metal,
lemn sau alt ma terial. În final, stratul de etanşeitate separă
complet şi fără greş sistemul de acoperiş verde de planşeul
aflat peste ultimul etaj, care trebuie să fie izolat termic în
prealabil, pentru a evita pierderile necontrolate de căldură. 

Preocuparea companiei Bauder s-a orientat în egală
măsură şi spre acoperişurile înclinate, care implică o
dificultate obiectivă: solul se „spală” mai repede, scăzând în
timp performanţele sistemului pe măsură ce panta aco pe -
rişului este mai mare. Totuşi, au fost create sisteme
con structive care rezistă cu brio pentru înclinări de până la
25° şi chiar mai mult, aşa cum aţi putut observa în seria de
articole publicată de-a lungul timpului în paginile acestei
reviste. Împreună cu panouri solare de înaltă eficienţă, care
pot fi obţinute de asemenea de la Bauder, aveţi practic tot ce
poate fi considerat mai performant şi mai ecologic în materie
de acoperişuri, pentru o casă pasivă şi chiar una activă.

Casa Astronomiei Heidelberg, Germania Bishop Justus School, Bromley, UK

Castelul de lut, Valea Zânelor, 
Porumbacu

BAUDER ROMANIA

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

Fax: +40 264-20 66 39 www.bauder.ro

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



De mai mult de 10 de ani împreună... 
... peste 10 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0746 030 335
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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EVENIMENT

Anuala de Arhitectură București 2018, ajunsă la ediția a XVI-a, va avea
tema “de utilitate publică”, iar organizarea va fi asigurată, ca de fiecare dată,
de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România.
Manifestarea se va desfășura în două etape: 20 iunie – 5 iulie (când se va
desfășura concursul de arhitectură și se vor ține o serie de conferințe),
respectiv 6 octombrie – 10 decembrie (expoziții și alte evenimente satelit,
cu itinerarea Anualei prin cartierele bucureștene). 

T ematica se va concentra, con -
form or ganizatorilor,  pe dez ba -

terea di ver selor situații întâlnite în
practica pro fesională a arhitectului
bucureștean, pe relațiile cu admi nis -
trația, cu mediul de construcții și va
avea ca punct central ima ginea orașului

ca loc al negocierii. Intenția este de a
identifica coeficientul de plus-valoare
pe care arhitectul și arhi tec tura le aduc
vieții urbane con tem porane. O serie
largă de con ferințe, dez bateri, eve -
nimente și workshop-uri se vor
concentra în această direcție de ana liză. 

anuala De arhitectură –
București, 2018
G al a Pre m i i lo r :  5  i u li e  2018

Menționăm că în mai 2018, OAR
București a publicat “Raportul pentru
București 2018”, o lucrare în care un
colec tiv de arhitecți vorbește despre im -
por  tanța aplicării unor soluții integrate de
dezvoltare urbană, cu implicarea arhi tec -
 ților, a specialiștilor din toate do   me niile
relevante, a companiilor și lo cui torilor
Capitalei, în urma evaluării principalelor
provocări cu care se confruntă aceștia.  

În mod tradițional deja, revista noas -
tră va fi prezentă atât la gală, cât și la
prin cipalele evenimente ale manifestării,
ca partener media.  

Juriul secțiunilor 
de arhitectură construită

n Arh. Juan Trias de Bes
(Spania) - Președintele
juriului

n Arh. Yoshihide Kobanawa
(Japonia)

n Arh. Jean-Paul Viguier
(Franța)

n Arh. Marc Jay (Danemarca)
n Dr. arh. Marian Moiceanu

(România)

Juriul secțiunilor ”Cercetări prin
arhitectură”

n Dr. Arh. Françoise Pamfil -
Președintele juriului

n Arh. Dan Clinci
n Scriitor Marius Chivu
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Premiile concursului de 
proiecte al AAB 2018 vor fi
acordate pe secțiuni:

n Arhitectura locuinței
n Arhitectură civică și

corporate
n Arhitectură, conversie și

restaurare
n Arhitectură, intervenții

și spațiul public
n Amenajări de interior
n Design de obiect
n Carte de arhitectură
n Diplomă de arhitectură
n Proiecte de arhitectură
n Premiul Președintelui

Proiectele pentru concurs sunt
pre date până pe 20 iunie 2018, iar
preselecția se face în perioada 23-25
iunie. După anunțarea rezultatelor
preselecției din 25 iunie, se va trece la
jurizare, care se va încheia pe 4 iulie. Se
va ține cont în cadrul jurizării de
creativitate, inovație, înscriere în
context și sustenablitate. Premiile vor
fi anunțate și înmânate la gala AAB
2018, pe 5 iulie. Informații actualizate
găsiți pe www.anuala.ro și www. -
facebook.com/anuala.arhitectura

Arhitectul
Emil Ivănescu
– 
noul
Președinte
OAR București

Pe 12 mai 2018, în cadrul Con fe -
rinței Teri toriale a Ordinului Arhi tec -
ților din România – București,
des fă șurată la Facultatea de Drept din
Ca pitală, arhitectul Emil Ivănescu a
fost ales președintele acestei orga -
nizații, după ce arhitectul Șerban
Sturdza și-a încheiat mandatul. Emil
Ivănescu a obținut 237 de voturi, din
cele 446 de voturi valabile exprimate,
și va fi Președintele OAR București
pentru următorii 4 ani. 

Arhitect, absolvent al UAUIM -
promoția 2004, cu doctorat obţinut în
arhitectură, este lector universitar și a
fost timp de două mandate vice preșe -
dinte al Filialei București a OAR, po ziție
din care a organizat Anuala de Arhi -
tectură și alte evenimente ale bran șei. 

Printre argumentele cu care și-a
susținut candidatura, Emil Ivănescu a
menționat experiența universitară, cea
a competițiilor de arhitectură, dar și cea
de organizator și inițiator de eve -
nimente profesional-culturale, având la
bază ideea dialogului trans pa rent între

părți, ca mod de identificare și rezolvare
a problemelor cu care se confruntă azi
branșa arhitecților.

“Consider că un viitor președinte al
OAR București trebuie să se dedice prioritar
filialei.

Cu cât acesta va avea mai multe
funcții, cu atât timpul necesar rezolvării
problemelor concrete va fi mai puțin. Iar
rezolvarea problemelor şi con du cerea prin
delegare trebuie exclusă. Filiala București
are de rezolvat pro bleme reale și acute, iar
președintele împreună cu echipa lui,
trebuie să se implice în mod direct în
soluționarea acestora”, declara Emil
Ivănescu în susținerea candidaturii sale.

“Ca președinte al Filialei București,
cred într-un amplu proiect trans -
disciplinar de lobby pentru arhitectură,
prin concretizarea unor parteneriate și
acțiuni comune cu toate organizațiile și
instituțiile ce alcătuiesc mediul de
construcții, materializat inclusiv prin
campanii media de susținere a calității
de arhitectură.

Esențial în tot acest proiect este conș -
tientizarea coeficientului de plus-valoare
pe care arhitectura și arhitecții îl pot oferi
orașului și vieții urbane. Coeficientul
trebuie înțeles și acceptat atât de sfera
politic-administrativ-instituțională, cât și
de zona civică.

Plus-valoarea este dată  de arhi tec -
tură eficientă, creativ-culturală, esențială
în realizarea identității arhi tecturii și a
orașului, generată de o bună gândire
funcțională în contextul unor normative,
coduri și cerințe clare, coe rent adaptate
la normele europene. 

Cred că accentul pus doar pe
specializări și legislație poate rezolva
parțial situația calității arhitecturii.
Numai alături de componenta creativă
și adeseori subiectivă, specifică profesiei
de arhitect, calitatea în arhitectură poate
fi susținută complet și corect”, mai arată
domnul Emil Ivănescu.
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Egger ROOFING BOARD -
placa ergonomică pentru astereală

rolul aSterelii  În conStrucŢia
șarPantei
Prin multiplele funcţiuni pe care le îndeplinește, acoperișul joacă
unul din rolurile cele mai importante în configuraţia unei
construcţii. El trebuie să asigure concomitent: protecţie la
intemperii, izolare termică și fonică, rezistenţă la acţiuni dinamice
(vânt, seism) și statice (zăpadă). De aceea, proiectarea și execuţia
acestuia necesită o atenţie deosebită. 

În ultima perioadă, Egger a promovat în cadrul unor demonstrații practice noua placă ergonomică pentru
astereala acoperișului EGGER Roofing Board, un produs deosebit de avantajos pentru beneficiari,
antreprenori și montatorii de acoperișuri. Demonstrațiile, executate de montatori specializați agreați de Egger, 
s-au desfășurat pe diferite șantiere din Iași, București și Brașov, și au atras numeroși participanți: constructori,
furnizori de materiale pentru construcții, arhitecți, reprezentanți ai presei de specialitate, care a putut observa
direct cum sunt utilizate și care sunt diferențele față de cheresteaua obișnuită sau față de plăcile OSB standard.  

Proiectantul trebuie să ţină cont atât de condiţiile climatice
specifice zonei în care urmează a fi amplasată construcţia, cât
și de respectarea principiilor elementare de fizică a construcţiilor,
în special cele referitoare la difuzia și convecţia vaporilor de apă.

În ansamblu, acoperișurile de tip șarpantă se bazează pe
conlucrarea a trei elemente principale: structura de rezistenţă
(compusă din popi, clești, cosoroabă, pene și căpriori),
astereala și învelitoarea.
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În funcţie de tipul soluţiei alese de proiectant (șarpantă
ventilată/neventilată, permeabilă la vapori sau cu difuzie închisă)
și de natura spaţiului interior protejat, acestora li se adaugă o
serie de straturi suplimentare, cu rol determinant în asigurarea
izolaţiei termice/fonice corespun- zătoare sau a protecţiei la
umiditate (bariere de vapori, folii anticondens, benzi de etanșare,
etc). Dacă ne referim strict la astereală, trebuie spus că aceasta,
în ciuda importanţei, nu este întotdeauna și obligatorie!
Pentru a înţelege acest paradox, va trebui să ne concentrăm
atenţia asupra funcţiunilor îndeplinite:
• suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea și trans-

miterea directă către căpriori a încărcării din zăpadă (valabil
doar în cazul învelitorilor de tip șiţă sau șindrilă bituminoasă);

• rol de contravântuire – asigură rigidizarea în plan a structurii de
rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor dinamice (vânt și seism);

• contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului de la ni-
velul mansardei, prin atenuarea sunetelor de impact (ploaie,
grindină) și a zgomotului aerian;

• opţional, în funcţie de materialul utilizat reprezintă o protec-
ţie suplimentară la infiltraţii de umiditate (condens, ploaie,
zăpadă) în interiorul șarpantei;

În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de ci-
ment, preluarea și transmiterea către căpriori a încărcării din
zăpadă se realizează prin intermediul structurii suplimentare
formată din șipci și contrașipci. Prin urmare, la aceste tipuri de
învelitori, astereala nu joacă un rol structural, ci doar contribuie
la creșterea rigidității de ansamblu a structurii șarpantei, ca
element de contravântuire.

eGGer rooFinG BoarD – Placa
eronomică Pentru aStereală 
Compania EGGER a lansat de curând pe piaţă placa pentru
astereală EGGER Roofing – un produs unic, a cărui utilizare face
posibilă obţinerea unei planeităţi deosebite (condiţie obligatorie
de altfel în cazul învelitorilor din șindrilă bituminoasă și nu numai).

La origine fiind o placă de calitate OSB/3, produsul se indivi-
dualizează printr-un format de dimensiuni reduse și o frezare
inovatoare a muchiilor. Ambele generează multiple beneficii
pentru montator, care se traduc printr-o viteză sporită la mon -
taj, pierderi reduse de material și, deloc neglijabil, o siguranţă
a muncii la punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelalte
produse alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept).

Formatele disponibile sunt: 2.800 x 600 x 12mm (greutate totală
12,1 Kg/placă), 2.400 x 600 x 12mm (10,4Kg) și 2.400 x 600 x
15mm (13Kg). 
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Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse sunt repre -
zentate de diminuarea semnificativă a efortului fizic la
transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea și instala-
rea acestora se poate face de către o singură persoană.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se re-
a lizează prin intermediul profilului nut-și-feder de pe laturile
scurte, având rosturi de dilataţie de 2 mm încorporate. Pe
lângă precizie și rigiditate sporită, acesta permite și poziţiona-
rea „în câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru care în cazul
celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare condiţii,
vorbim de o singură debitare pe capetele de rând, deci de
un randament net superior la montaj (~30% mai rapid com-
parativ cu OSB-ul cu cant drept). Rigiditatea îmbinărilor este
deosebită, astfel încât greutatea montatorilor este susținută
fără probleme, inclusiv pe zona de îmbinare.

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea
laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în trepte”cu
rosturi de dilataţie de 2 mm de asemenea încor po rate. Aceas-
tă îmbinare „deschisă” permite corectarea micilor abateri de
planeitate ale structurii, situaţie frecvent întâlnită la căpriorii
proveniţi din cherestea proaspăt debitată și nerindeluită.

Ușurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu cealaltă
prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează fineţii frezării
și constituie un element de particularitate al produsului. Nu
trebuie neglijat nici faptul că, odată îmbinate, plăcile rămân
ferm pe poziţie până la fixarea lor definitivă pe căpriori. Avan-
tajul este acela că riscul alunecării, deci implicit al căderii aces-
tora de pe acoperiș, este complet eliminat, chiar și în situaţia
nedorită a unei rafale de vânt apărute în timpul montajului.

