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D e câteva luni, nord-estul Transilvaniei se poate mândri cu un nou obiectiv turistic, rezultat al unei ample lucrări de reabilitare, recondițio nare și modernizare: Castelul Károlyi din Carei. Cuprins într-un proiect mai amplu, Circuitul Târ-gurilor Medievale din Transilvania de Nord, prin care sunt renovate cu fonduri europene clădiri de patrimo-niu din această zonă, castelul din Carei a înregistrat deja un succes neașteptat printre turiști: în primele 4 luni de la deschiderea din mai 2012, a primit nu mai puțin de 20.000 de vizitatori. Dincolo de valoarea istorică, tre-buie să remarcăm și calitatea reabilitării, iar în ceea ce privește acoperișul, putem spune că este o lucrare de excepție, realizată cu o țiglă ceramică exclusivistă a re-numitului producător Creaton. 

Carei a devenit unul dintre cele mai importante punc-te defensive ale secolului următor, în special după o reconstrucție din anii 1661-1666. Cetatea a fost asediată și de armata principelui Rákóczi Francisc al II-lea, în răz-boiul dus de acesta împotriva habsburgilor (1703-1711), dar și de habsburgi, după ce stăpânul fortificației de la Carei trecuse de partea principelui maghiar.

STIL BAROC, STIL NEOGOTIC...În războiul principelui Rákóczi, cetatea a suferit dis-trugeri și a fost refăcută, dar în continuare nu a mai avut un rol militar, drept pentru care Károlyi József a decis demolarea zidurilor și astuparea șanțurilor. Pe structura parțială a vechii fortificații, s-a construit în curând un castel rectangular, pe două niveluri, cu 20 de camere 

PRIN FOC ȘI SABIE 
Ca să ne lămurim asupra „magnetismului“ acestui obiectiv turistic, nu avem cum să neglijăm semnificația lui istorică pentru locuitorii acestei regiuni, inclusiv pen-tru maghiarii de peste graniță. Locul are o istorie veche, cu un prim edificiu fortificat datând din 1482, construit de nobilul Károlyi Láncz László și care a stârnit oarecare revoltă din partea celorlalți nobili locali, astfel încât a fost nevoie de medierea regelui Matei Corvin pentru a aplana conflictul. Mai târziu, date fiind incursiunile otomani-lor de la sfârșitul secolului al XVI-lea, un urmaș (Károlyi Mihály) a fost nevoit să întărească locația, cu ziduri de apărare, bastioane, șanțuri exterioare, palisade și, desigur, un pod suspendat, după uzanțele arhitecturii militare ale vremii. Având și o garnizoană importantă, fortificația din 

la parter, 21 la etaj și o capelă. Fiind vorba despre anul 1794, s-a optat pentru stilul baroc, conform uzanțelor locului și momentului, respectiv pentru un parc engle-zesc cu plante rare, seră și un manej. Din această perioadă datează și un sistem de canalizare descoperit recent, în timpul ultimelor lucrări de restau-rare. Este o construcție din cărămidă, care acumula apele unor pârâuri și o distribuia de la castel către întregul oraș – posibil să fi avut și rol militar defensiv, conform unor legende locale care vorbesc despre „Pivniţa lui Rakoczi“. Clădirea era pe cale de a fi pierdută în urma cutremurului din 1834, care a avut repercusiuni grave, dar a fost refă-cută – după mai bine de jumătate de secol, ce-i drept. Putem spune că această lucrare a arhitectului de origine germană Meinig Artúr, dintre 1894 și 1896, a fost cea care 
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Benefits beyond
thermal protection
People have always relied on the buildings they inhabit for
shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect
your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and
can make it more firesafe. And when we say “protection”, we mean
protection for generations.
That’s the ROCKWOOL difference.

ROCKWOOL 4in1

www.rockwool.com

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

ROCKWOOL – mai mult decat 
izolatie termica 

www.rockwool.ro
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Siguranță maximă 
cu vata bazaltică 
ROCKWOOL
Apariția unui incendiu poate fi prevenită, dar 
niciodată nu vom avea o garanție integrală.  
În lume sunt înregistrate anual circa 8 milioane 
de incendii, care provoacă rănirea unui 
număr de 800.000 de oameni.

Comparativ cu celelalte țări din Europa, România înregis-
trează un număr redus de incendii, raportate la 100.000 
de locuitori sau la 1.000 km2. Totuși, lucrurile nu mai stau 
la fel de bine dacă se iau în calcul victimele și pagubele 
materiale cauzate de aceste incendii, care indică o rată 
peste media europeană. Incendiile, relativ puține, au 
efecte devastatoare în prea multe dintre cazuri, iar una 
dintre principalele cauze este folosirea materialelor ușor 
combustibile în procesul de construcție și neprotejarea 
acestora cu metode moderne. 

APELAȚI LA PROTECȚIA PASIVĂ
În cazul unui incendiu, timpul este cel mai important as-
pect! De la izbucnirea incendiului, este nevoie de un interval 
de timp suficient pentru salvarea persoanelor din clădire, a 
bunurilor de mare valoare și pentru venirea pompierilor.

Acest lucru nu este posibil dacă incendiul se extinde prin 
aprinderea materialelor aparținând claselor inferioare de 
comportament la foc, conform standardului SR EN 13501-1 
(clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție).

Rockwool Romania SRL

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

www.rockwool.ro

• Odată ce aţi decis să proiectați, construiți sau renovați o clădi-
re folosind vata minerală bazaltică, la ROCKWOOL veți găsi so-
luţiile de izolare adecvate, pentru toată clădirea, cu minimum 
de riscuri din perspectiva protecției în caz de incendiu. 
• La ROCKWOOL mai poate fi găsită și o gamă largă de sisteme 
de protecție pentru ţevi și conducte având aceleași calități. 
• Fabricată din materiale naturale, izolaţia ROCKWOOL nu 
arde, nu propagă focul şi poate rezista fără probleme la 
temperaturi de 1.000°C. 
• Prin rezistența sa la foc și lipsa fumului toxic în caz de incen-
diu, vata bazaltică ROCKWOOL permite obținerea unui timp 
prețios pentru evacuare și operațiuni de salvare.

TEHNOLOGII DE TOP

Materialele sunt testate și 
incluse într-una dintre cele 
7 categorii: A1, A2, B, C, D, 
E și F. Cele mai sigure sunt 
din clasa A1: nu ard, nu 
contribuie la răspândirea fo-
cului și, deloc de neglijat, nu 
emit fum decât în cantități 
nesemnificative, reducând 
riscul gazelor toxice și al 
lipsei de vizibilitate, cauza 
multor tragedii. 

51% dintre decesele produse 
în incendii se petrec din cauza 
fumului emis de materialele 
ajunse la temperaturi criti-
ce! Materialele izolante din 
categoria A1 fac parte din 
defensiva noastră împotriva 
focului, constituind așa-numita 
”protecție pasivă”.







GRECIA
Din orice perspectivă (istorică, tehnologică, estetică, morală în definitiv) a vorbi despre ţigla cera-
mică fără a ne raporta la spaţiul grecesc este o impietate. Revenirea europenilor la valorile arhitec-
turii clasice greceşti s-a făcut neglijând superbele învelitori din argilă arsă, care acopereau templele 
antice devenite faimoase în toată această parte de lume; le-am revalorizat în cadrul aşa-zisului «stil 
mediteraneean», ceea ce este corect, dar incomplet. Oricare ar fi fost evoluţia acestui material, 
fascinaţia pentru un acoperiş cărămiziu a rămas, dându-ne un reper clar privitor la eleganţă şi stil.
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ACOPERIȘURI ISTORICE
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Templul lui Hefaistos 
(Atena 450-440 î.e.n.), 

unul dintre cele mai bine 
păstrate temple grecești

Odeonul (reconstituire 3D)

acoperişuri cu şarpante solide din lemn şi 
învelitori din ţiglă ceramică. 

Vestita Troia avea şi ea acoperişuri din argilă 
arsă – o arată săpăturile arheologice. Este vor-
ba de fapt de o tehnică mult mai veche, utili-
zată aici încă din mileniul al III-lea î. Hr., în pe-
rioada miceniană (vestigiile casei din Lerna).

C ând ne gândim la templele greceşti, 
ni le imaginăm descoperite, în ruină, 
simple vestigii ale unor epoci apuse, 

vag cunoscute. Ne este greu să ni le închipu-
im practice, protectoare, colorate, pline de 
viaţă, centre ale spiritualităţii unei civiliza-
ţii. Ei bine, în epoca gloriei lor, acestea aveau 

Acropolisul în perioada medievală (reconstituire 3D) Partenonul (reconstituire 3D)
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Un salt în arhitectură
Primele temple greceşti, din lemn, lut şi 

gips, erau acoperite cu fibre vegetale, de re-
gulă paie. Însă construcţiile majore din pia-
tră şi marmură, care au făcut faima grecilor 
peninsulari şi nu numai, aveau acoperişuri 
din ţiglă ceramică în formă de „S”, susţi-
nute de şarpante din lemn aşezate pe an-
tablament. Încă nu s-a stabilit cu certitudi-

ne dacă invenţia este pur grecească, etruscă 
sau anatoliană, ori dacă vine din Extremul 
Orient, dar acesta este spaţiul în care a fost 
ridicată la rang de reper arhitectural. 

Ceea ce pare neverosimil pentru vremu-
rile noastre sunt dimensiunile acestor ţi-
gle: 90 x 70 cm, o asemenea placă realizată 
cu ajutorul şabloanelor cântărind circa 30 
de kg. Doar zidurile din piatră puteau sus-
ţine o asemenea greutate, ceea ce a fost un 
mare pas înainte pentru ştiinţa de a construi 
din antichitate. 

Dovezile arheologice arată astfel că cele 
mai importante asemenea lucrări au fost 
realizate în zona corintică, ţiglele ceramice 
începând să înlocuiască învelitorile din paie 
la templele lui Apolo şi Poseidon în perioada 
700 – 650 î. Hr.. De aici, această modalita-
te de a concepe învelitorile s-a răspândit în 
secolele următoare, pe filieră greacă, în tot 
bazinul estic al Mării Mediterane, din Asia 
Mică până în Italia, sub avantajul major că 
era vorba de un material ignifug şi, desigur, 
mult mai elegant. În timp, modelul a fost 
chiar îmbunătăţit, cu streşini care să prote-
jeze zidurile – o soluţie care a fost adoptată 
cu entuziasm, după ce i-au fost observate 
beneficiile reale. O ipoteză a arheologilor 
care au studiat aceste temple este că ţiglele 
în formă de „S” au fost folosite în paralel cu 
olanele, la care zona concavă şi cea convexă 
erau separate şi îmbinate la faţa locului. Mai 
trebuie spus că lutul ars a devenit atât de 
apreciat, încât a fost adoptat şi pentru deco-
rarea frontoanelor şi a colţurilor templelor, 
consolidându-se astfel o nouă disciplină a 
ceramicii: teracota. 

Argila arsă a fost folosită şi ulterior, în 
perioda elenistică (circa 323 – 1 î. Hr), cu 
menţiunea că din această epocă au fost 
găsite ţigle de 2 tipuri: laconic şi corintic. 
Cele de tip laconic erau olane, iar cele co-
rintice căpătaseră o formă mai degrabă pla-
tă. Acoperişul devenise o lucrare elaborată 
în asemenea grad, încât Partenonul (con-
struit între 447 şi 432 î. Hr.) a fost dotat cu 
burlane din bronz.