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere
un produs inovator, ușor de transportat și simplu de montat,
ale cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea
costului manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua,
cât și cu plăcile standard OSB.    

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing
Board sunt disponibile pe www.egger.com la secţiunea
„Produse pentru construcţii”. 

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele
unei construcţii: pardoseli, pereţi, tavan și acoperiș.

EGGER 
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuți, Suceava

Tel.: +40 737 992 998

info-rau@egger.com

www.egger.ro
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EVENIMENT

Romhotel 2018
Ediția 2018 a târgului Romhotel, cel mai important eveniment anual Horeca din România, a avut loc între 19
și 21 aprilie; a fost vorba despre o schimbare a sezonului de desfășurare, în mod tradițional acesta desfășurându-
se toamna, în noiembrie. Organizarea în primăvară a fost gândită în ideea pregătirii hotelurilor pentru sezonul
estival, ceea ce denotă un reviriment al investițiilor în turismul de relaxare în sezonul cald, nu doar cel de pe
litoral, ci și cel de la munte, din Delta Dunării sau alte zone pitorești, cu turism tematic sau balnear. Locația a
fost aceeași, Centrul Expoziţional Romexpo, Pavilionul B1, în paralel fiind organizate alte două târguri,
Rommedica și Denta. În cadrul târgului au fost expuse în principiu echipamente, mobilier şi dotări pentru
hoteluri şi restaurante, aflate în oferta unor companii din România, dar și din Ungaria sau Polonia, ceea ce i-a
conferit un caracter internațional.

R omhotel este un târg relevant
și pentru domeniul aco peri șu -
rilor; hotelurile, res   tau rantele,

barurile, cabanele și ce lelalte tipuri de
locații Horeca sunt construcții care
apelează în ge ne ral la sisteme de aco -
perișuri profesionale, per for mante, în
do rința de a utiliza o pro prietate fără
probleme, rezistentă la factorii de
mediu. Atât învelitorile, cât și
celelalte elemente de acoperiș, res -
pec tiv, hidroizolații, ter moi zo lații,
ferestre de mansardă, toate din
gama premium, fac parte dintr-un
“must have” al locațiilor cu o rată
ridicată de uzură, care nu trebuie
să-și întrerupă activitatea din cauza
cedării elementelor de construcție,
ceea ce ar însemna scăderea pro -
fitabilității afacerii. Fie că este vorba
despre acoperișuri înclinate cu țiglă
(ceramică, de beton sau metalică),
de acoperișuri metalice fălțuite
(pen tru clădiri istorice sau mo der -
ne) ori de sisteme de acoperiș terasă
(inclusiv acoperișuri verzi), ope ra -
torii Horeca sunt preocupați în
egală măsură de aspectul  clă dirilor
pe care le exploatează, arhitectura
fiind un element de individualizare.
Materialele pentru fațade sunt de

asemenea privite cu interes, multe
hoteluri având nevoie de soluții pen  tru
optimizarea calităților ter mo tehnice
ale clădirilor, pentru a evita pierderile
de energie destul de costisitoare.
Specifice pentru acest domeniu sunt
intervențiile la nivelul aco perișurilor
pentru realizarea, repa rarea sau
între ținerea stră pun gerilor pentru
instalații, sporind grija pentru detalii
de execuție și ac cesorii.

Interesul pentru acoperișuri ne-a
fost confirmat de vizitatorii târ   gului,
care ne-au asaltat cu între bări despre
cele mai bune soluții pen tru zona în
care se află sau se va rea liza investiția:
la munte (pre cipi ta ții importante can -
titativ), pe ma lul mării (coroziune),
zone cu umi ditate ridicată - Delta
Dunării (de  gradare accelerată a struc -

tu rilor). Conștienți că noile produse
din categoria premium au și avan taje
estetice deosebite, nu ne-au mai cerut
neapărat detalii despre aspect, ca
acum câțiva ani, ci numai despre
com patibilitate cu spațiul respectiv,
rezistență și conformitate cu nor mele. 

Anul viitor, Romhotel va avea
loc în perioada 21 – 24 februarie.



BISERICA MĂNĂSTIRII

După ce isprăvesc de construit, cei „nouă meşteri mari,/ calfe şi zidari/ Şi manoli – zece,/ 
care-i şi întrece” se odihnesc pe acoperişul bisericii, mândri de opera lor. manole era tulburat,
desigur, pentru că tocmai îşi zidise soţia într-un perete, pentru a confirma faptul că orice mare
realizare are nevoie de un sacrificiu – de data aceasta un sacrificiu uman, cu rezultate pe măsură.
negru-Vodă, cel care a finanţat lucrarea, îi întreabă pe meşteri dacă pot ridica o construcţie şi
mai frumoasă decât aceasta. la răspunsul lor pozitiv, poate cam arogant, negru-Vodă îi
condamnă la moarte dărâmându-le schelele şi lăsându-i pe acoperiş, pentru ca nimeni să nu
mai poată construi ceva mai frumos. Pentru a coborî, constructorii îşi fac aripi de şindrilă, dar
mor zdrobiţi de pământ în încearcarea temerară de a zbura. un sacrificiu şi mai mare, în care
sunt distruşi inclusiv creatorii operei de artă. acoperişul bisericii mănăstirii curtea de argeş
este aşadar un loc cheie al legendei meşterului manole, culmea creativităţii şi punctul tragediei
finale, care face memorabil acest mit. mulţi dintre cei care ajung aici se uită la turlele bisericii
şi se întreabă de unde au încercat să zboare eroii noştri; observă graţioasele cupole gri,
metalice, de un rafinament rar, unic în arhitectura românească.  

ACOPERIȘURI ISTORICE

CURTEA DE ARGEŞ
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Decorațiunile exterioare 
sunt o alăturare surprinzătoare de

motive bizantine, armenești, 
georgiene, levantine, ca o sinteză a

arhitecturii acestui spațiu aflat la limita
Europei și Asiei. 

Turlele răsucite au un
dinamism unic în

arhitectura
românească, dând

senzația că se
înșurubează în cer, iar

poziționarea lor în
trepte îl copleșește

pe privitor.

C u riscul de a fi un pic iconoclaşti, am
putea spune că turlele bisericii nu erau
la fel de frumoase la început. Poate că

învelitoarea era chiar din şindrila folosită de
meşteri pentru a zbura – lemnul era cel mai
întâlnit material, inclusiv pentru acoperirea
bisericilor. Cu siguranţă, la un moment dat a
fost montată o învelitoare de metal (de plumb,
lipită cu cositor), astfel că, în 1611, principele
Ardealului Gabriel Bathory şi armata sa, pe
lângă jefuirea mormintelor, au ţinut să ia şi
acoperişurile turlelor, pentru a le topi şi
transforma în gloanţe. Astfel, construcţia a
rămas expusă intemperiilor, ceea ce a dus la
degradarea ei, mai ales a picturilor interioare.
Acoperişul a fost refăcut ulterior, dar din
imagini vechi tragem concluzia că actuala
formă a turlelor, cu acoperişurile lor, datează
de la marea refacere încheiată în 1885, înainte
fiind ceva mai puţin elaborate. Este nevoie
deci să vedem câteva repere istorice ale
acestei construcţii care anul trecut a atins
remarcabila vârstă de o jumătate de mileniu. 
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Cinci secole de istorie, cel puţin 
Legenda spune că, la începutul con strui -

rii bisericii, tot ce se edifica ziua se surpa
noaptea; se pare că de vină sunt cutremurele
din 1444 și 1446, destul de puternice
(specialiștii îl estimează pe al doilea la 7,5 pe
Scara Richter). De fapt, aici exista atunci o
altă construcţie cu statut de Catedrală Mi -
tro politană a Țării Românești, construită
începând cu 1439, pe locul unei biserici mai
vechi, de la mijlocul secolului al XIV-lea.
Devenită o ruină, catedrala nu a fost refă -
cută imediat, ctitorul ei, domnitorul Vlad
Dracul, fiind asasinat în 1447. Abia în 1514
s-a decis reconstruirea, fapt de asemenea
reflectat de legendă, dar nu de către Negru
Vodă (un personaj a cărui existență încă
stârnește controverse), ci de către un alt
voievod faimos, menţionat în cronici, Nea -
goe Basarab (1512 – 1521).

Acoperișurile de plumb 
ale turlelor erau frecvent
întâlnite într-o epocă în
care prelucrarea metalelor
se făcea anevoios, plumbul
fiind mai maleabil și destul
de rezistent la temperaturi
curente.

Con strucția a început în 1514 și a durat
cam trei ani, Neagoe Basarab fiind decis nu
doar să refacă zidurile năruite, ci și să aloce
acestei biserici fonduri importante şi toată
măiestria meșterilor de care dispunea.
Voievodul însuși avea cunoștințe în do -
meniu, dobândite în timpul studiilor la
Constantinopol și în Italia, precum și în
numeroasele călătorii întreprinse în Europa.
Se pare chiar că a fost implicat ca ad mi -
nistrator în ridicarea unei moschei în capitala
Imperiului Otoman, având ca arhitect șef un
armean pe nume... Manoli. Cert este că la
construcția bisericii din Argeş au participat
meșteri români și străini care i-au imprimat
o formă tradițional ortodoxă, cu plan format
din pronaos, naos și altar, dar aducându-și
fiecare aportul prin decorațiuni carac teristice
propriei culturi (armene, persane, georgiene,
arabe, gotice); cu toate acestea, s-a creat un
design unitar, cu motive care rareori se
repetă, creând un stil arhitectural eclectic dar
deosebit de original. 

Brâul torsadă, motiv de
origine est-europeană
(georgiană, armenească) a
devenit comun bisericilor
românești, simbolizând
”Sânul lui Avraam” sau
veșnicia, ori Brâul Maicii
Domnului, dovadă a învierii 
și înălțării spre cer. 
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Materialele au fost dintre cele mai bune
și mai scumpe, printre care calcar din
nordul actualului județ Argeș, de la Albești
(zonă declarată acum rezervație naturală de
tip geologic datorită fosilelor înglobate), sau
marmură adusă tocmai din Grecia, cu
aprobare de la autoritățile otomane, acest
material fiind prohibit când era folosit
pentru biserici - era permisă doar la ridi -
carea moscheilor. Aurul, argintul și pietrele
prețioase sau semiprețioase au fost folosite
pentru catapeteasmă, icoane și imaginile
ctitorilor. Așa cum ne lasă mărturie călători
învăţaţi ai veacurilor trecute, precum Gavriil
Protul (secolul al XVI-lea), Paul de Alep
(1654) sau ambasadorul britanic Robert
Ainslie (1794), Mănăstirea Curtea de Argeș
devenise un reper al arhitecturii balcanice,
sirianul Paul de Alep numind-o chiar “una
dintre minunile lumii”. Mă nă stirea a suferit
câteva distrugeri, precum cea din 1610 –
1611, provocată de Gabriel Bathory; Matei
Basarab şi Şerban Cantacuzino au refăcut
lăcașul. Au urmat însă războaiele dintre ruși
și turci în secolul al XVIII-lea, în timpul
cărora Curtea de Argeș a fost prinsă în
teatrul de operațiuni, cutremurele din 1802
și 1838, precum și câteva incendii care au
adus de asemenea pagube. 

Catapeteasma dintre 
altar și naos, realizată din
marmură în partea de jos
și bronz în partea su pe -
rioa ră, datează de la res -
tau rarea din sec. al
XIX-lea. 

ACOPERIȘURI ISTORICE

Din fericire, permanent s-au găsit oameni
cu credință și dare de mână care au reparat
stricăciunile, cu danii care s-au adăugat la
banii proveniți de la vama către Transilvania,
hărăzită mănăstirii încă de pe vremea
primului ctitor.

Contestată şi acceptată drept
capodoperă

Cea mai importantă intervenție a fost
totuși cea a arhitectului francez André
Lecomte du Noüy, însărcinat în 1875 să
restaureze clădirea, pentru a deveni ne -
cropolă a familiei regale. Drumul până la
rezultatele vizibile azi a fost însă destul de
sinuos. În 1867, la numai un an de la urcarea
pe tron, Carol I, pe atunci încă principe (şi
nu rege), era preocupat de înfiinţarea unei
necropole regale şi a ales Curtea de Argeş,
pentru a-şi arăta ataşamentul faţă de noua lui
ţară, păstrându-i tradiţiile voievodale.
Oricum, unele demersuri similare fuseseră
făcute încă din timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza. Dar vor trece ani buni până când
lucrurile vor începe să se mişte, după
numeroase evaluări, schimbări de proiecte,
schimbări de arhitecţi, responsabili, cercetări
ştiinţifice, contestări – parcă ar fi fost în
zilele noastre. Între 1870 şi 1873 abia se
reface soclul şi se ridică schelele. 
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Dar în 1875, ministrul cultelor nou
instalat Titu Maiorescu reuşeşte să facă
ordine în acest caz, să decidă proiectul şi
arhitectul; Lecomte se apucă de treabă
(refăcând schelele, desigur, instabile) iar în
1878 Carol I poate vizita în sfârşit un şantier
care avansa, exprimându-şi satisfacţia că
totul este în regulă, chiar dacă Războiul de
Independenţă întârziase lucrările. 

Aspectul de acum se datorează aşadar
acestor restaurări din anii 1875-1886, la care
a participat și arhitectul român Nicolae
Gabrielescu. Unii specialiști au fost de
părere că prin acele lucrări a fost diminuată
valoarea istorică a monumentului, Lecomte
du Noüy folosind o tehnică de renovare
controversată: demolarea efectivă și re con -
strui rea din temelie a edificiului. 

Ri gu rozitatea detaliilor, fără urme
importante de trecere a timpului, arată că
decorațiunile sunt parţial de dată recentă,
dar au respectat stilul și motivele originale.
Cu această ocazie, turlele au fost modificate
(au devenit mai zvelte, ceea ce poate fi
considerat un adaos benefic), dar fresca
originală, având la bază realizarea zu gra -
vului Dobromir din timpul domnului Radu
de la Afumați (1526), a fost îndepărtată
pentru a face loc unei noi picturi cu foiță de
aur. Fresca îndepărtată există încă, păstrată
la Muzeul Național de Artă și la Muzeul
Național de Istorie al României din Bu cu -
rești. Cu prilejul intervențiilor a fost demolat
și un paraclis ridicat în timpul domnilor
fanarioți, pentru a face loc unui parc și
reședinței regale construite din cărămidă

decorativă în partea de est a mănăstirii, cu
un nou paraclis. De asemenea, au dispărut
clopotnița ridicată de Matei Basarab și
structura de apărare a mănăstirii, care se
ridica pe două niveluri.

Una dintre primele achiziţii de materiale,
făcute încă din 1869, a fost reprezentată de
tabla de plumb pentru învelitoare. Au fost
cumpărate 150 de foi de tablă cântărind
peste 15 tone, de la firma vieneză Wini -
warter; după ce a sosit în Gara Filaret, marfa
a fost păstrată în depozitele unei biserici din
Capitală, pentru a fi adusă la Curtea de
Argeş abia în 1875. În timpul lucrărilor de
restaurare, arhitectul francez a dovedit un
anumit grad de creativitate, ceva mai mult
decât era dispusă să permită comisia
responsabilă, formată din pictorul Theodor
Aman, directorul Băncii Naţionale Theodor
Ştefănescu, sculptorul Karl Storck şi
arhitectul Alexandru Săvulescu. 

La interior putem remarca
imagini votive care îi
omagiază pe ctitori. 
Totuși, picturile originale 
au fost desprinse în cadrul
restaurării principale și
constituie azi o colecție
valoroasă a Muzeului
Național de Artă al
României.

Turla mare de deasupra
pronaosului este
octogonală doar la exterior,
la interior fiind cilindrică și
acoperită cu o calotă
semisferică. Naosul are plan
rectangular, fiind delimitat
de coloane cu arce care
susțin turla principală.
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I-au fost reproşate, pe lângă depăşirea de
buget, răzuirea excesivă a pietrelor originale
şi ornamentele noi adăugate acoperişului.
Conform unor imagini mai vechi, cupolele
aveau o ornamentaţie ceva mai sobră, ceea
ce nu era neapărat mai frumos – depinde şi
de gusturi. După alte câteva rapoarte,
discuţii şi justificări ale cheltuielilor, comisia
de recepţie, formată în principal din
arhitecţi, a considerat că restaurarea nu a
adus modificări importante stilului iniţial al
bisericii, aşadar Lecomte a fost descărcat de
sarcină. Dar, aşa cum se întâmplă deseori cu
un proiect, după ce timp de mulţi ani
nimeni nu face nimic, cel care reuşeşte să îl
înceapă şi să îl ducă la bun sfârşit încasează
o mulţime de reproşuri. Anii 1890 abundă
în contestaţii din partea unei serii lungi de
arhitecţi, sculptori şi alţi intelectuali (unii
dintre ei minori la demararea lucrărilor),
inclusiv din partea lui Nicolae Gabrielescu,
secundul arhitectului francez pentru
aproape 15 ani... În secolul trecut, con -
testaţiile au dispărut şi a devenit un adevăr
unanim recunoscut faptul că biserica Mă -
năstirii Curtea de Argeş este o capodoperă,
în ciuda (sau mai degrabă datorită) inter -
venţiilor lui Lecomte du Noüy. Mult
bla matele or na mente din zonele de streaşină
ale cupolelor şi intarsiile de pe suprafeţele
învelitorilor au fost recunoscute ca deosebit
de inspirate. În fond, arhitectul nu a făcut
decât să preia câteva motive de pe faţade (la
ferestre de pildă), de inspiraţie arabă şi
georgiană, şi să le integreze la ni velul
acoperişului. Şi ce putea fi mai re pre zentativ
pentru noua regalitate decât mo tivul
crinului? Lanţurile de plumb şi crucile aurite
întregesc această dantelărie metalică de o
alură pe care niciun arhitect român nu a mai
avut curajul să o rein ter preteze.

Rezistenţa prin arhitectură
În interiorul bisericii cu hramul Ador -

mirea Maicii Domnului, în pronaos, au
apărut în timp, pe lângă locurile de odihnă
ale familiei lui Neagoe Basarab, inclusiv al
lui Radu de la Afumați, ginerele acestuia,
mormintele regilor Carol I şi Ferdinand,

Lumina discretă
creează o atmosferă

mistică, dar și protectoare.

respectiv al reginelor Elisabeta și Maria.
Lespedea de piatră a lui Radu de la
Afumaţi, care îl înfățișează pe voievod
călare și cu sceptrul în mână, este
considerată cea mai valoroasă din punct
de vedere artistic și istoric. Dat fiind
spaţiul restrâns, în apropierea bisericii a
fost construită începând cu 2009 o nouă
Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, cu 16
morminte, în care şi-au găsit deja locul de
veci Regina Ana în 2016 şi Regele Mihai I
în decembrie 2017. Azi biserica Meş te -
rului Manole ni se pare familiară,
deoa rece a fost un obiectiv mediatizat și a
influențat felul de a privi arhitectura
religioasă românească; totuși, puțini au
avut curajul de a merge pe această cale
deschisă într-o epocă în care românii își
descopereau identitatea artistică pornind
de la tradiții bizantine, atonite, cu in fluențe
sârbeşti sau bulgăreşti, eventual gotice în
Moldova, pentru a face față presiunilor
otomane de islamizare. Im por tant ar fi să
conştientizăm măcar va loarea monu -
mentului, dacă nu putem continua să
creăm inovativ; nu cu mult timp în urmă,
cineva a decis să monteze aici nişte
“termopane” – nu foarte vizibile, şi totuşi... 

Prin aceste dantelării în piatră,
marmură, bronz, plumb sau lemn, dintre
care unele nu sunt văzute deloc ca
“ortodoxe”, prin albul ei ireal, zveltețea și
liniile spiralate, impresionante la nivelul
turlelor, se poate spune că Mănăstirea
Curtea de Argeș rămâne un fenomen
unic, irepetabil.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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We create chemistry

Renovarea acoperișului unei clădiri de retail funcționale, cu un trafic ridicat, necesită o organizare de șantier
ireproșabilă, pentru ca operațiunile de montaj să nu perturbe cu nimic activitatea magazinelor și liniștea clienților.
Pentru un centru comercial de mari dimensiuni, unde sunt găzduite sute de firme, și vin zeci de mii de clienți pe
zi, repararea acoperișului devine o miză serioasă. De aceea sunt necesare materiale care să poată fi puse în operă
rapid, iar acoperișul să devină funcțional în cel mai scurt timp. O lucrare de asemenea anvergură are nevoie de
o logistică bine pusă la punct, pentru ca șantierul să nu treneze inutil, de o prezență cât mai puțin vizibilă a
aplicatorilor și, desigur, de un profesionalism desăvârșit la toate nivelurile. Exemplificăm printr-o lucrare realizată
cu un sistem lichid pe bază de poliuree de la BASF, în cadrul unuia dintre cele mai mari mall-uri din România. 

Un sistem de acoperiș terasă mai
performant

Lucrarea prezentată aici a vizat refacerea acoperișului unui
centru comercial important din București (Băneasa Shopping
City), cu o suprafață impresionantă – circa 30.000 mp.

Sistemul de acoperiș terasă existent, compus dintr-o ter mo -
izolație cu vată minerală și o membrană PVC, cedase pe alocuri,
prezenta perforări și reprezenta o problemă permanentă pentru
cei care călcau pe el, în timpul intervențiilor cu lucrări de
mentenanță pentru instalațiile situate pe acoperiș. Suprafața
instabilă, rezistența redusă la compresiune, infiltrațiile greu de

controlat, numeroasele detalii (străpungeri, aticuri, schimbări de
nivel, structuri metalice, parapete etc.) care aveau nevoie de
refacerea etanșeității – toate acestea au determinat înlocuirea
sistemului pe aproape întreaga arie a acoperișului. 

În procesul de selecție a soluțiilor tehnice, sistemul pe bază de
poliuree propus de BASF s-a detașat clar prin multitudinea de
avantaje: elasticitate și rezistența ridicată la rupere, timp de
uscare rapid, aplicație continuă și fără îmbinări, fixare monolitică
pe stratul suport și, nu în ultimul rând, calitatea certificată și
garanția unui brand recunoscut la nivel global.

Soluția completă a constat în montarea unor panouri rigide din
spumă poliuretanică, cașerată pe ambele fețe cu folie de aluminiu,
fixate cu dibluri, peste care s-a spreiat sistemul lichid pe bază de
poliuree MasterSeal Roof 2111. După montarea panourilor,
rosturile dintre acestea au fost etanșate cu benzi de aluminiu și
bandă de geotextil pentru a mări rezistența la rupere pe zonele
sensibile. S-a obținut astfel o acoperire dură ter moizolantă, cu
suprafață continuă, într-un interval redus de timp. 

Reabilitarea acoperișului de la Băneasa Shopping City -   
sistem lichid pe bază de poliuree de la BASF



29

Detalii despre
sistem

MasterSeal Roof 2111 este
un sistem de protecție hidro -
izolant pentru acoperiș, ignifug,
care se aplică prin pulverizare,
cu elasticitate ridicată, pentru
preluarea optimă a variațiilor de temperatură și cu întărire
ultrarapidă. Componenta principală este poliureea cu întărire
rapidă MasterSeal M 811, care permite impermeabilizarea
indiferent de tipul de substrat existent (beton, metal, bitum,
PVC, lemn, ceramică etc.), având o excelentă aderență și o
capacitate superioară de acoperire. Este remarcabil de asemenea
comportamentul produsului la condiții de mediu excesive: nu
se înmoaie la temperaturi ridicate și își păstrează elasticitatea
inclusiv la - 45°C. Produsul este bi com po nent, fără solvenți, ceea
ce este în avantajul sănătății aplicatorilor. Cât despre rezistența
la umiditate, această membrană este rezistentă la apă stătătoare,
fiind folosită deseori pur și simplu pentru impermeabilizări. În
cazul de față, desigur, aplicatorii au conferit sistemului de
acoperiș pantele corespunzătoare, pentru a permite scurgerea
apelor meteorice către sistemul pluvial.    

Logistica de șantier nu a fost simplă. Seara, după închiderea
magazinelor, prima echipă de constructori elimina sistemul vechi
deteriorat, și până dimineața monta panourile. A doua zi
dimineața, echipa de aplicare a sistemului hidroizolant începea
lucrul și finaliza până după amiază. S-a lucrat în etape de 300 -
500 mp/zi, în funcție de condițiile meteo, și astfel s-a creat un
sistem termo-hidroizolant complet nou, fără rosturi și îmbinări,
inclusiv pe aticuri. Astfel, membrana hidroizolatoare este con -
tinuă, fixată monolitic pe suportul din panouri termoizolante,
fiind spreiată inclusiv pe picioarele de susținere a tubulaturilor,
pentru asigurarea etanșeității perfecte a sistemului.

Aplicarea amorsei
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Membrana lichidă se pulverizează cu ajutorul unor utilaje
speciale, iar timpul de uscare este de ordinul secundelor, ceea
ce reduce semnificativ riscurile asociate factorilor meteorologici
neprevăzuți din timpul aplicării. 

După întărire, materialul rămâne elastic (485%) și are o
rezistență ridicată la întindere și rupere. 

Întrucât panourile termoizolante erau acoperite cu folie de alu -
mi niu, peste acestea (înainte de aplicarea poliureei) a fost pulverizată
o amorsă pentru suporturi metalice neferoase MasterSeal P 684.
Practic, toate componentele sistemului de impermeabilizare au fost
aplicate prin pulverizare, timpii de așteptare între straturi fiind
extrem de reduși. După o oră de la aplicarea amorsei, s-a pulverizat
membrana, care a putut fi protejată cu stratul final după câteva
minute de la aplicare. Stratul final, cu rol de protecție împotriva
ultravioletelor și a supraîncălzirii, a făcut posibilă scăderea
temperaturii acoperișului cu aproximativ 6°C, față de valoarea
inițială - în acest fel, costurile cu răcirea pe timp de vară au fost
reduse semnificativ. Stratul final pigmentat poate avea una dintre
culorile standard, dar a fost aleasă o nuanță deschisă, care respinge
mai bine razele de soare și dă un aspect îngriit acoperirii.  

Lucrările de la Băneasa Shopping City s-au desfășurat în așa
manieră încât puțini și-au dat seama că se lucrează pe acoperiș -
vorbim nu doar de discreția aplicatorilor, ci mai ales de avantajele
aplicării lichide: fără prea mult zgomot, fără transportarea unor
greutăți mari, structuri suplimentare, personal numeros, devieri ale
instalațiilor etc. Când vă veți face cumpărăturile la acest centru
comercial, unul dintre cele mai mari din România, veți ști că vă aflați
sub un acoperiș BASF, un argument solid pentru a vă simți pro tejați.

Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și
renovări. Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu
în cercetare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea celor existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este atât
cea de furnizor de produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept holistic asupra construcției.

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

Protecția cu MasterSeal 2111 la final

Pulverizarea cu poliuree 

Stratul final rezistent la UV și la supraîncălzire
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La fiecare doi ani, Federația Internațională pentru Piața de Acoperișuri (IFD)
organizează Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri, într-una
dintre țările membre ale acestei asociații internaționale, cea mai importantă din
domeniul roofer-ilor. Acum doi ani, competiția s-a desfășurat în Polonia, iar în 2014
la București, așa cum am relatat la momentul respectiv. A venit momentul ca anul
acesta, în toamnă, să fie organizată o nouă ediție, cea cu numărul 27, iar gazdă a
fost aleasă capitala Letoniei, Riga. Concursul va avea loc în perioada 13 – 16
noiembrie, ca rezultat al colaborării dintre IFD și Asociația Letonă de Acoperișuri.

România, țară membră a federației internaționale, întenționează să trimită reprezentanți ai branșei la
acest eveniment special, cu sprijinul unor actori importanți de pe piața autohtonă, care doresc să
confirme competitivitatea și profesionalismul montatorilor români.

cea de-a XXVii-a ediție a campionatului
mondial al tinerilor montatori de acoperișuri

13 – 16 noiembrie 2018, 
riga - letonia

E venimentul se desfășoară regulat din 1988, iar
începând cu 2000 a devenit o marcă înregistrată a

federației internaționale menționate: Campionatul
Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri. De
fiecare dată, se organizează în paralel, în aceeași țară, și
Congresul IFD, care este anual (ajunge anul acesta la
numărul 66 și va avea loc efectiv în zilele de 14 - 17
noiembrie). Ca de obicei, la congres și campionat se vor
aduna cei mai importanți manageri și specialiști din
domeniul acoperișurilor, dar și al fațadelor, deoarece
IFD a inclus în sfera ei de activitate și acest nou segment,
care nu poate fi delimitat din punct de vedere tehnic,
structural și arhitectural, de cel al acoperișurilor. În
premieră, la această ediție a fost introdusă și proba de
fațade, care aduce concursului o nouă dimensiune, noi
mize în tehnologiile pentru construcții și o nouă viziune
asupra meseriei de montator de acoperișuri. 

În cadrul congreselor se iau cele mai importante de -
cizii privind piața de acoperișuri și fațade, se abordează
teme legislative, tehnice, de siguranță a construcției și
de arhitectură, gândindu-se strategii de dezvoltare și de
reglementare comune. 

În același timp, tinerii montatori participanți la
concurs, cu vârste sub 26 de ani, își dovedesc iscusința
și dorința de a performa, petrecând câteva zile în
contact direct cu specialiști, manageri și montatori din
întreaga lume, comunicând și învățând. Este un eve ni -
ment la care se stabilesc parteneriate, se leagă prietenii,
se evaluează nivelul de profesionalism al școlilor de me -
serii și se identifică trendurile în domeniul materialelor
și tehnologiilor utilizate, de către cei mai buni membri
ai branșei. Participanții la congres vor fi găduiți de
hotelul Radisson Blu Latvija din Riga, în ale cărui săli de
conferințe vor avea loc și lucrările congresului.

International Föderation
des Dachdeckerhadwerkers

EVENIMENT



De asemenea, în contextul acestui eveniment
complex, se va organiza o expoziție la care sunt așteptate
să fie văzute cele mai importante branduri de pe piața
letonă, europeană și mondială, dat fiind caracterul
internațional al participării. Letonii vor fi cu siguranță
deosebit de primitori și vor acorda acestei manifestări o
atenție specială, deoarece pe 18 noiembrie ei își
sărbătoresc ziua națională și 100 de ani de independență
– chiar este menționată intenția de a organiza întâlniri
cu cetățeni letoni, pentru a sărbători împreună acest
moment unic din istoria lor. 

Organizatorii au făcut publice modelele de concurs
și, în linii mari, materialele și sistemele care vor fi
folosite. Vi le prezentăm și noi în continuare, pentru cele
4 secțiuni, cea de fațade fiind în premieră, așa cum am
menționat. În cele 3 zile de competiție efectivă, mon -
tatorii vor trebui să ducă la bun sfârșit toate lucrările, la
standardele cerute și cu respectarea riguroasă a etapelor
și detaliilor de execuție. 

EVENIMENT
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Acoperișuri clasice
Această probă, cu 3 zone de lucru, fiecare cores -

punzătoare unei zile de concurs, presupune montarea a 3
acoperișuri în sistem complet, având învelitorile din țiglă de
diferite forme (se folosește țiglă ceramică ori de beton),
și/sau ardezie. Menționăm ca etape: montarea picurătorului
de strea șină, aplicarea membranei permeabile la vapori (cu
fixare pe grinzi, la calcan, la coamă și la streașină), priderea
șipcior și contrașipcilor (cu spații de ventilație și respectarea
corectă a supra pu nerilor țiglelor), mon tarea de cârlige și
gheaburi, po zi ționarea unei ferestre de masardă și
abordarea unei străpungeri (coș de fum), sigilarea la calcan,
montarea țiglelor de câmp, de coamă și de margine, precum
și a celor speciale. Dimensiunile date de proiectant, în
funcție de caractersticile mate rialelor, trebuie respectate
întocmai și fiecare strat de desupra este decalat față de cel
de dedesubt, pentru a putea fi remarcată succesiunea
corectă a straturilor. Lucrarea din ultima zi este “free style”,
montatorii fiind încuraați să-și demonstreze creativitatea și
iscusința în utilizarea materialelor.

Acoperișuri metalice
Este o probă dedicată montatorilor de acoperișuri

metalice, cu abilități în domeniul fălțuirii și tinichigeriei,
care în 3 zile trebuie să definitiveze 3 lucrări, dintre care
ultima de creativitate. Sunt urmărite tehnicile de fălțuire
dublă, dar și lucrările de detaliu – etanșeitatea la calcan,
la încadrarea unei ferestre de mansardă sau a unui coș
de fum, cu respectarea aplicării tuturor elementelor
unui sistem complet: membrană permeabilă la vapori,

Acoperişuri Clasice

Acoperişuri Metalice
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șorțuri pentru streașină și izolarea la perete, sistem
pluvial. Ca și la celelalte probe, concurenții vor folosi
scule de mână proprii, urmând ca organizatorii să pună
la dispoziție acele echipamente care se transportă mai
greu. Ultima probă, ”free style”, presupune abordarea
unei suprafețe verticale, ce trebuie acoperită cu u
materiale metalice, demonstrând tehnici de lucru
deosebite.

Acoperișuri plate
Această probă este dedicată în principiu mon ta torilor

de acoperișuri terasă, specializați în ter   mo-hidroizolare.
Prima zi este dedicată aplicării unei mem  brane PVC,
peste o membrană autoadezivă per mea bilă la vapori și
panouri termoizolante fixate mecanic (membrana
permeabilă este ridicată până la cota superioară a
panourilor termoizolante). Lucrările de detaliu apar la
încadrarea unei ferestre de terasă, iar la atic fixarea
membranei PVC se face mecanic. 

Sunt prevăzute și lucrări de fixare cu căldură, la
perete, folosirea unor benzi hidroizolatoare și fixarea în
șuruburi a unor șorțuri metalice. Al doilea task, din a
doua zi, presupune aplicarea unor  hidroizolații lichide
bituminoase, cu utilizarea unor benzi de etanșare auto -
adezive sau benzi de armare în zonele de detaliu. Ultima
sarcină, free style, va lăsa la alegerea aplicatorilor utili za -
rea unor materiale speciale din domeniul aco  pe rișurilor
cu membrane sau hidroizolații lichide.

Fațade
Echipe specializate pe acest segment vor aborda o

serie de fațade ventilate, cu o arhitectură mai com -
plicată, pentru a putea fi evaluată tehnica de montaj în
zonele de detaliu, muchii și colțuri. Se vor pune în operă
mai multe sisteme de fațadă, pe cadre metalice și având
inclus material termoizolant, cu capace de închidere și
rezolvarea încadrărilor unei ferestre ver ticale (inclusiv
zona de pervaz).   

Acoperişuri Plate Faţade
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Din primăvara acestui an, Piața Universității
din Capitală a căpătat un nou aspect, mai
curat și mai elegant, în urma renovării
uneia dintre clădirile emblematice ale
zonei, fostul Palat al Creditului Industrial.
Acest edificiu închide în semicerc, alături
de Palatul BCR, esplanada din fața Uni ver -
sității București, într-o simetrie încân tă -
toare, formând unul dintre cele mai
spectaculoase ansambluri arhi tec turale
ale orașului, adevărat reper pentru turiști
și pentru autohtoni. Fațadele albe proas -
păt renovate sunt încununate acum de un
superb acoperiș din titan-zinc și, pe alo -
curi, ardezie, cu două cupole simple dar
spectaculoase, amplasate una spre espla -
nadă  și cealaltă spre Str. Toma Cara giu. 

LUCRĂRI DE REFERINțĂ

misiune îndeplinită 
Un tadem de excepție

Am mai vorbit despre această lucrare în
paginile revistei, când era în faza de șantier,
dar nu putem trece peste subiect fără a vă
arăta câteva imagini cu renovarea finalizată
și mai ales cu acest impresionant acoperiș
realizat din materiale de excepție, de către
una dintre cele mai “titrate” firme de montaj
din România. 

PALATUL
CREDITUL

INDUSTRIAL

Vorbim despre firma specializată în exe -
cuția de acoperișuri cu tablă fălțuită (și nu
numai) Valcon Roofs, care a pus în operă
elemente din tablă de titan-zinc de la
producătorul german Rheinzink, furnizate
prin reprezentantul acestuia în România.    

Cu ajutorului acestui tandem, s-a petrecut
o metamorfoză incredibilă, dacă ne raportăm
la acoperișul vechi, ruginit, din tablă de oțel
zincat, construit rapid după 1944 (clădirea a
fost afectată în timpul ultimului război
mondial de către bombardierele americane)
și peticit din loc în loc, pe măsură ce ploaia
își făcea loc spre mansardă. Lucrarea de
înlocuire a învelitorii s-a derulat din august
2017 până în aprilie 2018, fapt remarcabil,
dacă ne gândim că montatorii au muncit
practic doar în sezonul rece. 
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Fiind vorba despre un monument istoric,
a fost necesar ca lucrările să respecte în
detaliu proiectul inițial, cu toate orna men -
tele și cu o grijă specială pentru sistemul
pluvial, care a fost integrat în totalitate în
arhi tectura clădirii, fără burlane sau jghea -
buri aparente. Chiar dacă ornamentica,
cores punzătoare acesti edificiu neoclasic, nu
este una extrem de complicată, acoperișul
este prevăzut cu o multitudine de detalii
care să preia în mod optim apele meteorice,
ceea ce a făcut ca lucrul montatorilor să nu
fie deloc simplu. În plus, există o serie de
lucarne, protecții pentru cornișe, dolii și

coame care au un rol estetic și nu puteau fi
neglijate. 

Noul proiect a adus cu sine o mulțime de
materiale și facilități inovatoare, care con -
tribuie la rezistența acoperișului, dar și la
creșterea gradului de confort de sub acesta,
mansarda fiind utilizată pentru amenajarea
de birouri, ca și restul clădirii, care va găzdui
o serie de instituții ale statului. Întrucât
acoperișul are rupere de pantă, în zona su pe -
rioară (cu înclinație redusă) a fost folo sită
tablă plană gri-albăstrui, iar în zona infe -
rioară, cu pantă mare și mai vizibilă de la
nivelul solului, au fost montați solzi rectan -
gulari din același material, în nuanță gri
grafit. Pe lângă tabla din titan-zinc de la
Rheinzink, pentru cele două cupole mari au
fost folosite plăci de ardezie Rathscheck. Tot
de la Rheinzink au provenit și sistemele
pluviale (gheaburi și burlane), respectiv ma -
te rialul titan-zinc gri-alb pentru realizarea
orna mentelor.  Pentru iluminarea zonei de
sub acoperiș au fost instalate ferestre de
mansardă Velux, existente la momentul
mon tajului învelitorii, dar care au trebuit
demontate pentru realizarea învelitorii și apoi
repuse pe poziții. Așa cum procedează de -
seori, pentru eficiență și o calitate mai bună
a lucrărilor, și nu în ultimul rând pentru sigu -
ranța și confortul montatorilor, Valcon Roofs
a executat o parte din tinichgerie în atelier,
unde are o echipă dedicată. 

Istoria locului 
Palatul Creditului Industrial a fost con struit

în anii 1934 – 1935 după planurile renumitului
arhitect George Matei Can tacu zino, pe fun -
dația unui proiect nefinalizat de la începutul
secolului al XX-lea. Arhitec tului G. M. Can ta -
cuzino (1899 – 1960) i se datorează multe alte
clădiri emblematice din România, precum Pala -
tul Crissoveloni , Ho telul Belona din Eforie,
Hotelul Rex din Mamaia, renovările de la Palatul
Mogoșoaia sau Biserica Trei Ierarhi din Iași. 

Palatul Societății de Asigurări “Generala”
fusese ridicat alături în 1906, ca operă a arhi -
tectului Oscar Maugsch. 