„Casa cu țigle” din Lerna (Grecia) este una dintre 
cele mai evidente dovezi ale folosirii țiglei ceramice în 
această zonă a Europei, datând din Epoca Bronzului 
Timpuriu – circa 2500- 2400 î. Hr.). Construită din 
cărămida arsă la soare pe soclu de piatră, casa era 
acoperită cu țiglă arsă (teracotă), pe care arheologii 
au găsit-o căzută la baza construcției.
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Casă de vacanță în Porto Koufo 
(Sithonia, peninsula Halkidiki)
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Un material endemic
Învelitorile ceramice nu au dispărut din 

lumea grecească odată cu ruinarea temple-
lor, ba din contră, au continuat să reprezin-
te principalul material cu acest rol. Ţiglele, 
devenite mai mici ca dimensiuni şi mai bine 
realizate, au putut înnobila superbele bise-
rici bizantine, cu acoperişuri în linii curbe 
şi cupole. Au continuat, de asemenea, să 
constituie principalul tip de învelitoare 
pentru locuinţe, devenind model şi pen-
tru popoarele învecinate – inclusiv în ca-
drul stilului otoman. S-au dovedit perfecte 
pentru o climă mediteraneeană, nu foarte 
ploioasă, deseori cu temperaturi ridicate. 
Alte tipuri de învelitori erau la acel moment 
vulnerabile în faţa acestor condiţii climatice 
sau ineficiente ca termoizolare.

Ataşamentul grecilor faţă de cărămizi-
ul ceramicii se reflectă şi astăzi în utili-
zarea ei pe scară largă, în aşa măsură încât 
localităţile greceşti sunt percepute croma-
tic ca o combinaţie între albul pereţilor, 

(uneori) albastrul tâmplăriei şi cărămiziul 
acoperişurilor. 

Şi chiar dacă resursele energetice limitate 
au făcut ca învelitorile ceramice să fie mai 
puţin accesibile, ceea ce face să se vorbeas-
că de un declin al acestui sector, ţigla din 
beton întâlnită păstrează aceeaşi nuanţă 
familiară, care conferă clădirilor o indivi-
dualitate accentuată – poate nu neapărat 
grecească, dar în orice caz mediteraneeană. 

Atunci când investitorul 
își permite, el preferă să își 
acopere cu ceramică inclu-
siv spaţiile industriale.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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cât poate fi găsită pe acest tărâm relativ arid. 
Acoperişurile au pante mici, de maximum 
45 de grade (mai degrabă sub 30), iar cără-
miziul este preferat în nuanţele lui cele mai 
deschise, pentru a evita supraîncălzirea. 

Mansardarea este o practică evitată, 
din aceleaşi motive climatice – nici pantele 
acoperişurilor nu prea permit acest lucru. 
Pentru a împiedica pătrunderea căldurii, ţi-
glelele şi elementele de coamă sunt rostuite 
cu mortar. Forma acestora este cea de in-
spiraţie mediteraneană, puternic bombată, 
care permite o cât mai bună subventilare şi 
chiar o mică retenţie a apei de ploaie, care 
este atât de rară. 

Ceea ce impresionează este faptul că, oricât 
de modestă ar fi o locuinţă, acoperişul este 
totdeauna perfect, fără compromisuri, 
bine închegat şi întreţinut. Nu în ultimul 
rând, se observă „solidaritatea” oamenilor în 
a alege învelitori cu profile şi culori ase-
mănătoare. Niciun derapaj cromatic, nicio 
dorinţă de a epata altfel decât prin valoare 
estetică – lucru din care am putea învăţa, 
deşi avem la activ deja prea multe abuzuri. 

ACOPERIȘURI ISTORICE

Țigla bituminoasă  
Onduvilla se găsește tot 
mai des printre opțiunile 
montatorilor de acoperișuri 
din Grecia, din câteva 
motive importante: com-
portamentul foarte bun 
la temperaturile ridicate, 
compatibilitatea cu stilul 
mediteraneean al nume-
roaselor tipuri de învelitori 
bituminoase și, nu în ulti-
mul rând, costurile reduse 
ale șarpantelor, într-o țară 
unde lemnul este un mate-
rial relativ scump.

Adaptarea la climă
Pe acest tărâm al lui Apollo, panourile so-

lare par fireşti, fiind utile şi în sezonul rece, 
chiar şi în mai nordica Calchidie, în apropi-
erea Muntelui Athos. Balcoanele şi terase-
le, frecvente şi orientate către panorame ge-
neroase, sunt protejate cu parasolare şi co-
pertine. În afara marilor oraşe, sunt căutate 
amplasamentele aerisite, cu verdeaţă, atâta 
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 CE APRECIAZĂ CLIENȚII DVS.

O soluţie estetică, unică, având personalitate
Sistemul de acoperiș ONDUVILLA® vă permite să le ofe-
riţi o notă originală. Aceste plăci cu aspect mediteranean 
sunt disponibile într-o gamă cromatică variată, compusă 
din culori standard, nuanţe și culori inovatoare, îmbună-
tăţite printr-un sistem realizat în trei tonuri, plus un efect 
3D dat de o dungă neagră orizontală. 

Protecție și fiabilitate 
ONDUVILLA® oferă siguranță pe termen lung, având nevoie 
doar de o minimă întreținere. Plăcile, rezistente la solicitări 
mecanice, agenți chimici și umiditate, sunt oferite împreună 
cu o garanţie de 15 ani la impermeabilitate, plus o garan-
ţie pe viaţă împotriva coroziunii! Susţinută de tehnologia 
exclusivă SealSmartTM, elasticitatea materialului compozit îi 
permite să etanșeizeze în jurul fiecărui cui, creând o barieră 
permanentă, rezistentă la infiltrații. La suprapuneri, imper-
meabilitatea este asigurată de cele două marcaje ștanțate. 
Performanțele acustice sunt deosebite, reușind să reducă 
zgomotele exterioare, iar în zonele cu temperaturi excesive, 
este oferită o deosebită protecţie termică.

 CE APRECIAZĂ MONTATORII

Rapiditatea și simplitatea montajului
Beneficiarul se poate bucura de protecția acoperișului într-
un timp foarte scurt, datorită rapidității execuției și sesiu-
nilor de pregătire asigurate de ONDULINE® pentru mon-
tatori (care în fond nu sunt complexe, grație simplității 
sistemului). Plăcile ONDUVILLA® sunt ușor de manevrat și 
de tăiat, fără a fi nevoie de unelte speciale și fără riscuri 
de rănire. Datorită rezistenței deosebite, se poate păși pe 
acoperiș în condiții de siguranță, neproducând daune. 

Adaptabilitatea
Datorită flexibilităţii și greutăţii reduse, ONDUVILLA® este 
ideală pentru orice tip de structură standard de acoperiș, 
inclusiv șipci din lemn sau metal, grinzi din lemn sau beton.

Costuri logistice reduse 
Greutatea redusă permite transportul unei cantități mari 
de materiale, fără riscul deteriorării în cazul șocurilor pe 
drumuri accidentate. De asemenea, lucrarea este mai eco-
nomică datorită faptului că nu este necesară astereală 
continuă sau membrană hidroizolantă. 

Sistem complet, cu accesorii inteligente
Întregul necesar de materiale vine inclus într-o singură so-
luţie! Accesoriile sunt create din același material ca și placa, 
inclusiv coama, elementele de colţ și închiderile laterale. 

Caracteristicile plăcilor ONDUVILLA®
Lungime 106 cm
Lățime 40 cm
Grosime 3 mm
Înălțimea ondulei 40 mm
Suprafața utilă/placă 0,31 m²
Număr de plăci/m² 3,23
Greutatea plăcii 1,27 kg
Greutatea/m² 4 kg
Emisii de gaze în timpul fabricației 4 kg eq CO2/m²

ONDUVILLA® –  
o soluție perfectă pentru 
specialiști și clienții lor!
Concepute de către proiectanţii cunoscutei companii ONDULINE®, 
pentru a le conferi o atractivă asemănare cu acoperișurile în 
stilul tradiţional mediteranean, plăcile ONDUVILLA® prezintă 
arhitecților și specialiștilor în acoperișuri o soluție estetică, de 
valoare, la un preț accesibil. Umbrele orizontale obținute prin 
vopsire le conferă un aspect distinct, cu un relief accentuat, 
apreciat de beneficiarii cărora li s-a propus acest produs.

ONDULINE 
www.onduline.ro

ONDUVILLA 
www.onduvilla.net

TEHNOLOGII DE TOP
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Grupul EGGER operează, din Ianuarie 2008, o singură 
fabrică în România, în Rădăuţi, judeţul Suceava şi are 
aprox. 700 de angajaţi. Aici sunt produse plăci de PAL 
brut, PAL melaminat şi plăci OSB pentru industria mobilei, 
construcţii din lemn, distributori de materiale lemnoase şi 
tâmplari. EGGER a investit aprox. 450 milioane de EUR pen-
tru a dezvolta locaţia strategică din Rădăuţi într-o unitate 
de producţie complet integrată. 

Plăcile EUROSTRAND® OSB/3 produse de către EGGER 
reprezintă alegerea optimă pentru sectorul construcţi-
ilor din lemn. În fabrica de la Rădăuţi sunt produse plăci 
OSB cu grosimi între 6 şi 40 mm; cu profil N&F pe 2 sau 4 
laturi, precum şi plăci cu suprafaţa neşlefuită. Dimensiunea 
standard a unei plăci este de 2.500 x 1.250 mm, dar la cere-
re, pot fi realizate şi alte formate. 

EGGER EUROSTRAND® OSB/3 –  
practic, eficient și fiabil

Aplicații: înveliri acoperişuri folosind EUROSTRAND® OSB/3, placă din fibră lemnoasă moale, HF

Grupul EGGER, cu sediul central în St. Johann, Tirol, Austria, este una dintre cele mai importante 
companii internaţionale de prelucrare a lemnului. Înfiinţată în 1961, afacerea de familie deţine 17 
locaţii de producţie în Europa cu aprox. 6.800 de angajaţi. Compania are clienţi din lumea întrea-
gă din industria mobilei, industria construcţiilor, pieţele de bricolaj și  DIY. Grupul EGGER a înre-
gistrat o cifră de afaceri consolidată de aprox. 2 miliarde EUR în anul financiar 2011/12.

EUROSTRAND® OSB - soluţia ideală 
pentru construcţiile din lemn 
EUROSTRAND® OSB sunt plăci triplustratificate, reali-
zate din microfurnire (aşa numitele Strands), cu orien-
tare specială conform DIN EN 300. Geometria deosebită 
a microfurnirelor (cu lungimi de până la 160 mm) şi gradul 
exact de orientare al acestora – în direcţie longitudinală 
pentru straturile de suprafaţă – asigură caracteristici tehni-
ce superioare şi o rigiditate foarte bună.

Plăcile EUROSTRAND® OSB/3 sunt folosite ca elemente 
portante pentru acoperişuri, pereţi şi tavane. Acestea se 
evidentiază prin stabilitate şi rezistenţă sporită la sarcini, fiind 
recomandate pentru utilizare în segmentul construcţiilor. 
Plăcile OSB EGGER sunt clasificate conform normelor 
internaţionale.  
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Plăcile EUROSTRAND® OSB/3 sunt utilizate în special pen-
tru construcţiile cu deschideri mici sau mari şi cu cerințe 
ridicate de rezistenţă la sarcini statice. Formatul îngust şi 
profilul Nut & Feder le face potrivite pentru orice lucrări de 
renovare şi modernizare.