Simetria fațadei
încântă privitorul situat

pe esplanada de la
Universitate, iar

acoperișul nou, cu linii
bine definite, conferă

clădirii o eleganță care
schimbă radical

atmosfera pieței.
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Cupolele
semisferice cu

lanternou au fost
acoperite cu ardezie;

acestea, împreună cu
învelitoarea din titan-

zinc, constituie un
acoperiș cu adevărat

nobil, demn de
Kilometrul Zero al

României, în apropierea
căruia este amplasată

clădirea.

Întreg an sam blul, compus din două imo -
bile simetrice, fusese propus inițial după un
concept unitar, pe locul fostei grădini a
Palatului Șuțu (clădire existentă și azi, ca
Muzeu al Municipiului București). Dar au
apărut câteva dificultăți financiare și de
natură imobiliară, iar terenul pe care se
construise doar fundația celui de-al doilea
corp a fost vândut mai târziu unor investitori
care aveau nevoie de el și, desigur, resursele
necesare: Societatea Națională de Credit
Industrial. Această instituție publică fusese
creată în 1923, cu contribuția statului și
Băncii Naționale a României (care însumau
jumătate din acțiuni), respectiv a mai multor
bancheri români, având rolul de a finanța
industria țării, aflată în acea perioadă la
început dar în plină dezvoltare. Astfel, la
aproape trei decenii de la inaugurarea primei
clădiri pe terenul din fața Universității, apare
și cea de-a doua, Palatul Creditului Industrial,
cu o structură asemănătoare, dar într-o inter -
pre tare ușor diferită, mai simplă. Spre
deo sebire de ornamentica somptuoasă de la
prima clădire, cea de-a doua a păstrat stilul
clasicist prin simetrie și coloane ionice, res -
pectiv două cupole cu lanternou aduse însă
cât mai mult spre esență. Ca și clădirea
Universității, aceste două clădiri respectau
normele neoclasicismului, influențate de
eclectismul academic al anilor 1900, ceea ce
face ca zona să aibă o anumită coerență. 

După bombardamentul din 1944, edificiul
a fost refăcut și naționalizat de comuniști, ca
și instituția găzduită aici, cu toate resursele ei,
de venită Banca de Credit pentru Investiții. 

În anii respectivi cornișa acoperișului era
“decorată” cu sloganuri comuniste, datorită
vizi bilității maxime și faptului că liderilor
comuniști le plăcea să ia cuvântul de la bal -
conul Universității, strângând în acest spațiu
mii și mii de oameni cu pancarde. După că -
de rea comunismului din 1989, birourile
clă dirii au fost folosite pentru o perioadă ca
sediu al unui partid important, iar în anii din
urmă s-au impus lucrări de renovare, clădirea
devenind învechită ca funcționalități și destul
de insalubră.

Cu câțiva ani în urmă descriam renovarea
clădirii alăturate, Palatul Societății de Asi -
gurări “Generala”, în prezent sediul Băncii
Co merciale Române, care a derulat o in ves -
tiție impresionantă pentru refacerea întregii
construcții, inclusiv a acoperișului. O echipă
experimentată de la cunoscuta firmă Valcon
Roofs a reușit atunci să redea acelui acoperiș
strălucirea de odinioară. În 2017-2018 a venit
momentul ca și “sora” acestei clădiri să se
bucure de același tratament, cu aceleași
materiale și beneficiind de experiența ace -
leiași firme de montaj. Misiune înde plin i tă!

Echipa Valcon Roofs derulează în prezent o altă
lucrare importantă de renovare a acoperișului,
obiectivul fiind Biserica Sf. Nicolae (Biserica
Rusă), de ase menea monument istoric, con -
struit în anii 1905 - 1909.  Cupolele bulbi for me,
spe cific rusești, sunt acoperite cu tablă de cupru
TECU GOLD De la KME; vom da detalii despre
această lucrare nu mai puțin spec taculoasă,
foarte probabil în ediția viitoare.





Goana după informații
O rememorare a celor văzute este

totdeauna benefică, pentru că acolo, pe
lângă faptul că ne-am întâlnit cu cei mai
avizați cititori, am putut înțelege care
sunt trendurile, cine sunt cei mai activi
furnizori, cine este interesat de infor ma -
ție proaspătă și de achiziționarea
pro  priu-zisă a unor produse autentice,
în cadrul unor proiecte bine definite, și
nu la întâmplare, cu ce se găsește la cel
mai apropiat magazin de cartier. Vor -
bim de materiale premium, specializate,
garantate pentru succesul proiectului. 

Mulți dintre expozanții prezenți la
eveniment au fost solicitați din plin, unii
dintre ei făcând față cu greu numărului
mare de întrebări puse de vizitatori; alții,
din contră. Dar toți au aflat mai multe
despre propriile produse, cui trebuie să
se adreseze ca politică de marketing și
ce trebuie să comunice pieței autoh -
tone, care are specificul ei, uneori greu
de definit dacă o scoți din paradigma
prețurilor. Beneficiari avizi de informații
am văzut cu prisosință și la standul
nostru, luând revista și punându-ne o
mulțime de întrebări concrete, punc -

Construct Expo 2018 
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Oferta industriei aco peri -
șurilor, raporturile dintre
principalii actori din piață și
interesul bene fici a rilor
pentru anumite tipuri de
produse specializate pot fi
evaluate în multe feluri;
participarea la târgurile de
profil rămâne una dintre
modalitățile principale și...
cum putem ști să ne
poziționăm mai corect decât
mergând la Construct Expo,
cea mai importantă mani fes -
tare de gen, desfășurată an
de an la Romexpo, în primă -
vară? Revista noastă a fost
prezentă la târg cu un stand,
iar ultima ediţie a fost
distribuită gratuit partici pan -
ţilor, vizitatori şi expozanţi. 
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tua le, ceea ce ne arată că oamenii au
nevoie de un actor imparțial care să le
re comande exact soluția de care au
nevoie. În avalanșa de informații din
piață, pe diverse canale, unele excesiv
comerciale, altele prea generale, iar altele
cu care efectiv nu știi ce să faci, ei au
nevoie de cineva de încredere care să îi
ghideze prin acest labirint care uneori
devine o învârtire în cerc. Din fericire, am
avut ce să le recomandăm, orientându-i
exact spre paginile din revistă pe care
trebuie să le citească – este ceea ce ne
dorim să facem de fiecare dată când
participam la acest gen de evenimente.
Iar numărul de reviste distribuite a fost
unul record anul acesta.

Evenimente conexe, tendințe
Ediția 2018 a târgului de tehnologii,

echipamente, utilaje şi materiale pentru
construcţii Construct Expo a avut loc
între 8 şi 11 martie, în noul Pavilion B2
al Complexului Expoziţional Romexpo.
Suprafața totală de 15.300 mp a pa vi -
lionului a permis amplasarea în același
spațiu și a celorlalte târguri organizate
de regulă în paralel: Ambient Expo (târg
de produse și sisteme pentru amenajări
interioare și exterioare, decorațiuni, mo -
bi lier și piscine), Romtherm (expoziție
pentru instalații, echipamente de încăl -
zire, răcire și de condiționare a aerului),
Expoenergie (târg de energie rege ne ra -
bilă, energie convențională, echi        pamente
și tehnologii pentru indus tria de petrol și
gaze naturale), Ro  men virotec (expoziție
pentru teh no logii și echipamente de
protecția me  diului), Mobila Expo (târg
de mobilă cu vânzare), Expo Flowers &
Garden (ex poziție de flori, amenajări pei sa -
 gistice, hor ticultură și gră   di nărit), Antique
Market (targ de obiec te de artă și
antichități). Printre eve  ni mentele co nexe
menționăm #re CON STRUIM, orga nizat
sub formă de hackathon, care a reunit
arhitecți, ingineri, juriști, economiști,
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studenți, pentru a dezbate teme de
interes din domeniul construcțiilor. 

Organizați în echipe, participanții
au vorbit despre probleme de se cu ri -
tate la incendii sau cutremure,
le  gislația în construcții, abordarea fi -
nan    ciară a proiectelor (inclusiv
as i      gurare și cre di tare) și sus te na bili -
tate, cu episoade de networking și
vizi  tare a stan durilor de expoziție. 

Cu totul remarcabilă a fost întâl -
nirea unui număr mare de arhitecți în
spațiul expozițional, în imediata apro -
piere a standului nostru, pentru a
asista la conferințe pe teme de design. 

Revista noastră a ajuns în mâinile
tuturor acestora, arhitecții făcând
parte din publicul nostru țin tă, către
care venim cu informații despre cele
mai noi și performante soluții din
domeniu. Este un segment de cititori
care nu ne dezamăgește nicio dată,
pentru că ei înțeleg exact miza efor -
tului nostru și sunt avocații soluțiilor
profesionale în fața unor be neficiari
care, deși de bună cre dință, pot fi
uneori excesiv de sus  picioși.     

Pe domeniul nostru de activitate,
oferta a fost bine reprezentată: înve -
li tori (mai ales metalice),
ter mo -hidroizolații, numeroase va -
rian te de coșuri de fum, sisteme de
um brire, ferestre de mansardă. In te -
resantă este tendința furnizorilor de
învelitori de a veni în întâm pinarea
beneficiarilor cu sisteme com plete
(inclusiv ferestre de man sar dă), din
dorința de a putea răs punde tu turor
solicitărilor unui proiect. 

Fapt demn de menționat, unii ex -
pozanți au întâmpinat vizitatorii cu
demonstrații practice, care reiterează
rolul manifestării de a educa publicul
larg, dar mai ales de a arăta spe cia -
liștilor cu ce se dife ren țiază în piață
fiecare brand promovat.      

Sistemele de acoperiș Bauder au
reprezentat un punct central al târ -
gului, acestea fiind promovate în
standul firmei Acumcom din Bu cu -
rești. Aici, vizitatorii au putut discuta
cu specialiștii în sisteme Bauder
despre proiecte care implică cons -
truc ția acoperișurilor terasă sau în
pantă, cu hidroizolații și ter moizolații,
respectiv acoperișuri verzi, subiecte
care se bucură de o audiență tot ai
mare în rândul beneficiarilor – pro -
prie tari de locuințe individuale,
asociații de locatari, investitori în
proiecte cu diferite destinații, preo cu -
pați de con ser varea energiei și de
reducerea am prentei de carbon a con -
strucției, cu avantaje estetice
deo sebite și crearea de noi spații ex   -
terioare utile. Bauder și-a sumat acest
rol de educare a pieței în pri vința
clădirilor sus tenabile, mai cu seamă
prin reali zarea de acoperișuri verzi,
segment pe care compania ger mană
este recunoscută ca lider de piață la
nivel internațional.  

Ferestrele de mansardă Velux au
putut fi văzute în diverse standuri ale
distribuitorilor care au participat la
târg ca expozanți, fiind considerate în
momentul de față facilități in dis -
pensabile pentru amenajarea unei
mansarde moderne, iluminate na -

 tural, săntoase pentru cei ce utili zează
acel spațiu. 

MTM Izolații & Construcții, dis -
tribuitor important de produse
pentru termo-hidroizolații, printre
care cele produse de Isover, Ursa,
Rockwool și Gecsat, a venit cu noi
soluții pentru acoperișuri, simple sau
mansardate, recomandate în funcție
de necesități și buget. Primăvara este
momentul în care pro iectele prind
aripi și dis coun tu rile, bonusurile sau
pachetele inte grate se bucură de un
interes mai mare.

Final Distribution a venit la
Construct Expo cu toate cele 7 profile
ale țiglei metalice cu acoperire de
piatră naturală Gerard, cu sistemele
de învelitori Novatik (țiglă metalică în
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panouri mici, tablă prefălțuită,
sisteme pluviale) și membranele de
protecție pentru acoperiș Delta. 

În plus, am putut vedea câteva
profile noi. Profilul Novatik® WOOD a
fost creat pentru a îmbina aspectul
deosebit al șindrilei din lemn cu
avantajele unui material robust,
modern și ușor, păstrând însă toate
beneficiile unui acoperiș metalic
(solid, durabil, cu greutate redusă și
rezistență sporită la coroziune). Noul
profilul GERARD®Alpine, creat în
Noua Zeelandă pentru a reproduce
aspectul natural al acoperișurilor
tradiționale europene din ardezie,
oferă un aspect neted, liniar, cu o

ușoară notă rustică, fiind potrivit atât
pentru arhitectura contemporană,
cât și pentru cea tradițională. Acesta
este realizat din oțel cu protecție de
aluminiu-zinc, iar rășina acrilică,
granulele de piatră naturală și lacul
acrilic asigură o protecție supli men -
tară aliajului, sporindu-i durabilitatea.

Standul Odu Green Roof s-a
bucurat de o atenție specială datorită
modelelor de acoperișuri verzi pre -
zentate. Vizitatorii au putut vedea și
testa de exemplu rezistența rulou rilor
de sedum armate cu geogrile, care pot
accepta înclinații ale acoperișului de
până la 45°, și chiar mai mult, cu

sistem de stabilitate suplimentară și
mentenanță intensivă. 