Plăcile EUROSTRAND® OSB/3 se pot folosi şi la construcţia 
acoperişurilor oferind posibilitatea realizării unui acoperiş 
complet izolat. Acest lucru oferă următoarele avantaje:
n Acoperişurile izolate sunt standardizate din punct de vede-
re al fizicii construcţiilor şi mai uşor de abordat din perspec-
tivă tehnică. Punctul de rouă devine mai uşor de determinat, 
folosind programe dedicate
n Posibilitatea folosirii complete a înălţimii căpriorilor pentru 
termoizolaţie oferă cele mai bune premise pentru asigurarea 
unei protecţii adecvate şi eficiente din punct de vedere termic.  
n Construcţia este apărată de intemperii încă din faza incipi-
entă. Se obţine o protecţie sigură la umezeală chiar şi în cazuri 
extreme, care pot deteriora învelitoarea acoperişului.

STRUCTURĂ ASTEREALĂ  
Exemplu constructiv din interior spre exterior
1. 12,5 mm placă gips-carton;
2. Min.12 mm EUROSTRAND® OSB/3;
3. Barieră vapori;
4. Schelet șipci cu izolație;
5. EUROSTRAND® OSB/3, grosime conform 
cerințelor statice.

* Nu sunt reprezentate:  
Folie barieră vapori; Schelet șipci /cadru susținere 
după necesitate; Element acoperire țiglă, tablă.

TAVAN 
Exemplu constructiv de sus în jos
1. Min. 18 mm EUROSTRAND® OSB/3,  
cu profil Nut & Feder pe 4 laturi;
3. Placă izolație fonică;
4. Îngreunare tavan (de ex. cu dale din beton);
5. Min. 18 mm EUROSTRAND® OSB/3;
6. Strat aer;
7. Grinzi susținere din lemn cu izolație;
8. Cca. 50 × 30 mm schelet șipci;
9. 12,5 mm placă gips-carton.

» CARACTERISTICI EUROSTRAND® OSB/3:
• Tehnologia de producţie pentru pentru stratul de mijloc şi 
cele de suprafață conferă plăcilor deopotrivă valori tehnice 
ridicate şi o optică atractivă  – suprafața ContiFine. 
• Sunt posibile formate cu grosimi între 6 – 40 mm pentru 
construcţiile din lemn şi industria caselor prefabricate
• Pe lângă funcția portantă, EUROSTRAND® OSB/3 are rol şi 
de barieră de vapori (µ = 200)
• Placă structurală cu stabilitate şi rezistenţă mecanică deose-
bită
• Element portant cu rol de rigidizare pentru construcţii pe 
sistem cadru din lemn
• Suprafaţă portantă pentru acoperire şi ermetizare astereală
• Placarea supraetajată a pereţilor pentru reducerea punţilor 
termice
• Plan etanşare cu rol de barieră vapori pentru astereală şi 
pereţi
• Suprafeţe decorative pentru pardoseli, tavane şi pereţi 
• Prin utilizarea plăcilor OSB cu profil N&F se obţin suprafeţe 
plane şi stabile

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

De-a lungul timpului, multe 
familii au început să caute o 

soluție pentru mărirea spațiului 
de locuit. Transformarea unui 
pod nefolosit într-o cameră de 
locuit este o soluție practică de a 
maximiza spațiul din casă și de a 
crea un nou dormitor, birou, ca-
meră de joacă sau atelier de lucru.

Redecorarea unei mansarde pre-
supune folosirea unor soluții de 
amenajare și a unui design, care să 
fie pe placul locatarilor. Mansarda 
poate fi un spațiu funcțional, dar 
totodată să rămână primitor – cu 
imaginație și creativitate, va deve-
ni o nouă cameră locuibilă. 

Odată cu decizia de transformare 
sau reamenajare a mansardei, este 
important să aruncăm o privire 
asupra ferestrelor, acestea având 
un rol cheie în iluminarea naturală 
din timpul zilei, și pentru a deter-
mina câtă lumină adițională va fi 
necesară în colțurile întunecate ale 
camerei. Se vor căuta modalități de 
a avea cât mai multă lumină natu-
rală, deși mansarda, fiind cel mai 
înalt punct al unei case, va avea 
oricum cea mai prelungită expune-
re la soare. Pentru seară, când acest 
spațiu va deveni un refugiu din ca-
lea forfotei diurne, ferestrele pot fi 
acoperite cu rulouri retractabile. 

Iluminarea ambientală ser vește 
pentru realizarea unei atmosfere 

aparte, iar pentru aceasta se folosesc 
diferite metode și corpuri de ilumi-
nat. Amplasarea în zone diverse a 
surselor de lumină va înnobila ca-
mera cu efecte deosebite, accentuate 
și de forma deosebită a acoperișului.

În încăperile joase, corpurile de 
iluminat amplasate la baza tava-
nului, precum spoturile sau apli-
cele, vor da impresia de spațialitate. 
Lămpile suspendate vor fi folosite 
în încăperile cu tavan înalt, acestea 
aducând lumina cât mai aproape 
de zonele de interes. Grinzile de 
lemn vor fi puse în valoare cu aju-
torul spoturilor orientabile. Se 
vor folosi și surse de iluminat cu în-
trerupător dimmer, care dispune 
lumina în grade diferite de inten-
sitate pentru a crea atmosfera do-
rită. Pentru un spațiu intim și cald, 
dar și pentru a servi necesităților 
locatarilor, se vor folosi corpuri de 
iluminat multiple și diversificate, 
acestea putând fi și lămpi pentru 
comode/ birou sau lampadare.

Un rol important în iluminarea 
unui spațiu îl au și culorile folosite 

pentru decorarea pereților. Acolo 
unde mansardele și podurile nu 
beneficiază de multă lumină natu-
rală, pentru a amplifica senzația de 
cameră luminoasă sunt recoman-
date nuanțele pale. Acestea sunt 
cele mai potrivite pentru amplifi-
carea senzației de lumină, culorile 
închise putând fi folosite doar în 
cantități mici, pentru a accentua 
anumite detalii. Albul și culoarea 
crem vor fi evitate dacă iluminarea 
este prea slabă, deoarece ele vor da 
impresia de culoare murdară.

Un alt truc recomandat este fo-
losirea tapetului, care să reflecte 
în diferite grade lumina din în-
căpere. Reflectarea luminii prin 
diferite metode va da impresia de 
spațiu mărit.

În tot ceea ce facem, am putea 
avea în vedere un laitmotiv: man-
sarda este o comoară ascunsă pen-
tru orice casă, o sursă de bucurie 
și liniște, dând sentimentul plăcut 
de izolare într-o lume care să ne 
aparțină.

CAMELIA SCRIPA - Interior Designer

ILUMINAREA SPAȚIULUI 
NECONVENȚIONAL 
AL MANSARDELOR
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Cu membranele Sika Sarnafi l avantajele cresc

Reţinerea apei pluviale:
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi  pavajele 
și acoperișurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector și poluarea apei. Acoperișurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, ușurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

Reducerea consumului de energie:
Acoperișurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare de 
energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de vară și 
costurile de încălzire în lunile de iarnă.

Reducerea efectului de insulă termică urbană:
Mai multe acoperișuri verzi și mai puţine acoperișuri în culori închise 
înseamnă un oraș mai răcoros. Acoperișurile închise reţin căldura, pe 
când plantele își răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de eva-
porare. În orașe, unde temperatura ambientală poate fi  cu 10 grade mai 
ridicată decât în zonele învecinate, acoperișurile verzi pot ajuta la scăde-
rea temperaturii generale. 

Protecţia membranei hidroizolante:
Un acoperiș verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ și de trafi cul pietonal repetat, ex-
tinzându-i durata de viaţă. Unele acoperișuri verzi din Europa au rezistat 
peste 40 de ani fără a fi  înlocuite.

Calitate îmbunătăţită a aerului:
Acoperișurile verzi fi ltrează aerul, absorbând și transformând dioxidul de 
carbon în oxigen. 

Izolare fonică:
Solul și plantele sunt un fonoizolator efi cient.

Estetică:
Acoperișurile verzi sunt stimulatori vizuali și pot constitui zone minunate 
pentru recreere și distracţie.

Valoare crescută a proprietăţii:
Montarea unui acoperiș verde poate crește valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

După cum vă puteţi imagina, adăugarea unui acoperiș verde pe o zonă nefolosită a unei clădiri aduce benefi cii 
mediului înconjurător. Se reface pierderea iniţială a spaţiului „verde“ și a proceselor naturale inerente acestuia, 
cum ar fi  fotosinteza; doar că la câteva etaje mai sus. Dar acoperișurile verzi pot avea și alte benefi cii de care 
e posibil să nu vă daţi seama.

„Acoperișurile verzi sunt amenajări peisagiste de 
acoperiș sănătoase, durabile și regenerabile, care 
ajută la protejarea mediului nostru înconjurător 
prin diminuarea impactului construcţiilor 
asupra comunităţilor în care trăim.“

Intensiv
Media de creștere de 15 cm sau mai mult
Greutate de 244 kg/m² sau mai mult
Copaci, arbuști, grădini și altele
Costuri de întreținere mai ridicate
Este necesară irigarea în mod curent
Potrivit pentru spații de recreere
Adecvat pentru acoperișuri cu pante mici 

Extensiv
Media de creștere 2,5 –15 cm
Greutate 59 – 244 kg/m² 
Plante de mici dimensiuni
Costuri reduse de întreținere
Necesar redus de apă 
Suprafețe circulabile doar ocazional
Adecvat pentru acoperișuri cu panta de max. 30°

Acoperișul Verde Intensiv Sika Sarnafi l 
Plantă (plante perene, tufe, ierburi și 
copaci)

Mediu de creștere

Folie de fi ltrare
Placă de scurgere (Model: FD40)
Beton
Strat de protecţie
Membrană Sarnafi l® PVC
Strat de separaţie

Izolaţie termică (dacă este necesară)

Strat de control al vaporilor

Platformă de beton

Plantă (mușchi, ierburi, plante 
ierboase și toate plantele grele 

suculente)

Mediu de creștere

Folie de fi ltrare
Placă de scurgere (Model: FD25)

Material de reţinerea umezelii
Membrană Sarnafi l® PVC

Strat de separaţie

Izolaţie termică (dacă este necesară)

Strat de control al vaporilor

Platformă de beton

Acoperișul Verde Extensiv Sika Sarnafi l 

Membranele Sika Sarnafi l 
Performanţa este o cerinţă obligatorie.
De ce să alegeţi Sika Sarnafi l?
Performanţa în timp e singurul test adevărat al calităţii unui sistem de hidro-
izolaţie. Compania Sika Sarnafi l hidroizolează acoperișuri verzi și alte zone 
de arhitectură peisagistă, în Europa de peste 40 de ani, iar în Statele Unite 
de peste 25 de ani. Având aproape patru sute de milioane de metri pătraţi 
de acoperiș și membrană de hidroizolaţie montate în întreaga lume, arhitecţii, 
proiectanții și proprietarii de clădiri știu că se pot baza pe Sika Sarnafi l pentru 
produse testate și pentru performanţa sistemului.
Când specifici un Acoperiș Verde Sika Sarnafil, primești mai mult decât o 
hidroizolaţie sigură; ai parte de liniște sufl etească știind că ai făcut alegerea 
corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută special pentru ram-
bleuri, făcută pentru a rămâne etanșă în condiţii extreme, incluzând umezeala 
constantă, apa ce băltește, precum și în condiții de alcalinitate ridicată sau 
scăzută și expunere la rădăcinile plantelor, la ciuperci și organisme bacteriene.

Intensiv și extensiv
Există două categorii de Acoperiș Verde: intensiv și extensiv.
Acoperișurile verzi intensive sunt în general mai grele, costă mai mult și ne-
cesită mai multă întreţinere. Totuși, datorită faptului că stratul de pământ este 
mai adânc, acoperișurile verzi intensive pot adăposti copaci, arbuști, tufi șuri 
și grădini de legume. Nu este neobișnuit să vezi un acoperiș verde intensiv 
folosit în scopuri recreaţionale.
Acoperișurile verzi extensive sunt, în general, mai ușoare, au costuri mai mici 
și necesită o întreţinere mai scăzută a plantelor. Cu doar câţiva centimetri de 
pământ, acoperișurile verzi  extensive susţin de obicei plante care tolerează 
căldura ridicată, seceta, vântul și îngheţul, cum ar fi  iarbă, fl ori sălbatice și 
mușchi. Acoperișurile  extensive sunt folosite adesea în zone care nu sunt 
supuse la trafi c normal.

Managementul calităţii
Materiale testate
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de succes pen-
tru acoperiș sau hidroizolaţie care necesită integritatea absolută a sistemului. 
În acest scop, procesul de fabricare a membranei Sika Sarnafi l folosește doar 
materiale de cea mai înaltă calitate pentru a produce o membrană monolită, 
nelaminată, care oferă o rezistenţă excelentă la intemperii și stabilitatea di-
mensională.

Asistenţă de specialitate
Prin specialiștii noștri tehnici califi cați suntem implicați în fi ecare etapă im-
portantă - oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor și inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum și instructaj aplicatorilor autorizaţi în săli 
de clasă și la locul de muncă.

Execuţie pricepută
Aplicatorii noștri sunt instruiți și autorizați de către specialiștii Sika califi cați în 
domeniul acoperișurilor și hidroizolațiilor. 
Calitatea membranei Sika Sarnafil înseamnă menţinerea controlului strict 
asupra procesului de montare, de la început până la sfârșit.
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Reţinerea apei pluviale:
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi  pavajele 
și acoperișurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector și poluarea apei. Acoperișurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, ușurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

Reducerea consumului de energie:
Acoperișurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare de 
energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de vară și 
costurile de încălzire în lunile de iarnă.

Reducerea efectului de insulă termică urbană:
Mai multe acoperișuri verzi și mai puţine acoperișuri în culori închise 
înseamnă un oraș mai răcoros. Acoperișurile închise reţin căldura, pe 
când plantele își răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de eva-
porare. În orașe, unde temperatura ambientală poate fi  cu 10 grade mai 
ridicată decât în zonele învecinate, acoperișurile verzi pot ajuta la scăde-
rea temperaturii generale. 

Protecţia membranei hidroizolante:
Un acoperiș verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ și de trafi cul pietonal repetat, ex-
tinzându-i durata de viaţă. Unele acoperișuri verzi din Europa au rezistat 
peste 40 de ani fără a fi  înlocuite.

Calitate îmbunătăţită a aerului:
Acoperișurile verzi fi ltrează aerul, absorbând și transformând dioxidul de 
carbon în oxigen. 

Izolare fonică:
Solul și plantele sunt un fonoizolator efi cient.

Estetică:
Acoperișurile verzi sunt stimulatori vizuali și pot constitui zone minunate 
pentru recreere și distracţie.

Valoare crescută a proprietăţii:
Montarea unui acoperiș verde poate crește valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

După cum vă puteţi imagina, adăugarea unui acoperiș verde pe o zonă nefolosită a unei clădiri aduce benefi cii 
mediului înconjurător. Se reface pierderea iniţială a spaţiului „verde“ și a proceselor naturale inerente acestuia, 
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asupra comunităţilor în care trăim.“
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copaci)
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Folie de fi ltrare
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Izolaţie termică (dacă este necesară)

Strat de control al vaporilor

Platformă de beton
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ierboase și toate plantele grele 
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Folie de fi ltrare
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Material de reţinerea umezelii
Membrană Sarnafi l® PVC

Strat de separaţie

Izolaţie termică (dacă este necesară)

Strat de control al vaporilor

Platformă de beton

Acoperișul Verde Extensiv Sika Sarnafi l 

Membranele Sika Sarnafi l 
Performanţa este o cerinţă obligatorie.
De ce să alegeţi Sika Sarnafi l?
Performanţa în timp e singurul test adevărat al calităţii unui sistem de hidro-
izolaţie. Compania Sika Sarnafi l hidroizolează acoperișuri verzi și alte zone 
de arhitectură peisagistă, în Europa de peste 40 de ani, iar în Statele Unite 
de peste 25 de ani. Având aproape patru sute de milioane de metri pătraţi 
de acoperiș și membrană de hidroizolaţie montate în întreaga lume, arhitecţii, 
proiectanții și proprietarii de clădiri știu că se pot baza pe Sika Sarnafi l pentru 
produse testate și pentru performanţa sistemului.
Când specifici un Acoperiș Verde Sika Sarnafil, primești mai mult decât o 
hidroizolaţie sigură; ai parte de liniște sufl etească știind că ai făcut alegerea 
corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută special pentru ram-
bleuri, făcută pentru a rămâne etanșă în condiţii extreme, incluzând umezeala 
constantă, apa ce băltește, precum și în condiții de alcalinitate ridicată sau 
scăzută și expunere la rădăcinile plantelor, la ciuperci și organisme bacteriene.

Intensiv și extensiv
Există două categorii de Acoperiș Verde: intensiv și extensiv.
Acoperișurile verzi intensive sunt în general mai grele, costă mai mult și ne-
cesită mai multă întreţinere. Totuși, datorită faptului că stratul de pământ este 
mai adânc, acoperișurile verzi intensive pot adăposti copaci, arbuști, tufi șuri 
și grădini de legume. Nu este neobișnuit să vezi un acoperiș verde intensiv 
folosit în scopuri recreaţionale.
Acoperișurile verzi extensive sunt, în general, mai ușoare, au costuri mai mici 
și necesită o întreţinere mai scăzută a plantelor. Cu doar câţiva centimetri de 
pământ, acoperișurile verzi  extensive susţin de obicei plante care tolerează 
căldura ridicată, seceta, vântul și îngheţul, cum ar fi  iarbă, fl ori sălbatice și 
mușchi. Acoperișurile  extensive sunt folosite adesea în zone care nu sunt 
supuse la trafi c normal.

Managementul calităţii
Materiale testate
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de succes pen-
tru acoperiș sau hidroizolaţie care necesită integritatea absolută a sistemului. 
În acest scop, procesul de fabricare a membranei Sika Sarnafi l folosește doar 
materiale de cea mai înaltă calitate pentru a produce o membrană monolită, 
nelaminată, care oferă o rezistenţă excelentă la intemperii și stabilitatea di-
mensională.

Asistenţă de specialitate
Prin specialiștii noștri tehnici califi cați suntem implicați în fi ecare etapă im-
portantă - oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor și inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum și instructaj aplicatorilor autorizaţi în săli 
de clasă și la locul de muncă.

Execuţie pricepută
Aplicatorii noștri sunt instruiți și autorizați de către specialiștii Sika califi cați în 
domeniul acoperișurilor și hidroizolațiilor. 
Calitatea membranei Sika Sarnafil înseamnă menţinerea controlului strict 
asupra procesului de montare, de la început până la sfârșit.
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D e câteva luni, nord-estul Transilvaniei se 
poate mândri cu un nou obiectiv turistic, 
rezultat al unei ample lucrări de reabilitare, 

recondițio nare și modernizare: Castelul Károlyi din 
Carei. Cuprins într-un proiect mai amplu, Circuitul Târ-
gurilor Medievale din Transilvania de Nord, prin care 
sunt renovate cu fonduri europene clădiri de patrimo-
niu din această zonă, castelul din Carei a înregistrat deja 
un succes neașteptat printre turiști: în primele 4 luni de 
la deschiderea din mai 2012, a primit nu mai puțin de 
20.000 de vizitatori. Dincolo de valoarea istorică, tre-
buie să remarcăm și calitatea reabilitării, iar în ceea ce 
privește acoperișul, putem spune că este o lucrare de 
excepție, realizată cu o țiglă ceramică exclusivistă a re-
numitului producător Creaton. 

PRIN FOC ȘI SABIE 
Ca să ne lămurim asupra „magnetismului“ acestui 

obiectiv turistic, nu avem cum să neglijăm semnificația 
lui istorică pentru locuitorii acestei regiuni, inclusiv pen-
tru maghiarii de peste graniță. Locul are o istorie veche, 
cu un prim edificiu fortificat datând din 1482, construit 
de nobilul Károlyi Láncz László și care a stârnit oarecare 
revoltă din partea celorlalți nobili locali, astfel încât a fost 
nevoie de medierea regelui Matei Corvin pentru a aplana 
conflictul. Mai târziu, date fiind incursiunile otomani-
lor de la sfârșitul secolului al XVI-lea, un urmaș (Károlyi 
Mihály) a fost nevoit să întărească locația, cu ziduri de 
apărare, bastioane, șanțuri exterioare, palisade și, desigur, 
un pod suspendat, după uzanțele arhitecturii militare ale 
vremii. Având și o garnizoană importantă, fortificația din 

LUCRAREA EDIȚIEI

CASTELUL medieval    din CAREI

Înainte
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Carei a devenit unul dintre cele mai importante punc-
te defensive ale secolului următor, în special după o 
reconstrucție din anii 1661-1666. Cetatea a fost asediată 
și de armata principelui Rákóczi Francisc al II-lea, în răz-
boiul dus de acesta împotriva habsburgilor (1703-1711), 
dar și de habsburgi, după ce stăpânul fortificației de la 
Carei trecuse de partea principelui maghiar.

STIL BAROC, STIL NEOGOTIC...
În războiul principelui Rákóczi, cetatea a suferit dis-

trugeri și a fost refăcută, dar în continuare nu a mai avut 
un rol militar, drept pentru care Károlyi József a decis 
demolarea zidurilor și astuparea șanțurilor. Pe structura 
parțială a vechii fortificații, s-a construit în curând un 
castel rectangular, pe două niveluri, cu 20 de camere 

la parter, 21 la etaj și o capelă. Fiind vorba despre anul 
1794, s-a optat pentru stilul baroc, conform uzanțelor 
locului și momentului, respectiv pentru un parc engle-
zesc cu plante rare, seră și un manej. 

Din această perioadă datează și un sistem de canalizare 
descoperit recent, în timpul ultimelor lucrări de restau-
rare. Este o construcție din cărămidă, care acumula apele 
unor pârâuri și o distribuia de la castel către întregul oraș 
– posibil să fi avut și rol militar defensiv, conform unor 
legende locale care vorbesc despre „Pivniţa lui Rakoczi“. 
Clădirea era pe cale de a fi pierdută în urma cutremurului 
din 1834, care a avut repercusiuni grave, dar a fost refă-
cută – după mai bine de jumătate de secol, ce-i drept. 
Putem spune că această lucrare a arhitectului de origine 
germană Meinig Artúr, dintre 1894 și 1896, a fost cea care 

CASTELUL medieval    din CAREI
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a definit forma de azi a castelului, cu adăugarea unui nou 
etaj, turnuri și o abordare în stil neogotic. 