Wetterbest, la împlinirea a 10 ani
de la începerea producției de
învelitori metalice și 20 de ani de la
de butul activității în domeniul aco -
perișurilor, a venit la Romexpo cu mai
multe produse care reprezintă profile
de țiglă metalică, tablă cutată și
diverse accesorii, plus ferestre de
mansardă și membrane care compun
sisteme complete de acoperiș.
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“Pentru 2018 ne-am propus să
profităm de avantajele oferite de
trendul puternic din piața învel i -
torilor, ce ne indică un apetit crescut
al arhitecților și clienților pentru
învelitori ușoare, plate și cu design
minimalist. Avem în por tofoliu exact
acest tip de pro duse și acestea sunt
cele care ne-au permis, încă din
2017, să atacăm segmente noi de
piață. Ne dorim ca în 2018 să mai
lansăm cel puțin un nou produs,
bugetele fiind în curs de definitivare.
Suntem o companie tânără și o
parte importantă din filosofia noas -
tră o reprezintă inovația”, arată
repre zentanții Final Dis tri bution.  
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terran inaugurează prima fabrică din România,
în urma unei investiții de 5 milioane de euro

P rima fabrică Terran din România, construită pe un
teren din cadrul fostei fabrici Industria Sârmei Câmpia
Turzii, este complet automatizată și folosește cele mai

moderne tehnologii de fabricație. Modelele de țigle din
beton realizate aici sunt destinate pieței interne, în primă
fază. Cu o suprafață de aproximativ 2.500 metri pătrați și o
platformă de depozitare de 1,5 hectare, fabrica are o capa citate

Compania Terran, unul dintre principalii jucători de
pe piața sistemelor de învelitori pentru acoperiș din
Europa de Est, a inaugurat în Câmpia Turzii, județul
Cluj, o fabrică de țigle din beton, în urma unei inves -
tiții de circa 5 milioane de euro. Fabrica din Câmpia
Turzii este a patra unitate de producție deținută de
Terran, alături de cele din Ungaria și Slovacia.

de producție de 70 țigle/minut, respectiv o capa ci tate anuală
de 10 milioane de bucăți. Unitatea de pro duc  ție are un proces
teh   nologic închis, prin care materiile prime eco logice sunt re -
valorificate în urma unui proces de reciclare. 

„Suntem în România din 2005, iar vânzările foarte bune
înre gistrate, precum și mărimea pieței de aici au reprezentat
factori decisivi pentru a construi o fabrică în România. Inves -
tiția a demarat în 2016, prin achiziționarea terenului, iar anul
acesta în primăvară am început probele de producție. Anul
viitor continuăm investițiile pentru a extinde capacitatea de
pro ducție, pentru două game în plus. Această investiție este un
argument foarte serios pentru clienții Terran din România, că
au făcut o alegere bună, iar garanția de 50 de ani acordată la
țiglă este o garanție scrisă, asumată și verificată”, a declarat
domnul Gódi Attila, directorul general al Terran, prezent la
eve niment.

Gódi Attila, 
directorul general 

al Terran

Attila Godi (CEO Terran), Dr. Mészáros Vilmos,
Kocsis Szilveszter (Dir.Terran Romania), 

Dorin Lojigan, Primar Câmpia Turzii

Inaugurare Terran 14 iunieFabrica Terran Câmpia Turzii

»
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„Prin această investiție de 5 milioane de euro, Terran pune
bazele prezenței sale stabile și de lungă durată pe piața din
România, iar obiectivul nostru este menținerea creșterii dina -
mice a cotei de piață, respectiv creșterea vânzărilor, atât
can  titativ, cât și ca cifră de afaceri. Inovația continuă și cali -
tatea durabilă sunt valorile companiei, atât în privința
pro duselor, cât și la nivelul relațiilor cu partenerii”, arată
domnul Kocsis Szilveszter, Director Terran România.

În cadrul festivității de inaugurarea fabricii din Câmpia Turzii,
desfășurată pe 14 iunie, participanții au putut vizita spațiile de
producție și depozitare, ghidați de reprezentanții Terran. 

”Pentru producerea țiglelor se folosesc și materii prime
locale, de exemplu nicip și ciment, și aducem de la furnizorii
noștri din Europa diverse materiale precum oxizii de fier, acrilul
pe bază de apă care protejează țigla, uleiul de decofrare și
altele. Aici producem pentru moment țigle de câmp, iar țiglele
speciale le importăm de la alte fabrici din Ungaria, respectând
întocmai gama de culori. 

Astfel, putem oferi pe piața de acoperișuri din România
sisteme complete, cu toate accesoriile. În timp, ne vom dezvolta
progresiv, ca orice companie de familie, urmărind o creștere
anuală de 10 – 12 procente”, a declarat pentru revista noastră
domnul Kocsis Szilveszter.   

Terran a intrat pe piața din România în 2005 și co mer -
cializează ţigle din beton, respectiv toate accesoriile necesare
pentru sistemul de învelitori pentru acoperiș. Înființată în
1920, Terran se află de 90 de ani, de-a lungul a trei generaţii,
în proprietatea familiei Dr. Mészáros Vilmos. Cu sediul central
în Bóly, Ungaria, Terran are 4 unități de producție în Ungaria,
Slovacia și România. Produsele sale sunt distribuite în nouă
țări din Europa, cu vânzări de peste 55 de milioane de bucăți
anual. Pe piața autohtonă, sunt diponibile gamele Danubia,
Synus, Rundo, Standard, Coppo și Zenit, care oferă multiple
posibilități de proiectare și execuție a unui acoperiș clasic sau
modern. Cu ajutorul metodelor de protecție a suprafeței
Colorsysyem și Resistor, țiglele de beton Terran au o rezis -
tență superioară la intemperii și un aspect impecabil o
perioadă îndelungată.

S.C. Terran Sisteme de Invelitori S.R.L.

Câmpia Turzii, Str. Laminoriștilor nr.163A, 

jud. Cluj; Tel.: +40 264 462 484

E-mail: info@tigleterran.ro, 

www.tigleterran.ro 

Dl Kocsis Szilveszter, Primarul Municipiului Campia Turzii și Hárs
József, Primarul orașului  Bóly - Ungaria, unde se află sediul Terran

»

»
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FILTRAREA,
DRENAREA ȘI BARIERA
ANTI-RĂDĂCINĂ 
LA UN ACOPERIȘ
VERDE
Orice acoperiș verde are un strat de hidroizolație
per formant, este firesc; se aplică primul și protejează
clădirea de apa pluvială sau de cea pe care o folosim
pentru udarea plantelor. Dar de acolo și până a
ajunge să punem solul (care are o compoziție spe -
cială), mai sunt necesare câteva straturi. De acestea
depinde buna funcționare a sistemului de acoperiș,
capacitatea lui de a reține și utiliza atâta apă cât este
necesară, asigurând sănătatea plantelor și siguranța
clădirii. Stratul de filtrare, cel de dren și bariera anti-
rădăcină sunt componentele fără de care nu mai
avem un acoperiș verde, ci o bătaie de cap. Vă
oferim în continuare câteva detalii despre rolul,
natura și modul corect de aplicare al acestora, așa
cum ne este recomandat în Ghidul privind proiec -
tarea și execuția acoperișurilor verzi, redactat de
UAUIM București.

Sistemul de acoperiş verde funcţionează în principiu ca
o învelitoare, ce trebuie să ofere protecţie clădirii pe care

o acoperă, protecţie la factorii climatici şi de mediu, la
activitatea desfăşurată aici, la agresiunea plantelor care tind
să invadeze orice spaţiu lăsat la dispoziţie. În consecinţă,
un sistem de acoperiş are mai multe straturi, care pot
fi împărţite generic în: strat filtrant, strat drenant şi
barieră împotriva rădăcinilor, fiecare cu caracteristicile
lui, cu posibilități de opțiune mai mult sau mai puțin
avantajoase. Aceasta până a ajunge la hidroizolație, singurul
strat care protejează efectiv construcția de umiditate.

Stratul filtrant
Stratul filtrant împiedică transportarea componentelor

solului destinat plantelor (sau componentelor din stratul
vegetal) în adâncimea structurii de protecţie și dren, con-
tribuind la protejarea hidroizolaţiei împotriva eventualelor
degradări chimice cu materiale organice şi minerale. Un rol
important îl are stratul filtrant și în asigurarea unui drenaj
corect în cadrul colectării apei excedentare, pentru a fi
ulterior depozitată într-un strat inferior de retenție sau
evacuată spre sistemul pluvial. 

Imagini cu produse și 
sisteme de acoperiș verde Bauder



Astfel, stratul filtrant poate fi un geotextil subţire,
realizat din materiale ţesute sau neţesute (fibre de diferite
lungimi aşezate aleatoriu, solidarizate mecanic sau termic),
care să aibă următoarele caracteristici:

Greutatea minimă recomandată a geotextilului este de
100 g/m2 (în mod uzual este cuprinsă între 100 şi 200g/m2,
pentru a nu încărca suplimentar construcția). Rezistenţa la
presiune mecanică este dată de forţa de penetrare care
trebuie să fie mai mare de 0,5 KN, considerând că nu sunt
prevăzute presiuni mecanice suplimentare în timpul
execuţiei sau la aplicarea sarcinilor verticale ulterioare. În
acest context, trebuie specificat că intervențiile de între-
ținere a plantelor trebuie făcute cu grijă, pentru că
dis trugerea stratului de filtare compromite eficiența
întregului sistem. Dimensiunea orificiilor din stratul filtrant
sunt cuprinse între 0,06 mm şi 0,2 mm, considerându-se că
90% din substrat este reţinut de filtru şi doar 10% poate
traversa filtrul.

La punerea în operă, membranele din ţesături geotextile
trebuie suprapuse (ca orice membrane) 10 cm una peste
cealaltă, iar perimetral se ridică până la limita superioară a
substratului de sol, asigurând filtrarea şi pe laterală, până la
stratul vegetal. Dar membranele filtrante nu trebuie să
rămână expuse intemperiilor sau neprotejate un timp mai
îndelungat decât cel prevăzut de producător.

l să nu degradeze mediul;
l să nu fie degradat de mediul înconjurător;
l să fie compatibil cu plantele (să nu producă

fito toxicitate);
l să fie rezistent la intemperii;
l să poată fi traversat de rădăcinile plantelor;
l să aibă rezistenţă împotriva microrganismelor;
l să aibă rezistenţă la agenţi chimici.

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

tel 0744 556 594  Fax/tel 0365 882 236      

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

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

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

l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și
fiabile. 

l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții
arhitecturale.

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

l oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,
pereților verzi.

l asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru
certificarea leeD.

l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri
verzi cu garanție, fiabile în timp 
(referințe de 11 ani în România)

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung

l Portofoliu de peste 30.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

membru al aaPr (aSociaȚia antrePrenorilor 
De PeiSaGiStică Din romÂnia)

green roof
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Strat drenant
Acesta asigură echilibrul umidității și este obținut din di-

verse categorii de materiale: agregate, pietriş şi spărtură fină
de piatră, lavă şi piatră ponce, argilă expandată sau şistoasă,
gresie şi ardezie expandată, agregate obţinute din reciclarea altor
produse (spărtură din solzi ceramici de învelitoare  - ţiglă - , sticlă
spongioasă, zgură), membrane pentru drenare din împâslituri
structurate, mase plastice cu diferite secțiuni, ţesături din fibre,
membrane din cauciuc profilate, plăci rigide din plastic sau
din spume de mase plastice. În alegerea unui material se iau
în calcul atât funcţiunea de bază (aceea de dren), precum și
încărcarea planşeului. 

Un avantaj al materialelor sintetice este faptul că, atunci
când sunt mai groase, au calităţi termoizolante (specificate de
producător) care pot fi luate în calcul pentru stabilirea rezis-
tenţei termice a acoperişului. Mai trebuie specificat că, atunci
când stratul drenant este realizat din spărturi cu muchii as-
cuţite sau din plăci rigide, este necesară prevederea unui strat
de protecţie a hidroizolaţiei. În foarte multe cazuri, rolul acesta
este preluat de bariera împotriva rădăcinilor, care are o rezis-
tență superioară. În fond, stratul de dren nu trebuie să fie ne-
apărat impermeabil, în acest scop acționând hidroizolația. În
practică, printre cele mai eficiente elemente de dren sunt cele
din polistiren, cu o permeabilitate redusă, având mici adânci-
turi în care se poate acumula o anumită cantitate de apă, pen-
tru a fi utilizată de plante mai târziu. Polistirenul are și alte
avantaje: este ușor, termoizolant, rezistă foarte bine la umidi-
tate și nu are un comportament necontrolat la factorii de
mediu (variații dimensionale importante la temperaturi ex-
treme, degradare la îngheț-dezgheț etc.). 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească stra-
tul drenant sunt următoarele:

Retenţia de apă în cadrul sistemului de acoperiș verde
se poate face pe mai multe căi: în substratul vegetal pro-
priu-zis, care are o anumită capacitate de stocare,  în stratul
drenant, dacă acesta este realizat din agregate cu pori
deschişi, din agregate granulare de dimensiuni diferite sau
din plăci prefabricate speciale pentru drenare şi stocare a
apei (sau cu geometrie specială care asigură retenţia de apă
pe întreaga suprafaţă). În cazul variantelor extensive, con-
form recomandărilor ghidului, nu este necesară udarea su-
plimentară, stratul de retenţie asigurând apa în perioadele
de secetă, dar există riscul dezvoltării unor boli ale plantelor.
În cazul acoperişurilor verzi intensive, se utilizează în gene-
ral o combinaţie de sisteme de stocare a apei în substrat şi
în plăci drenante cu geometrie specială, dar este necesară
și udarea suplimentară a plantelor, realizată manual sau me-
canic (cu furtunuri, linii de curgere a apei la picătură, sis-
teme de irigaţie cu ţâşnitoare, sisteme automate de irigaţie
cu rezervoare de apă etc.).

Bariera contra rădăcinilor
De-a lungul timpului au fost testate și confirmate mai

multe metode și materiale care pot opri rădăcinile să facă
ravagii în stratul suport, în funcție de situație, buget și exi-
gențele de calitate. 

l compatibilitatea chimică a materialelor unele faţă
de altele şi cu plantele (să se evite fito-toxicitatea);

l compatibilitatea materialelor cu mediul
înconjurător: materialele nu trebuie să genereze
poluare atmosferică sau a substratului prin
dizolvarea de compuşi nocivi sau gaze toxice;

l compoziţia şi distribuţia granulometrică (atunci
când sunt folosite anumite materiale, de exemplu
pietriș) să permită drenajul, permeabilitatea la apă;

l rezistenţa la îngheţ;
l o anumită capacitate de retenţie a apei;
l valoarea optimă a pH-ului, între 6 și 8 (să nu aibă

o diferenţă mai mare de 1,5 unităţi în raport cu
substratul şi cu stratul vegetal);

l conținutul optim de săruri (sub 3 g/l), indiferent
de tipul sistemului;

l stabilitatea structurii stratului drenant și aspectul
fără abateri mari de grosime (sub 10% la o grosime
de maximum 20 cm, maximum 2 cm la grosimi
mai mari).
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O metodă întâlnită uneori (dar nu recomandată de noi
neapărat – n.r.) este reprezentată chiar de betoanele hidroi-
zolante sau învelitorile metalice realizate din elemente su-
date. Mai există varianta unei șape armate groase (minimum
40 mm), compacte sau protejate contra carbonatării.
Aceasta nu exclude aplicarea unei hidroizolații în prealabil,
ba chiar este recomandat. 

Există de asemenea produse hidroizolante (membrane)
care au inclusă în alcătuire şi bariera contra rădăcinilor. Este
cazul membranelor din mase plastice (PVC) a căror structură
este greu atacată de rădăcinile plantelor, sau de membrane
bituminoase care au caşerate folii de cupru sau de hidroxid
de cupru (cuprul fiind un material la care plantele nu aderă).

În general însă, barierele contra rădăcinilor sunt realizate
de pelicule, mase de şpaclu sau membrane speciale. Avem
așadar variante:

Este posibil ca uneori să fie nevoie de realizarea unui strat
de separare între hidroizolaţie şi bariera împotriva rădăcini-
lor, dacă materialele constitutive ale celor două straturi sunt
incompatibile din punct de vedere chimic. De aceea, cel mai
bine este să se opteze pentru un sistem pus la punct de un
singur producător, care asigură stabilitatea și un comporta-
ment previzibil, atât la montaj, cât și ulterior. 

În general, sunt recomandate ca materiale filmul de po-
lietilenă şi împâsliturile din polipropilenă. Membranele bitu-
minoase sau membranele din EPDM utilizate ca hidroizolație
nu au rezistenţă optimă la rădăcini, în cazul lor fiind necesară
prevederea unei bariere de protecţie împotriva rădăcinilor
de sine stătătoare.

Barierele contra rădăcinilor trebuie să fie rezistente la sar-
cini mecanice, termice, chimice și microbiologice (se face o
diferenţiere între tipurile de produse pentru învelitoarea ex-
tensivă şi intensivă, având în vedere dificultatea accesului
pentru reparaţie sau înlocuire, dar și presiunea pe care o re-
prezintă substratul de sol și vegetație, respectiv agresiunea
microorganismelor).

Un pericol permanent pentru aceste produse este cel al
colmatării, dar trebuie accentuat un aspect: colmatarea dispo-
zitivelor de scurgere a apelor pluviale nu este cauzată tot-
deauna de alcătuirea acoperişului verde, ci ca efect al
car  bonatării şapelor de mortar sau beton. Aceste straturi, dacă
sunt prevăzute, trebuie protejate așadar împotriva carbonată-
rii. În rest, se interzice utilizarea ca strat drenant a agregatelor
calcaroase, sau a celor rezultate din reciclarea betoanelor.

l PVC lichid (0,8 mm grosime miniumum);

l Mase de şpaclu din poliuretan lichid (2 – 3 mm),
eventual pulverizat;

l Răşini cu inserţii de fibre poliesterice (1,5 – 2 mm),
aplicate cu rola;

l Membrane din mase plastice (1 – 2 mm): PVC
plasticizat, compatibil sau nu cu bitumul,
poliolefine termoplastice (TPO), polietilenă (PE),
etilen-propylen-dien-monomer (EPDM) cu inserţie
de ţesătură de fibră de sticlă sau poliester, răşini
poliesterice cu inserţii de fibre poliesterice,
combinaţii ale tuturor acestora;

l Bitum cu materiale sintetice și rețea de armare
(grosime totală de 2 – 3 mm): etilen – copolimer -
bitum, olefin – copolimer – bitum, cu împâslitură
din fibră de sticlă sau fibre poliesterice;

l Produse bituminoase (4 – 5 mm): elastomer -
bitum + inserţie de cupru, apoi criblură din pietriş
sau împâslitură poliesterică. 
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”Omul de fier”
Pornim de la premiza că un montator

de acoperișuri are o sănătate de fier, de
pilot de avion dacă vreți. Nici prin gând
nu ne-ar trece că el ar putea avea rău de
înălțime sau probleme cardiace. Și o
durere de măsea poate avea consecințe

dramatice pe șantier, ca să nu mai vorbim
despre consumul de alcool sau substanțe
interzise, ori de o medicație care îl ame -
țește sau îl relaxează peste limita simțului
de autoconservare. De asemenea, nu ne
punem îndoi de stabilitatea lui emo țio -
nală, iar testele psihologice ar trebui să fie

ceva mai consistente, pentru că de
aceasta depinde viața lui și a celor din jur,
cu care lucrează sau pe care este dator să
îi protejeze. Trebuie să fie un om res -
ponsabil, echilibrat, care poate face față
unor situații limită, atunci când este cazul.
El lucrează sub influența diverșilor factori

și riscurile lui (III)
LUCRUL PE ACOPERIȘ

Dacă în edițiile trecute ale acestui serial am
vorbit în principiu despre riscurile de accidentare
ale montatorilor de acoperiș (dar și ale celor care
ajung din diverse motive pe șantier sau în
apropierea lui) din cauza căderilor de la înălțime,
neasigurării corecte a condițiilor de lucru sau dezordinii de pe șantier, este momentul să vorbim
și despre alte probleme la fel de specifice, precum bolile profesionale, nu mai puțin importante
pentru specialiștii din domeniu, pentru buna desfășurare a lucrărilor și pentru eficiența muncii lor.
Să ținem cont de faptul că în România accidentele și bolile profesionale sunt peste media
europeană, ceea ce denotă o oarecare neglijență – din partea tuturor, inclusiv a celor afectați direct,
care nu știu prea bine care sunt pericolele și cum ar trebui să procedeze. Și (poate că ar trebui să
vorbim mai des și despre aceasta), să vedem și câteva responsabilități ale angajatorilor în legătură
cu o meserie plină de adrenalină și riscuri care se numește ”montator de acoperișuri”, fie că
montează o învelitoare pe o șarpantă sau aplică un sistem de terasă pe un bloc.
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ajungă pe șantier și să poziționeze
prefabricatele unde este nevoie. 

Afecțiunile musculo-
scheletice

Incidența lor este ca procent de
aproximativ 30% din numărul total al
lucrătorilor în construcții la nivel
european, ceva mai mare în România; în
cazul ambelor entități, este pe primul loc

în motivarea absenteismului medical, deci
cea mai frecventă boală profesională, cu
consecințe economice considerabile, ca
să nu vorbim de suferințele celor afectați.
Cei mai mulți acuză, în ordinea frecvenței,
dureri de spate, dureri în ceafă și
umeri, dureri la membrele superioare

și dureri la membrele inferioare. Sunt
cau zate de operațiunile de ridicare, co -
borâre, împingere, tragere, susținere,
transportare de materiale și obiecte grele,
dar și de operațiunile manuale efective:
bătut cu ciocanul, găurire, înșurubare,
tăiat cu ferăstrăul sau foarfecele și alte
tipuri de efort. Nu mai punem la soco -
teală pericole precum rănirea, tăierea,
strivirea, entorsa, fractura ori arsura, care
de obicei se petrec în același context al
manipulării de materiale și al executării
operațiunilor manuale. Mani pu larea
manuală a maselor mari poate provoca
accidente sau crize lombare precum lum -
bago, hernie de disc, ruptură musculară,
hernie inghinală, de vină fiind nu doar
greutatea, ci și cerințele specifice activi -
tății, poziția, mediul și spațiul de lucru. Nu
sunt de neglijat nici factorii psihosociali și
mai ales individuali, pentru că fiecare om
are un “călcâi al lui Ahile”. Dincolo de
fazele acute, aceste afecțiuni se pot
croniciza, devenind boli profesionale –
lombalgii, artroză, sciatică, hernie de disc,
afecțiuni ale țesuturilor moi, oboseală
musculară și generală. Bineînțeles, acestea
pot fi prevenite, sau, mai realist vorbind,
le poate fi întârziată și atenuată mani fes -
tarea, dar este nevoie de câteva eforturi
suplimentare, atât din partea anga jato -
rului, cât și a angajatului. Condițiile de la
locul de muncă, echipamentul, sarcinile,
managementul activității pot fi opti -
mizate prin mai multe metode. În primul
rând, prin eliminarea sau reducerea
manipulării manuale a maselor
(MMM) încă din faza de proiectare – iată
că și arhitecții au un rol în această po -
veste. În al doilea, prin creșterea gradului
de mecanizare a activității pe șantier,
adaptate sarcinilor de muncă și maselor
transportate – sarcina angajatorului. Ne
referim la transpalete, motostivuitoare,

de stres, care pot fi legați de munca
efectivă sau nu - relația cu echipa, cu
familia, cu un beneficiar mai nervos sau
(am mai întâlnit cazuri) cu vecinii
beneficiarului ori alte persoane care au
ceva de comentat despre lucrare. Sunt
multe situații în care montatorul trebuie
să își păstreze calmul necesar lucrului la
înălțime, pentru că aici orice scăpare sau
eroare, oricât de mică, poate fi fatală. 

Dar... să ne oprim din descrierea mon -
tatorului perfect și să vedem care sunt
problemele lui reale. Unele dintre ele sunt
generale, întâlnite la muncitorii în con -
struc ții, altele sunt specifice monta to rilor
de acoperișuri, care stau aproape tot -
deauna în frig sau caniculă, vânt,
ume  zeală, praf, expunere excesivă la soare
ș.a.m.d. Oricum, vorbim de condiții
oarecum asemănătoare, și este constatat

faptul că domeniul construcțiilor este
afectat dur de boli profesionale, fiind pe
locul doi după minerit. Unele dintre
lucrări sunt realizate în atelier, unde
condițiile sunt mai bune și munca mai
ușoară, fără a fi nevoiți să se urce pe
acoperiș, dar la un moment dat trebuie să
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macarale și mijloace de ridicare, mașini cu
rampe escamotabile și braț de încărcare
auxiliar, platforme elevatoare, cărucioare,
scule electrice performante etc. Acestea
trebuie de asemenea să beneficieze de o
mentenanță și o întreținere preventivă
cores punzătoare – din această pers pec -
tivă, de multe ori pot fi făcuți responsabili
chiar utilizatorii, care nu le întrețin tot -
deauna, pe principiul că sunt “de la firmă”
și nu se gândesc la faptul că aceste
facilități le conservă confortul și sănă -
tatea. La fel de importante sunt aspecte
precum înălțimea planurilor de lucru
(să nu stea aplecați sau în poziții nefirești),
un spațiu de lucru degajat de obstacole
și obiecte inutile, ordonat, permanent
curat, cu unelte ergonomice, dar și folo site
corespunzător. Trainingurile pe  rio dice,
chiar cu furnizorii de scule și echi pamente,
pot da informații ne pre țuite în privința
ergonomiei. Spațiile de depozitare bine
gândite în organizarea de șantier au și ele
un rol important, ca și respectarea unor
fluxuri de lucru care să evite manipulările

inutile sau supli men tare. Scările, schelele,
eșafodajele trebuie bine proiectate, astfel
încât să nu solicite eforturi excesive – e
bine ca energia să fie folosită în muncă,
nu în cățărări. 