Renovarea de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost 
realizată cu meșteri locali, care au avut capacitatea la 
momentul respectiv de a furniza și tâmplăria, balustra-
da scării interioare și decorațiunile din fier forjat. Noua 
destinație era de reședință pentru familia nobiliară, cu 
sufragerii și bucătărie la parter, respectiv camere de locu-
it la etaje. Parcul a fost întreținut și îmbunătățit în timp, 
astfel încât la sfârșitul secolului trecut era declarat parc 
dendrologic, cu peste 200 de specii de arbori și un platan 
de 200 de ani (205 cm diametru). 

PROIECT EUROPEAN
Ultima renovare inițiată de administrația județeană 

i-a adus castelului o prospețime și un aspect care res-
pectă trecutul, încercând să-i dea în același timp un aer 
modern, susținut de o reactualizare a instalațiilor, clima-
tizării, anumitor finisaje – caz similar cu renovarea cas-
telului Andrássy din Tiszadob (Ungaria), o altă operă a 
arhitectului Meinig Artúr.

În cadrul proiectului Circuitul Târgurilor Medievale din 
Transilvania de Nord, au fost finanțate cu circa 5 mili-
oane de euro atât renovarea obiectivului din Carei, cât 
și refacerea cetății Károlyi din Ardud (aceasta din urmă 
aflată într-un stadiu mult mai avansat de degradare). 

La Carei, unde timpul a fost mai puțin sever cu zidurile, 
au fost necesare totuși lucrări ample: s-a intervenit pen-
tru consolidarea structurii de rezistență, pentru reduce-
rea umidității din zidărie și salubrizarea subsolurilor, re-
facerea tencuielilor, instalațiilor, restaurarea elementelor 
decorative și, nu în ultimul rând, reabilitarea acoperișului. 
Lucrările au avut în vedere faptul că aici sunt prevăzute 
spații cu destinații diferite: expoziţii cu produse culina-
re și de vinificaţie, o sală de spectacole, birouri, depozi-
te, grupuri sanitare, muzeu, apartamente, respectiv o 
expoziție având ca subiect istoria familiei Karolyi.

ACOPERIȘ DE COLECȚIE
În privința acoperișului (2.480 m2 suprafață), care 

până la ultima restaurare era din țiglă ceramică, a fost 
necesară practic înlocuirea aproape completă, inclusiv a 

LUCRAREA EDIȚIEI

Înainte



«Pentru CREATON, participarea la reabilitarea Castelului din Carei a fost o mare provo-
care, datorită impactului socio-cultural-comercial, atât zonal, cât și general, în România. 

Pentru învelitoare, a fost necesară o mare atenție, dat fiind efectul vizual și valențele istorice 
ale proiectului. Misiunea nu a fost ușoară, însă datorită profesionalismului cu care am fost 
înconjurați de către toți cei implicați în proiect – arhitect, constructor și inclusiv beneficiar 
– obiectivul a fost îndeplinit. Exigențele cerute de proiectele care vizează reabilitări ale mo-
numentelor istorice, dar și de gusturile și cerințele speciale ale beneficiarilor, ne motivează, 
deoarece CREATON oferă întotdeauna acoperișuri create cu artă.»  ECHIPA CREATON 

șarpantei din lemn, refacerea lucarnelor, a jgheaburi-
lor și burlanelor (din cupru și titan-zinc), montarea unei 
noi țigle ceramice și execuția unor ferestre de mansar-
dă spre curtea interioară a edificiului. Nu au fost negli-
jate elementele de reținere a zăpezii, dată fiind panta 
mare a unui acoperiș de inspirație gotică. 

Lucrarea a fost realizată integral în circa șapte luni, în 
contextul în care zilnic s-a aflat pe șantier o echipă de 
zece oameni. 

Țigla ceramică folosită, de tip solzi (format 18 x 
38 cm), este  una de excepție, din gama Keralis de la 
CREATON. Este o colecție de produse obținute prin-
tr-o tehnologie specială: argila de înaltă calitate, foarte 
pură, este măcinată la nivel de pulbere și foarte bine 
uscată. După o dozare exactă a umidității, conform 
rețetei de fabricație de tipul celei folosite în cerami-
ca fină, rezultă un material deosebit. Procedeul este 
desăvârșit prin ardere la temperaturi de peste 1.100 °C, 
luând naștere un produs cu o rezistență la îngheț de 
peste 1.000 de cicluri  (pentru comparație, produsele 
premium se garantează la un număr de numai 150 de 

Producător țiglă ceramică (2.480 mp):  CREATON – țigla Keralis

Executantul lucrării: PRODEXIMP Satu-Mare

cicluri de îngheț/dezgheț). Suprafața angobată finală 
capătă un efect mat, complet omogen – în fond, în-
treaga țiglă este angobată, atât la suprafață, cât și în 
profunzime.

Așa cum ne-au declarat montatorii, execuția lucar-
nelor și ferestrelor de mansardă placate cu tablă din 
cupru a constituit una dintre cele mai dificile lucrări, 
prin minuțiozitate dar și din cauza perioadei ploioase în 
care au fost puse în operă. Se pot observa de asemenea 
lucrări importante de ornamentică pentru acoperiș, 
indispensabile pentru păstrarea stilului. 

În fond, cel mai bine este să privim fotografiile, pen-
tru moment, deși realitatea este cu mult mai edifica-
toare – așa cum spuneam, este o lucrare cu adevărat 
excepțională.
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L a sfârșitul anilor 1980, în plin proces de 
sistematizare a centrului Bucureștiului 
(zona Unirii), un arhitect s-a străduit să 

recupereze o superbă țiglă ceramică tip olan 
de la una dintre casele demolate. Țigla, de 
proveniență autohtonă (Transilvania) fusese 
montată la începutul perioadei interbelice, iar 
forma ușor neregulată ne indică faptul că a fost 
lucrată manual, după tehnici tradiționale. Așa 
cum ne-a declarat arhitectul pasionat de ma-

TIMPUL A TRECUT...
...Iar, în acești ultimi 20 de ani, țigla s-a aco-

perit inevitabil de mușchi, licheni și o foarte 
corozivă depunere închisă la culoare, pro-
venită din poluarea aerului – și ea devenită 
„tradițională”. Recent, la aproape o sută de ani 
de la primul montaj, olanele păreau compro-
mise și nimeni nu se gândea că vor mai putea 
fi salvate, mai ales că proprietarul hotărâse 
să demoleze vechiul gard și să construiască 
altul. Totuși, a fost chemat un specialist care, 
după ce a studiat ceramica, a dat un verdict 
surprinzător: „Mai degrabă recondiționați 
gardul, pentru a păstra țigla, care poate fi 
curățată și păstrată încă vreo câteva decenii”.

CERAMICA – 
MEREU SURPRINZĂTOARE

teriale pentru construcție valoroase, era păcat 
să se piardă la groapa de gunoi podoaba unei 
case reprezentative pentru acea epocă de glo-
rie a Capitalei. În nebunia demolării, nu a mai 
putut fi salvată decât o parte din întreaga înve-
litoare, iar aceasta a fost folosită ulterior pen-
tru protejarea unui gard din beton într-o altă 
locație din București, la începutul anilor 1990. 
Olanele au fost fixate în mortar, dându-li-se o 
pantă care să împiedice remanența umidității. 

METODA DE RECONDIȚIONARE
RECOMANDATĂ... 

...A fost foarte simplă: curățarea cu apă și 
o perie de sârmă, prin frecare nu foarte pu-
ternică, pentru a nu provoca exfolieri. Cu în-
demânare, atenție și multă răbdare, de sub 
dezagreabilul strat închis la culoare a apărut 
cărămiziul dorit, ca și cum țiglele abia ar fi 
fost scoase din atelier. 

Bineînțeles, acest rezultat nu s-ar fi putut 
obține dacă ceramica nu ar fi fost de o calita-
te excepțională. Pentru a i se prelungi durata 
de viață, proprietarul a decis ca în continua-
re să o acopere cu un lac protector și să con-
tinue cu... refacerea gardului. 

Piața Unirii, înainte de 
sistematizare

Înainte

După
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TEHNOLOGII DE TOP

BAUDER - Numărul 1 în sistemele   
complete de acoperișuri

ACOPERIŞ VERDE (fig. 1)
Recâştigaţi  un colţ  din natura pierdută cu un acoperiş 
verde! Acesta ridică valoarea clădirii şi oferă o serie de 
avantaje ecologice cum ar fi răcirea aerului sau produce-
rea oxigenului, reglarea umidităţii, acumularea prafului şi 
retenția apei pluviale. În plus, o plantare executată profesi-
onist prelungeşte durata de viaţă a hidroizolaţiei.
În consecință, Bauder vine continuu cu îmbunătățiri în 
acest domeniu – pe lângă experiența de decenii, vă oferă 
o mare varietate de sisteme constructive, bine proiectate, 
concepute pentru vegetaţie extensivă sau intensivă. Vege-
taţiile intensive, cu zone de iarbă şi plante, poteci şi zone 
de loisir, pot fi modelate şi utilizate ca o grădină. Vegetaţii-
le extensive constau în schimb din plante cu înălţime redu-
să, concepute doar pentru control şi întreţinere. Ambele 
forme de vegetaţie sunt habitate valoroase, prin care se 
restituie naturii ceea ce se pierde prin construire.

Soluţii complete de hidro- și termoizolaţii premium pentru orice tip de acoperiș

Structura portantă:
Beton, BCA, tablă sau lemn

Stratul de grund
De ex. Bauder Burkolit V

Bariera de vapori
BauderTHERM DS 2 - membrană cu sudare rapidă
BauderTEC KSD - autoadeziv la rece

Stratul termoizolator
Plăci termoizolatoare înclinate BauderPIR FA  
(WLS 025), BauderPIR M sau BauderPIR T

Primul strat termoizolator
Membrana hidroizolatoare BauderTEC KSA

Stratul plantat
(de vegetaţie)

Stratul de acoperire  
rezistent la străpungere
Membrana bituminoasă aditivată cu elastomeri 
BauderPLANT E cu inserţie de armare dintr-un 
voal de poliester de înaltă performanţă și suprafaţa 
acoperită cu ardezie verde ca protecție UV

În Germania,  în medie, hidroizolaţia pentru  fiecare al 
cincilea acoperiş terasă şi pentru fiecare a cincea termoi-
zolaţie pe căpriori provine de la Bauder. Aproximativ 700 
de angajaţi lucrează în fabrica principală din Stuttgart şi 
în cele cinci fabrici din Bochum, Landsberg (lângă Halle), 
Achim (lângă  Bremen), Bernsdorf şi  Schwepnitz (lân-
gă  Dresda). Şase grupe de vânzări din Germania şi 12 
filiale au grijă îndeaproape de clienţi în mod continuu.

Paul Bauder GmbH & Co. KG din Stuttgart este producătorul principal de sisteme de acoperiș din 
Europa, având o vechime de peste 150 de ani. Dintr-o singură sursă, se poate obține consultanţă 
completă, precum și toate materialele pentru hidroizolaţie, termoizolaţie și înverzirea acoperișului, 
iar proiectanții, antreprenorii și arhitecții au certitudinea că vor lua cea mai bună decizie.  