Echipamentele montatorilor de
acoperișuri sunt prevăzute cu un design
specific, buzunare și accesorii care le per -
mit libertate de mișcare. Puțini ape lează la
ele, în general folosindu-se echi  pament cu
specific general pentru construcții (ca să
nu vorbim de îmbră că mintea uzată, “de
lucru”....). Cele mai bune soluții sunt cele
profesionale, eventual cu mănuși, apă -
rători, cască, centuri lombare și alte
accesorii care asigură atât eficiența muncii,
cât și confortul. Dar, ceea ce este mai
important, toate aceste facilități, ges turi,
poziții, metode de lucru și mani pulare
trebuie comunicate lucrăto rilor în cadrul
trainingurilor și supra vegherii per ma -
nente a șantierului de către superiorii
ierarhici sau consul tanți care au cu -
noștințe consolidate în domeniu.   
În acest context, merită să spunem câteva

cuvinte despre Sindromul vi brației
braț-mână (HAVS – Hand-Arm
Vibration Syndrome), destul de des
întalnit printre cei care utilizează unelte
manuale acționate mecanic, cum sunt
bormașinile, perforatoarele, ciocanele
mecanice, ferăstraiele electrice. În UE, 19
% dintre angajații din sectorul con -
strucțiilor sunt expuși în mod permanent
la vibrații, iar 54% sunt expuși o parte din
timp; și lucrătorii pe acoperiș pot avea
probleme de acest gen, dacă folosesc în
exces mașini care produc vibrații (și mai
ales dacă acestea sunt de calitate nu prea
bună, neprofesionale, deci proiectate cu
prea puțină preocupare pentru sănătatea
utilizatorilor). Această tulburare, denu mi -
tă uneori și “Sindromul Raynaud”, se
mani festă prin slăbiciune musculară la
nivelul mâinii, senzații de furnicături și
amor țeală în degete, pierderea sen sibi li -
tății tactile, intoleranță la frig, perturbarea
circulației sanguine și modificări ale colo -
rației mâinii, degetelor sau încheieturilor.
Este rezultatul utilizării în exces a echi pa -
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men telor menționate, cu consecințe
asupra nervilor, mușchilor și tendoanelor
mâinii, asupra circulației la acest nivel. 

Contactul excesiv cu
anumite substanțe și...
multe altele

n Contactul frecvent cu substanțe li -
chi de cum sunt uleiurile, rășinile și pro -
dusele pe bază de ciment ce conțin crom
hexavalent sporesc extrem de mult pro -
babilitatea apariției problemelor der ma -
tologice. Alte materiale care afectează pielea
pot fi smoala epoxidică și vata de sticlă. 

n Lucrătorii care folosesc frecvent
pro  duse ce conțin solvenți organici pre -
cum eterii de glicol sau esterii (lacuri,
emailuri și tratamente pentru lemn,
vopsele pentru metal, amorse, adezivi
pentru lemn, mortare sintetice, masticuri,
grunduri etc.) cauzează așa-numitul
“Sindrom al solventului”, care se ma -
nifestă prin simptome neuro-psihice
precum pierderea memoriei, oboseala
cronică și alte probleme ale sistemului

nervos central, plus efecte destul de
agresive asupra ficatului și rinichilor.
Studiile arată că cei mai mulți dintre
aceștia necesită pensionarea anticipată.

n Contactul excesiv cu plumbul,
de exemplu la aplicarea sau îndepărtarea
vopselelor pe bază de plumb și atunci
când se lucrează cu acest metal (se
montează încă învelitori de plumb la
monumentele istorice), poate afecta
sistemul nervos central, ducând la
amețeli, dureri de cap, stări de oboseală și
alte simptome.

n Azbestoza și mezoteliomul (un
tip de cancer la nivelul plămânilor) fac
anual sute de mii de victime în toată
lumea, din cauza expunerii la azbest; am
mai vorbit și în ediția trecută despre acest
material interzis în țările civilizate, dar care
este încă periculos prin produsele încă
existente în clădirile vechi. Azbestul este
de asemenea un factor agravant în
cancerul pulmonar cauzat de fumat. În
Marea Britanie încă mor 700 – 800 de
oameni anual din aceste motive, această
țară folosind pe scară largă azbestul în
perioada lui de “glorie” de acum un secol
și ceva. Nici în România nu au dispărut
complet învelitorile de azbociment,
concepute pentru clădirile industriale și
agricole, dar folosite pe scară largă pentru
acoperirea caselor în zonele cu mai
puține resurse.

n Să nu uităm de agenții biologici,
dezvoltați în spații închise, care apar ine -
vitabil în cazul renovărilor: bacterii aerobe
și anaerobe, virusuri, ciuperci, mucegaiuri,
paraziți. Apar iritații ale pielii, ochilor și
nasului, eczeme, infecții, intoxicări. Cea
mai cunoscută bacterie este Clostridium
tetani, responsabilă pentru infectarea
rănilor și îmbolnăvirea de tetanos. Pur -
tarea echipamentului de protecție adec -
vat este rareori respectată în cazul
echi pelor mici, care activează sezonier.  

n Cancerul nazal este o boală rară,
întâlnită în special la tâmplarii și dulgherii
care inhalează în exces pulberi de lemn.
Nici montatorii de acoperișuri nu sunt
străini de aceste pericole, mai ales cei care
lucrează la ridicarea șarpantelor (mulți
dintre montatori sunt de fapt dulgheri
“reconvertiți”).

n Silicozele nu sunt neapărat boli
ale industriei metalurgice, miniere sau din
carierele de piatră. În general, sunt expuși
toți cei care lucrează cu materiale abra -
zive, nisip (șantierul este plin de nisip), sau
alte produse ce conțin siliciu. În general,
cei care lucrează cu pulberi sunt sus cep -
tibli de boli respiratorii și chiar ceva mai
complicat de atât.

n Ultimul tip de afecțiune probabil,
dar nu cel din urmă, vizează sistemul au -
ditiv. Aproximativ unul din cinci mun -
citori pe șantier este expus permanent la
niveluri ridicate de zgomot și peste
jumătate dintre aceștia sunt supuși la
zgomot pe o durată limitată din timpul
de lucru. Nivelul ridicat de zgomot
sporește riscul apariției dificultăților de
auz, dar lucrurile pot evolua în timp la
hipoacuzie și surditate profesională,
deoarece sunetul depășește de regulă
limita de 7 dB permisă în țara noastră.
Utilizarea utilajelor și uneltelor mecanice
masive în spații închise este de regulă cea
mai agresivă situație. Purtarea căștilor de
protecție pentru urechi ar trebuie să fie
obligatorie, dar... cine aude?
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A cest tip de case este întâlnit de regulă
în zona nordică a Europei, în Ge r ma -
nia, Franța, Polonia, Olanda, Da ne -

marca, Belgia, Țările Baltice. Dar nicăieri ele
nu au farmecul celor din Anglia, unde au fost
integrate admirabil în arhitectura rustică,
devenind modele pentru stiluri specific bri -
ta nice, precum Tudor, elisabetan sau vic -
torian. Se poate face o mică confuzie, pen tru
că și noile case pe structură de lemn sunt de -
nu mite tot “timber-framed houses”, dar
grinzile nu sunt aparente, deci... casele nu mai
au nimic din aerul arhaic sau rustic. În plus,
unele dintre casele vechi construite în acest
mod au fost tencuite complet, astfel încât
aspectul lor s-a schimbat radical. Așadar,
termenul de “half-timbered house” este mai
corect. Casele rămase ca acum câteva secole

fac farmecul unor orășele ca Stradford-upon-
Avon, permițându-ne să ne facem o idee
despre cum arătau acum un secol, două, sau
chiar mai multe. 

Metode tradiționale
Este vorba în principiu despre o metodă

tradițională de a construi pe fundații de
zidărie (cărămidă sau piatră), cu stâlpi, grinzi

Da, Stradford-upon-Avon este faimos pentru faptul că aici s-a

născut, a crescut și, după o perioadă în care a trăit la Londra, a

murit William Shakespeare. Dar, în acest context, despre altceva

ar fi potrivit să vorbim, și anume despre casele acestui orășel de

lângă Birmingam, unele pe care probabil le-a văzut ridicate

inclusiv “Lebăda de pe Avon” - așa cum era numit poetul și dra -

maturgul englez. O mulțime de case vechi sunt construite în

acea inconfundabilă manieră nordică, ce în insulele britanice este

denumită “timber-framed house”, sau, în particular, “half-timber

work”, cu structură din grinzi masive de lemn lăsate aparent,

umplându-se spațiul dintre ele cu pământ, cărămizi, scânduri

sau alte materiale aflate la îndemâna localnicilor.

FAțADE ISTORICE

Structura de lemn
verticală și orizontală
susține în același timp și
ferestrele, conferind
stabilitate pereților care
pot fi din materiale
tasabile.

Half-timber work în 
orașul lui Shakespeare
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cu piatră zidită, folosind mortar, o tehnică
ceva mai sigură. Se pare că și etruscii, grecii
sau civilizația minoică construiau astfel, iar
Orientul Îndepărtat are o experiență bogată
în domeniu, mai ales în rafinata Japonie, unde
cadrele de lemn pot susține o simplă coală de
hârtie. Cert este că, din secolul al XIII-lea și
până în cel de-al XVII-lea, europenii occi den -
tali au preluat modelul și l-au dezvoltat,
folosind resursele importante de lemn din
nord. Devenise cel mai popular mod de a
construi până în epoca industrială, când s-a
trecut la cărămidă, din motive de securitate
la incendii. Acoperișurile puteau fi la fel de
bine din țiglă, ardezie, paie sau orice alt ma -
terial natural, compatibilitatea fiind perfectă. 

Specific englezesc
În Anglia, stilul a devenit foarte întâlnit în

zo nele care nu aveau la îndemână piatră de
con strucție, aproximativ între 1450 și 1650,
fiind exploatat din plin efectul estetic produs
de contrastul dintre structura de lemn apa -
rentă, închisă la culoare, și albul pereților de
um plutură. Multe dintre elementele de lemn
au fost adăugate de la început sau ulterior fără
a avea neapărat o necesitate structurală, doar
din motive estetice, unele dintre case deve -
nind adevărate dantelării în lemn. 

Pe acest loc, într-o casă
mai veche, s-a născut

Shakespeare...

și contrafișe din lemn grosier, îmbinate în
diverse moduri și fixate cu cârlige metalice,
lăsând aceste elemente portante expuse, cu
efect decorativ. În timp, au fost dezvoltate
mai multe metode de îmbinare, mai simple
sau mai complicate, uneori cu piese din lemn
curbe, miza fiind în fond rezistența con struc -
ției, cu modul de a o sprijini pe fundație și de
a susține acoperișul. “Umplutura” pereților
poate fi portantă, din cărămidă, piatră sau
lemn, sau neportantă, din argilă pe o struc tu -
ră ușoară din nuiele ori din chirpici. În primul
caz, tencuirea este opțională, în al doilea
devine obligatorie, pentru că paianta nu este
deloc estetică.  În zonele cu ceva resurse în
roci, se mai făcea un amestec de mortar cu
spăr tură de piatră; totuși, în zonele rurale,
chirpiciul preparat din lut, cu paie (sau di ver -
se fibre vegetale) și alte ingrediente era cel
mai frecvent. 

Stilul acesta de a construi își are originile
totuși în lumea romană, fiind menționat chiar
de Vitruvius în renumita sa carte “De Ar chi -
tec tura”. Se numea “opus craticum” și consta
în umplerea spațiilor din structura de lemn
cu materiale precum amestecuri de argilă și
cretă, nefiind considerată o tehnică prea si -
gură din perspectiva incendiilor. Mai exista și
“opus incertum”, în care spațiile erau umplute

Până și sticla ferestrelor
poate avea  câteva sute
de ani, lucru vizibil prin

suprafața ei vălurită.
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Grinzile ieșite în consolă permiteau un
spațiu mai larg pentru etajul superior, ceea ce
era un avantaj pentru casele din zonele aglo -
merate, care aveau un spațiu mărit în raport
cu amprenta la sol. Mai mult, lemnul aparent
era sculptat și decorat cu generozitate (picturi
ale sfinților patroni), în funcție de resursele
financiare ale proprietarului, deve nind o
modalitate de afirmare a statutului social. Din
păcate, puține astfel de lucrări s-au păstrat, ca
urmare a urbanizării rapide a Angliei și re no -
vă rilor repetate. 

Tehnica s-a dezvoltat, clădirile având nu
doar două niveluri, ci și 7-8 în zonele aglo me -
rate ale orașelor, cu ziduri de cărămidă, care
devenise mult mai accesibilă și acceptabilă
din perspectiva incendiilor (structura de
beton încă nu se inventase). Little Moreton
Hall, unul dintre cele mai cunoscute conace
din Anglia, este construit astfel pe 3 nivele,
fiind considerat un reper al stilului Tudor.

Modelul le-a plăcut atât de mult en gle -
zilor, încât la un moment dat, prin secolul
trecut, își construiau case din cărămidă și
fixau scânduri subțiri care să sugereze doar
structura de lemn, acestea având rol pur
decorativ. Stilul a fost preluat și în colonii, în
special în America de Nord, unde casele half-
timber work erau o dovadă a identității
en   gleze, germane sau franceze, spre deosebire
de “americani”, care au adoptat fără prea
multe ezitări sidingurile, din motive de ter -
moi zolare și protejare a construcției.

FAțADE ISTORICE

Multe dintre ele sunt
transformate în cafenele 
sau magazine, făcându-le
profitabile și salvându-le
astfel de la degradare.

Casele vechi sunt salvate
datorită fundațiilor britanice,
care le includ în pachete
turistice atractive.

Multe elemente de
structură au rol pur
decorativ, fără a
contribui la rigidizarea
construcției.

Stradford-upon-Avon abundă în case
construite astfel, și pot fi văzute numeroase
modalități de a proiecta elementele de struc -
tură: pe orizontală, pe verticală, în unghi,  în
sfert de cerc, chiar după niște sinusoide deo -
sebit de spectaculoase. Nu este foarte clar ce
s-a păstrat din casa în care s-a născut
Shakkespeare, probabil nimic, dar localnicii
au ținut să păstreze stilul Tudor al străzii și
car tierului respectiv, în special în secolul al
XIX-lea, când au fost renovate și salvate
multe asemenea proprietăți. Hanley Street,
strada istorică a orașului, unde se aflau și
proprietățile familiei dramaturgului, este în
prezent un punct turistic important, cu mili -
oane de vizitatori anual.