Fig. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

» Acoperişuri verzi uşoare
Bauder a fost  primul producător care a dezvoltat  sisteme 

constructive complete pentru acoperişuri verzi, de la bariera de 
vapori până la vegetaţie. Mai mult, au fost concepute sisteme de 
acoperiş verde uşor, pentru structurile cu capacitate portantă 
redusă. Cu o greutate de peste 100 kg/mp, sistemele construc-
tive standard sunt adesea prea grele – de aceea a fost dezvol-
tat sistemul de acoperiş uşor. 
Capacitatea ridicată a acestui 
sistem de a stoca apa permite 
o reducere cu 5 cm a grosimii 
substratului pentru vegetaţie 
Bauder Pflanzerde PO-E. Astfel, 
greutatea a fost redusă la circa 70 
kg/mp, în stare saturată cu apă!
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Cluj: 0745 326 690, 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 
București: 0746 030 335, 0744 790 987

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

ACOPERIŞ TERASĂ (fig. 2)
Acoperişurile terasă necesită cerinţe ridicate în privința 
sistemelor de termoizolaţie şi hidroizolaţie. Bauder este 
singurul producător european care furnizează atât mem-
brane bituminoase şi membrane din material plastic, cât şi 
sisteme de termoizaţie din poliuretan, oferind proiectanţi-
ilor şi aplicatorilor soluţii de sistem complexe, într-o gamă 
diversificată de sortimente. Aşa iau naştere construcţii de 
acoperiş ideale, complete, sigure, adaptate nevoilor specifi-
ce şi bugetului disponibil.
În contextul în care o renovare profesională a acoperişului 
terasă este privită ca singura soluție dezirabilă, adoptată în 
urma unei analize detaliate, consultanţii şi tehnicienii Bauder 
vă vor oferi sugestii competente pentru selectarea produsu-
lui şi a modului de aplicare. Substructura şi utilizarea clădirii 
sunt factori cheie pentru alegerea corectă a construcţiei de 
acoperiş. Astfel, puteți opta pentru sisteme pe bază de bi-
tum sau material plastic, membrane BauderTHERM cu timp 
redus de aplicare sau sistemele autoadezive la rece Bauder-
TEC, cu diferite elemente termoizolante BauderPIR. 

ACOPERIŞ CU ŞARPANTĂ (fig. 3)
Tot mai des, spațiile de locuit sunt amenajate direct sub 
acoperişul înclinat în şarpantă, care trebuie să facă față 
unor exigențe specifice, pentru protejarea împotriva 
umidității şi pierderilor de căldură. De aceea, Bauder oferă 
pentru acoperişurile înclinate o gamă largă de membrane 
bituminoase pentru diferite cerinţe şi sisteme complete de 
termoizolaţie pe căpriori. Termoizolaţia pe căpriori este, 
fără îndoială, cea mai eficientă metodă de termoizolare a 
acoperişului în şarpantă, Bauder fiind unul dintre pionierii 
acestui domeniu. Încă de la început, s-a luat decizia de a fo-
losi spuma poliuretanică dură - un material cu proprietăți 
termoizolante de excepție, care împreună cu o gamă com-
pletă de accesorii conturează un acoperiş cu performanțe 
izolatoare de excepție. 
Bauder are soluții pentru toate variantele de termoizola-
re a acoperişului în şarpantă (cu căpriori vizibili, cu parte 
vizibilă acoperită, cu elemente termoizolante pe căpriori), 
precum şi membranele care să dea valoare unui sistem 
complet: membrane sub învelitoare, membrane secunda-
re, bariere de vapori.

A. Acoperiş cu îmbrăcăminte interioară existentă, renovare 
din exterior cu BauderPIR SF. Termoizolaţia existentă rămâ-
ne între căpriori.

Fig. 3

B. Acoperiş cu căptuşeală existentă, renovare din exterior cu 
BauderPIR PLUS. Termoizolaţia existentă rămâne între căpriori. 

Fig. 2

Strat de închidere
BauderKARAT
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Indiferent unde decizi să-ți construieşti casa, 
acoperişurile Gerard sunt destinate să completeze 
proiecte arhitecturale ce reuşesc să surprindă  
prin valenţele inovative şi, în acelaşi timp,  
să inspire căldura unui cămin atemporal,  
menit să adăpostească multe generaţii.

Alege , un acoperiș pentru o viață!   

FINAL DISTRIBUTION este reprezentantul exclusiv în România al 
brandurilor GERARD – țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală 
și DELTA – membrane de protecție pentru acoperiș și fundații, fiind 
totodată și producătorul sistemelor de învelitori NOVATIK (țiglă 
metalică în panouri mici și sisteme de jgheaburi și burlane).
Blog: www.DespreAcoperisuri.ro
Follow Final Distribution on Facebook. 

GERARD este nr. 1 pe piaţa ţiglei metalice cu 
acoperire de piatră naturală, datorită caracteristici-
lor sale tehnice, dar şi diversităţii de profile şi variante colo-
ristice. Gerard a ţinut cont întotdeauna de stilul arhitectural 
pe care acoperişul îl imprimă casei. De aceea, oferă o gamă 
variată de profile: Heritage, Classic, Shake, Shingle şi Mila-
no şi 10 variante coloristice. Culorile  sunt discrete, în tonuri 
naturale, uşor de armonizat cu orice tip de faţadă, în orice 
tip de peisaj. Piatra naturală, spre deosebire de suprafeţele 
tratate cu pigmenţi artificiali, prezintă o rezistenţă a culorii 
net superioară, după cum au evidenţiat-o testele realizate 
de departamentele de cercetare ale AHI Roofing.

» Prin ce se diferențiază țigla GERARD?
• Greutate de 7 ori mai mică față de țiglele din ceramică 

și beton! Țigla Gerard este una dintre cele mai uşoare 
învelitori, 6,9 kg/mp. Care este avantajul? O presiune redusă 
asupra structurii şarpantei, economii la construcția acesteia, 
dar şi o adaptare uşoară la diferitele structuri existente.

• 50 de ani GARANȚIE! Țigla Gerard oferă cea mai mare 
perioadă de garanție de pe piață – 50 de ani – direct de la 
producătorul AHI Roofing din Noua Zeelandă –  inventatorul 
ţiglei metalice cu acoperire de piatră în anul 1957.

• Rezistență x 9! Rezistența la coroziune a țiglei Gerard este 
de 9 ori mai mare față de cea a oțelului galvanizat, datorită 
acoperirii acestuia cu aliajul Zincalume®.

• Sistem unic de fixare! Sistemul Gerard utilizează o metodă 
de fixare pe orizontală care asigură o etanşare perfectă atât 
împotriva intemperiilor, cât şi a vântului.

• Confort fonic! Acoperirea cu piatră naturală a țiglelor 
Gerard reduce poluarea fonică în timpul ploii.

• Rezistență la foc! Țiglele Gerard au trecut prin teste 
riguroase de rezistență la foc, care au arătat că rezistă la 
temperaturi de până la 750°C, fără ca pe spatele lor să 
apară flăcări, scântei sau fum. Substratul din oțel refractar şi 
acoperirea de piatră împiedică extinderea focului.

• Prietenos cu mediul! AHI Roofing are reputația de cel mai 
bun producător de țigle metalice cu acoperire de piatră din 
lume. Aceste țigle se produc într-unul dintre cele mai curate 
şi mai puțin poluante medii din lume: Noua Zeelandă.

Dincolo de aspectul estetic deosebit al profilelor Gerard, 
avantajele tehnologice sunt remarcabile. Modulele de ţiglă 
Gerard au o structură stratificată, fiind realizate din oţel 
foarte maleabil, rezistent şi uşor, acoperite apoi cu un strat 
de aluminiu-zinc (Zincalume®), cu proprietăţi anticorozi-
ve. Peste acest strat este aplicat un strat de pasivizare (un 
lac acrilic şi o răşină acrilică) ce acţionează ca inhibitor de 
muşchi, licheni şi alge, iar finisajul este realizat cu granule 
de piatră naturală, acoperite la rândul lor cu un lac acrilic 
transparent ce acoperă porii pietrei naturale şi constituie o 
ultimă barieră de protecţie.
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Pentru a arăta respectul cuvenit unei clădiri cu valoare ar-ăta respectul cuvenit unei clădiri cu valoare ar-
hitecturală sau istorică, trebuie ca renovările să cuprindă 
o recondiționare responsabilă a tuturor elementelor unui 
acoperiş, iar aici atenția merită îndreptată către lucrările 
de tinichigerie ornamentală. 

Cei care conduc aceste proiecte de restaurare s-au con-
fruntat deseori cu situații în care firmele de montaj, ori-
cât de bune ar fi fost rezultatele la acoperirea câmpului 
acoperişului, au avut dificultăți majore când a fost vorba 
despre zonele ornamentale, care înglobează o cantitate 
de muncă mult mai mare şi, mai întâi de toate, ştiința de 
a executa corect acea lucrare. Nu exagerăm dacă afirmăm 
că este mai mult decât un montaj, apropiindu-se de artă 
– arta prelucrării metalului.

Aşa cum ne arată specialiştii de la firma Ornamentika din 
Harghita, de cele mai multe ori ornamentele volumetri-
ce trebuie realizate identic cu modelul inițial, iar pentru 
aceasta se folosesc tehnici speciale:

Acestea sunt doar câteva elemente care fac diferența din-
tre un simplu montator şi un profesionist în tinichigerie 
ornamentală. 

În plus, trebuie să existe cunoştințe pentru execuția 
unui număr foarte mare de elemente de acoperiş (taba-
chere, decorațiuni de lucarne, rozete, profile decorative la 
ruperea pantei, sfere, semisfere şi alte forme, jgheaburi şi 
burlane personalizate etc.), fiecare presupunând o tehn-
nologie diferită şi multă muncă suplimentară încorporată. 

Ornamentika face toate aceste lucruri, cu echipamente 
şi la standarde occidentale. 

ORNAMENTIKA EPDS 
 
 
 
Gheorgheni, Județul Harghita 

Tel.: 0743 413 465

E-mail: ornamentika1@ornamentika.ro 
Website: www.ornamentika.ro

Ornamentika – nu doar un simplu montaj

1 Se realizează o matriță din gips la scară 1/1 a orna-
mentului dorit, care se umple cu poliuretan de înaltă 

densitate. Forma din poliuretan rezultată este folosită pen-
tru profilarea metalului, rezultând o copie fidelă a orna-
mentului – adevărații specialişti reuşesc să nu depăşească 
abateri de 1-2%.

2 Prelucrarea efectivă a metalului (cupru, titan – zinc, 
aluminiu etc.) se face, de asemenea, în ateliere dota-

te cu unelte specializate, prin câteva metode consacrate: 
prin batere cu ciocanul, prin presare hidraulică sau prin 
prelucrarea cu cilindri rotativi. 

3 Îmbinarea se face de regulă prin cositorire ascunsă, 
pe partea interioară a elementului, astfel încât îmbi-

narea nu rămâne aparentă. Există şi varianta fălțuirii, dar 
adevărații profesionişti preferă cositorirea. 

SFATUL SPECIALISTULUI







SISTEME COMPLETE

32

P ăcatul cel mare este să con stru
iești un acoperiș de calitate (nu 

contează materialul – ceramică, be
ton, metal sau bitum), iar când vine 
vorba despre transformarea clădi
rii/casei respective întrun spațiu 
practic și comod să îți dai seama că 
nu teai gândit suficient la detalii – 
de pildă, cum scoți cablul de ante
nă prin acoperișul unei mansarde 
în care sau investit o grămadă de 
bani ca să aibă o izolație perfectă. 
Găurim acoperișul? Nu, dar ceva 
tot trebuie să găurim: un perete, un 
toc de fereastră… și vom continua 
cu nelipsitele cabluri întinse peste 
fațadă, jgheaburi și așa mai departe. 

Exemplele pot continua cu situații 
de genul „cum se urcă coșarul pe 
un acoperiș cu panta de 60°“, sau 
„de ce se rup jgheaburile după pri-
ma iarnă“, ca să nu mai vorbim 
de situațiile cu adevărat serioase, 
precum lipsa ventilației (lipsa ele
mentelor de aerisire) sau, poate cel 
mai grav, lipsa unei străpungeri co

respunzătoare în dreptul coșului de 
fum. În oricare dintre situații, be
neficiarul unei învelitori incomple
te va avea probleme la un moment 
dat, mai mici sau mai mari, și va 

fi nevoit să apeleze la o intervenție 
agresivă asupra ei.

Tentația celor mai mulți spe cia
liști (montatori, proiectanți) este să 
justifice situația prin faptul că be
neficiarul nu a dorit accesorii. Este 
posibil. Dar la fel de posibil este 
ca beneficiarul să nu știe că aces
tea există și care sunt avantajele 
achiziționării unui sistem complet. 
Există probabilitatea ca nici mon
tatorii să nu fi avut prea des ocazia 
să le monteze, pentru că furnizorul 
nu lea promovat suficient și nu a 
insistat în procesul de training (deși 
poate că cerere ar exista). Un lucru 
bun este faptul că garanția se dă nu
mai în urma montării accesoriilor 
potrivite, în cantitatea corespun
zătoare calculelor producătorilor, 
dar nu este suficient. Piața trebuie 
educată continuu, având alături un 
suport informativ și tehnic adecvat. 
Producătorii, proiectanții și monta
torii împreună pot face mai multe, 
începând cu comunicarea.

În oferta oricărui producător 
de sisteme pentru acoperișuri, 
un capitol important (credem 
noi) este cel al accesoriilor; unii 
dintre producători pot pune 
la dispoziție 80 de tipuri de 
asemenea accesorii sau chiar 
mai multe. Din păcate, cel mai 
des le vedem pe la expoziții și în 
cataloage – mai puțin pe case, 
unde le este locul. Poate că 
rolul lor nu este pus în evidență 
și explicat suficient, și în 
consecință puține acoperișuri 
arată cum ar trebui. Aici nu 
este vorba doar de estetică, 
ci mai ales despre rolul lor 
practic, concret, datorită căruia 
învelitorile au o durată de viață 
mai lungă și sunt supuse la mai 
puține improvizații care le dete-
riorează iremediabil.

Accesoriile sunt necesareAccesoriile sunt necesare
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Ţigla colorată MEDITERRAN:  
alegerea ideală pentru arhitecți

TEHNOLOGII DE TOP

O învelitoare din ţiglă bine aleasă, în concordanţă cu culoarea faţadei şi tâmplăriei, scoate în 
evidenţă o clădire nouă sau proaspăt renovată. O învelitoare corect executată este un element 
care defineşte o lucrare de referinţă. Învelitoarea pentru care opţiunea s-a făcut în funcţie de cele 
arătate mai sus individualizează clădirea şi o face remarcată în zona unde este amplasată (zonă 
rezidenţială, cartier de vile sau zonă de construcţii vechi).

Arhitecţii care ne cunosc produsele şi au lucrat cu ele le recomandă mai departe, ştiind că propun beneficiarilor o soluţie estetică, 
de calitate şi garantată din punctul de vedere al rezistenţei în timp. Pentru că țiglele Mediterran, prin diversitatea lor de modele şi 
culori, participă în mod direct la personalizarea clădirii, definind-o din perspectivă estetică.

Rundo Cărămiziu

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

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

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

Grupul Mediterran, cu cele trei unități specializate în pro-
ducţia de ţigle din beton şi cu cei peste 200 de angajaţi, 
are în permanenţă în vedere îmbunătăţirea calităţii şi di-
versificării produselor care ies pe poarta fabricilor. Aceste 
aspecte sunt apreciate de tot mai mulţi cumpărători (be-
neficiari), utilizatori de ţiglă Mediterran atât la construcţii 
noi, precum şi la restaurarea celor vechi.
Produsele Mediterran cărora li s-a imprimat prin culoare 
senzaţia de patină, precum Coppo arhaic, Rundo arhaic 
sau Zenit arhaic, se pretează la renovările de clădiri vechi, 
dar şi la acele construcţii noi care vor să fie remarcate 
printr-un plus de valoare arhitecturală. Aceste modele şi 
culori au fost folosite la o serie de asemenea clădiri, preţul 
nefiind cu mult mai mare decât pentru celelalte culori din 
gama respectivă. 

Aşa cum am remarcat, estetica trebuie dublată de calita-
tea produselor şi a montajului. Firma Mediterran vine în 
ajutorul beneficiarilor săi prin garanţia produselor comer-
cializate pe teritoriul României, care constă în eliberarea 

,,Certificatului de garanţie” la cumpărarea produsului de 
la partenerii cu care firma are contract de distribuţie.

Pentru asigurarea unui montaj corect, Mediterran dispu-
ne de montatori şcolarizaţi special pentru propriile înve-
litori, iar aceştia dau garanţie pentru montajul executat 
conform cu legislaţia în vigoare. Pentru a beneficia de un 
montaj corect, se asigură, pe lângă ţigle din beton, şi ce-
lelalte accesorii din beton, metal şi plastic, precum şi cal-
culul necesarului de materiale, element de un real ajutor 
pentru a face o evaluare corectă a investiţiei. Accesoriile 
din metal şi plastic asigură o închidere perfectă a acope-
rişului acolo unde sunt folosite: la coamă, la streaşină, 
pe muchii, la dolie, în zonele de montaj ale elementelor 
concepute împotriva alunecărilor bruşte de zăpadă sau 
pentru circulaţia pe acoperiş. Alte atuuri ale sistemului de 
învelitoare Mediterran sunt compatibilitatea cu ferestre-
le de mansardă şi subventilarea corectă, care protejează 
şarpanta sau zona de mansardă. 

Angajaţii Mediterran Rom Sisteme de Învelitori sunt la dispo-
ziţia beneficiarilor, arhitecţilor, proiectanţilor şi constructorilor 
pentru găsirea soluţiilor optime de realizare a unui acoperiş 
deosebit, de la faza de proiectare până la finalizarea învelitorii. 
Orice învelitoare executată corect şi estetic cu produsele Medi-
terran constituie deopotrivă o satisfacţie pentru beneficiar şi o 
mândrie pentru furnizorul de materiale.

Coppo Arhaic



Incendiile cauzate de co[urile de fum ne cur` -
]a te sau defecte sunt pe un nefericit loc 3
(12% dintre cazuri), dup` cele provenite din
utilizarea instala]iilor electrice defecte sau a
improviza]iilor [i dup` cele provocate de
sc`parea de sub control a focului deschis. 
Un aspect interesant este faptul c` marea
parte a incendiilor care au necesitat inter-
ven]ia pompierilor a avut loc în localit`]ile
rurale, unde co[urile de fum sunt mai frec -
vente [i de calitate mai slab`. În unele jude]e
s-a înregistrat chiar un procent de 20% - nu -
m`rul incendiilor cauzate de co[uri de fum
cu probleme, în condi]iile în care inciden]a
acestor evenimente în general a crescut. 

Realitatea ne arat` c` modul în care o parte a
românilor se raporteaz` la co[ul de fum a r`mas în
urma necesit`]ilor [i posibilit`]ilor momentului.
Aceast` component` important` a sistemului de în c`l -
zire nu mai poate fi privit` ca acum un secol, când sim-
pla c`r`mid` ars` era unicul material disponibil
(even tual cu excep]ia o]elului sau fontei). În acela[i
timp, nu ne putem raporta la un trecut „glorios“, is-
toria ora[elor fiind marcat` secole la rând de incendii
de propor]ii care au schimbat modul de a privi me to -
dele de evacuare ale gazelor de ardere. 

Cerin]ele sunt sensibil diferite: spa]iile locuibile au
crescut, în consecin]` [i puterea surselor de c`ldur`.

Necesitatea cur`]`rii a crescut propor]ional, pentru a
p`stra parametrii de func]ionare prev`zu]i de pro -
duc`tori. Omul modern este mult mai pu]in prezent
în activit`]ile casnice, deci [i posibilitatea de a suprave -
ghea o instala]ie de înc`lzire este mai sc`zut`. Nu mai
coment`m ce se întâmpl` în situa]iile în care la acela[i
co[ sunt conecta]i mai mul]i utilizatori.

Prin urmare, compatibilitatea dintre puterea sursei
de c`ldur` [i dimensiunile co[ului de fum a fost stu-
diat` temeinic, în virtutea ideii c` un co[ de fum tre-
buie proiectat pe baza unei [tiin]e exacte [i a unor noi
tehnologii, pentru a putea avea câteva avantaje impor-
tante: eficien]a sursei de c`ldur` (evitarea pierderilor
inutile), siguran]a [i u[urin]a între]inerii. Au fost
lua]i în calcul parametri precum temperatura de
func]ionare, rezisten]a la aprinderea funinginii, la
coroziunea cauzat` de gazele de ardere, permeabili-
tate la lichide, rezisten]a la compresiune, rezisten]a
la frecarea din timpul cur`]`rii, la ciclurile înghe]-
dezghe]. De asemenea, co[ul de fum a trebuit conceput
astfel încât s` nu deterioreze sau s` aprind` materialele
de construc]ie cu care se afl` în contact, o izola]ie ter-
mic` fiind obligatorie în multe cazuri. 

Astfel, utilizatorii casnici pot opta acum pentru
co[uri de fum mai complexe - ceramice multistrat sau
din inox, [i, ceea ce este foarte important: prefabricate.
Caracteris ticile lor nu mai sunt l`sate în sarcina celui
de pe [antier, care poate fi mai mult sau mai pu]in pri-
ceput ori inspirat. Devierile de traseu (care pot fi ine -
vitabile uneori) sunt controlate astfel încât s` nu
pericliteze caracteristicile co[ului, nu exist` fisuri [i nu
mai pot ap`rea accidental materiale de construc]ie
(mortare, beton, metal etc.) în calea evacu`rii fumului. 

Noile co[uri de fum sunt proiectate în func]ie de
toate acestea, iar solu]iile pentru situa]ii concrete sunt
sigure doar dac` sunt date de c`tre speciali[ti, de
preferat atunci când se construie[te imobilul respectiv;
modific`rile ulterioare sunt mai greu de implementat,
dar fondul construit existent are nevoie de o abordare
modern` a necesit`]ii de a evacua fumul în condi]ii de
siguran]` sporit`.

Co[urile de fum –
doar cu profesioni[ti
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AVANTAJE

CALITATEA MEMBRANEI PVC E NET SUPERIOAR~ 
CELEI BITUMINOASE (REZISTEN}~ LA INTEMPERII 
{I LA FOC, IZOLARE FONIC~).

MONTAJ RAPID (NU NECESIT~ DECOPERTAREA
ACOPERI{URILOR CU MEMBRAN~ BITUMINOAS~).

GARAN}IE DE BUN~ EXECU}IE ÎNTRE 5-10 ANI.  

REPARA}II FOARTE RAPIDE ÎN CAZUL 
STR~PUNGERILOR ACCIDENTALE.

BUN~ IMPRESIE ESTETIC~ A ACOPERI{ULUI.

ACOPERI{UL ARE DURAT~ DE VIA}~ DE PESTE 20 ANI.

Montaj tabl` de fa]ad` [i acoperi[ l Montaj
panouri sandwich cu spum` poliuretanic` sau
vat` mineral` l Montaj casete structurale,
vat` mineral`, barier` de vapori

Acoperi[uri plane cu membran` PVC - o solu]ie pentru 
construc]ii industriale [i civile de mari dimensiuni, pe suport 
de tabl` sau beton cu diferite straturi izolatoare: vat` 
mineral` sau polistiren. Membrana PVC se aplic` prin fixare
mecanic` [i sudur` cu jet de aer cald la îmbin`ri.

ACOPERI{URI PE VIA}~

S.c. Master Roof Prest S.r.l
tel.:      0725758337; 
mail: office@hidroizolatii-fatade.ro
web:    www.hidroizolatii-fatade.ro

Acoperişurile tip terasă au în 
general două componente de 
bază: structura de rezisten-

ţă (suportul) şi structura de pro-
tecţie (termo-hidroizolaţia). 

Structura de re zis tență poate fi 
realizată din materiale rigide (beton 
armat monolit, elemente prefabri-
cate din beton armat sau precom-

HIDROIZOLAȚIILOR (2)
În cazul unui acoperiș terasă, exigențele actuale de protecție 
și confort nu ne permit practic să vorbim despre hidroizolații 
în mod separat, fără a lua în calcul și termoizolația. Acestea 
sunt interdependente, abordate ca sistem și se ține cont de 
ambele în procesul de proiectare și execuție. Cunoașterea 
principiilor de realizare este importantă nu doar atunci când 
trebuie începută o lucrare ”de la zero”, ci și atunci când este 
vorba de o reabilitare a termo-hidroizolației. În ambele cazuri, 
normativele din domeniu sunt cele care ne dau definițiile și 
rolul fiecărei componente a sistemului. 

primat), sau semirigide (foi metalice 
cutate protejate anticoroziv ori din 
produse din lemn – cherestea sau 
panouri fibrolemnoase). 

Structura de protecție include 
atât termoizolaţia şi hidroizolaţia, cât 
şi elemente speciale de genul racor-
durilor la elementele adiacente sau 
componentelor auxiliare. 

Termoizolaţia  
poate fi alcătuită din:
1. Plăci din vată minerală lipite cu 
mastic bituminos ori alte produse 
lipite şi ancorate mecanic, în func-
ţie de panta acoperişului. Acestea 
pot fi protejate cu un strat din foi 
bitumate caşerate (în cazul plăcilor 
de vată cu densitatea > 120 kg/mc) 
sau cu o şapă armată (peste plăcile 
cu densitatea < 120 kg/mc);
2. Plăci din polistiren expandat li-
pite cu mastic de bitum şi protejate 
pe faţa superioară cu un produs bitu-
mat caşerat sau o şapă de ciment cu 
aracet (2-3 mm);
3. Plăci din beton celular autocla-
vizat (BCA) aşezate pe un strat de 
nisip şi protejate la partea superioară 
cu o şapă din mortar de ciment, ce 
constituie stratul suport pentru hi-
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AVANTAJE

CALITATEA MEMBRANEI PVC E NET SUPERIOAR~ 
CELEI BITUMINOASE (REZISTEN}~ LA INTEMPERII 
{I LA FOC, IZOLARE FONIC~).

MONTAJ RAPID (NU NECESIT~ DECOPERTAREA
ACOPERI{URILOR CU MEMBRAN~ BITUMINOAS~).

GARAN}IE DE BUN~ EXECU}IE ÎNTRE 5-10 ANI.  

REPARA}II FOARTE RAPIDE ÎN CAZUL 
STR~PUNGERILOR ACCIDENTALE.

BUN~ IMPRESIE ESTETIC~ A ACOPERI{ULUI.

ACOPERI{UL ARE DURAT~ DE VIA}~ DE PESTE 20 ANI.

Montaj tabl` de fa]ad` [i acoperi[ l Montaj
panouri sandwich cu spum` poliuretanic` sau
vat` mineral` l Montaj casete structurale,
vat` mineral`, barier` de vapori

Acoperi[uri plane cu membran` PVC - o solu]ie pentru 
construc]ii industriale [i civile de mari dimensiuni, pe suport 
de tabl` sau beton cu diferite straturi izolatoare: vat` 
mineral` sau polistiren. Membrana PVC se aplic` prin fixare
mecanic` [i sudur` cu jet de aer cald la îmbin`ri.

ACOPERI{URI PE VIA}~

S.c. Master Roof Prest S.r.l
tel.:      0725758337; 
mail: office@hidroizolatii-fatade.ro
web:    www.hidroizolatii-fatade.ro

droizolaţie (variantă folosită mai des 
în trecut);
4. Plăci din deşeuri celulozice (ta-
laş, fibre sau aşchii de lemn, paie, 
stuf) sau textile sintetice în amestec 
cu ciment sau lianţi sintetici, lipite pe 
suport cu mastic de bitum;
5. Spumă de poliuretan în sistem 
sau în alcătuirea panourilor sandwich;
6. Diverse materiale precum cenuşa 
de termocentrală, zgura expandată 

sau granulată, granulitul, acoperite 
cu o şapă din mortar de ciment.

Membrana din PVC 

Un material nou şi deosebit de efi-
cient pentru hidroizolarea clădirilor 
civile sau industriale, inclusiv pen-
tru reabilitare, este membrana din 
PVC, care are o excelentă durabili-
tate în timp şi poate fi  aplicată cu 
termoizolație (polistiren sau vată mi-
nerală, de preferat cu densitate mare 
în ambele cazuri) sau fără. Pentru o 
aplicare optimă, trebuie efectuate 
următoarele lucrări:
1. Acoperişul terasă se curăță, fără 
să necesite decopertarea membranei 
bituminoase existente (în cazul unei 
reabilitări);
2. Se aplică termoizolația, care va 
fi prinsă mecanic de stratul suport 

Hidroizolaţia bituminoasă este 
realizată de regulă din straturi multiple, 
alcătuite din una sau două foi de:
a) membrană pe bază de bitum oxi-

dat (carton bitumat, pânză bitumată, 
împâslitură ori țesătură din fibră de 
sticlă bitumată sau cașerată cu folie 
de aluminiu).

b) membrane pe bază de bitum aditi-
vat (SBS, APP) pe suport din împâslitu-
ră sau țesătură din fibră de sticlă, folie 
de aluminiu ori ţesături poliesterice.
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(după ce se va face o inspecție a stra-
tului suport, pentru a alege prinde-
rile potrivite, în funcție de grosimea 
termoizolației);
3. În funcție de natura termo izo-
lației folosite, se va aplica un strat de 
separație geotextil între membrană 
şi termoizolație: dacă avem polistiren, 
se foloseşte geotextil, iar dacă avem 
vată minerală, nu mai este necesar.
4. Membrana PVC  se prinde meca-
nic de stratul suport, iar petrecerile 
şi zonele de îmbinare sunt sudate cu 
un aparat cu jet de aer cald automat 
sau manual, în funcție de caz.

Componentele  
auxiliare care folosesc  
la acoperişuri sunt:
a) strat pentru protecţia termoi-
zolaţiei împotriva vaporilor de apă 
(bariera contra vaporilor) – realizată 
din produse (foi) bitumate.
b) unul sau două straturi de difu-
zie, decompresiune şi compensare 
realizate din produse (foi) bitumate 
perforate blindate;
c) în anumite cazuri se poate reali-
za bariera şi difuzia dintr-un singur 
strat, prin utilizarea foilor bitumate 
blindate aplicate cu protecţie de nisip 
grunjos spre suportul de beton şi lipi-
te discontinuu (în puncte sau benzi)
d) protecţii pentru hidroizolaţii re-
alizate din:

- produse bitumate cu autoprotec-
ţie în masă sau pe faţa superioară 
(granule, paiete, folii metalice);

- pelicule de vopsea;
- un strat de minimum 5 cm grosime 

din pietriş;
- tencuieli armate din mortar de ci-

ment (pentru protecţia hidroizola-
ţiei verticale);

- dale (din beton, piatră sau cera-
mică) pe pat din nisip, mortar de 
ciment şi strat de separare sau pe 
ploturi (suporturi);

- dale din beton cu îmbrăcăminte as-
faltică.

e) betoane pentru pante (locale sau 
generale);
f) şape din mortar de ciment uti-
lizate pentru egalizări, protecţia ter-
moizolaţiei, scafe şi tencuieli;

g) profile de tinichigerie (copertine, 
şorţuri, lăcrimare, compensatori la 
rosturi, etc.) executate de regulă din 
tablă de oţel cu grosimea de mini-
mum 0,4 mm, protejată prin zincare 
şi/sau vopsire.

Racorduri, deschideri, 
străpungeri
În timpul execuției hidroizolației, tre-
buie ținut cont de racordurile la ele-
mentele de construcţie sau instalaţii 
care intersectează acoperişul străpun-
gând izolaţia – acestea impun lucrări 
specifice pentru asigurarea continui-
tăţii. Iată cele mai întâlnite tipuri de 
racorduri, deschideri şi străpungeri:
a) elemente care străpung local 
acoperişul:

TEHNOLOGII
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Leister în România prin 

Drumul Balta Doamnei nr. 57-61, sector 3, 032624 - București
Tel.: 021 335.45.92 / Fax: 021 337.33.92
www.leister-romania.ro; e-mail: dragos.voicu@verder.ro

VARIMAT V2
Special conceput 
pentru montatorii 
de membrane PVC

SUDURĂ MEMBRANE SINTETICE

Design complet nou și performanțe îmbunătățite
l viteză de lucru de până la 12 m/min.
l programe presetate din fabrică pentru diferite tipuri de membrane
l duza de sudură concepută special pentru viteze mari de lucru

VARIMAT V2

NOU!

» Membrana din PVC  
are câteva avantaje  
care merită luate în calcul:
• montaj rapid, deci eficiență ridicată la punere în operă
• membrana are protecție UV, iar culoarea deschisă nu atrage 

căldura solară
• un termen lung de garanție (de la producător): 30-35 de ani, 

în funcție de grosime
• o estetică deosebită a acoperișului
• rezistență mare la sfâșiere sau rupere, datorită ranforsării cu 

țesătură din fibră de sticlă
• rezistență la intemperii datorită aditivării PVC-ului
• izolare fonică și permeabilitate la vaporii de apă
• rezistență bună la foc
• posibilitatea de a efectua reparații foarte ușor
• este un produs reciclabil
• flexibilitate – se adaptează la mișcările și modificările dimen-

sionale ale stratului suport

A. Renovare acoperiş cu termoizolație existentă

B. Schița renovare acoperiş plan fără termoizolație
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- receptoare pluviale, alcătuite din 
produse speciale pentru racordul 
hidroizolaţiei la instalaţia de co-
lectare a apei pluviale şi protecţia 
acesteia împotriva colmatării;

- tubulatură tehnologică (coşuri, 
ventilaţii, etc.);

- suporturi metalice pentru susţine-
rea cablurilor, reţelelor de instalaţii, 
platformelor, scărilor, etc.;

- chepenguri.
b) elemente care întrerup parţial 
continuitatea hidroizolaţiei acope-
rişului:
- luminatoare şi deflectoare;
- jgheaburi de dolie;
- casa scării, etajul tehnic sau alte 

construcţii care depăşesc planul 
hidroizolaţiei.

c) elemente perimetrale:
- jgheaburi cu burlane;
- rosturi de nivel sau la construcţii 

alăturate, cu înălţimi diferite.

Principii de aborda-
re a unei lucrări de 
reabilitare a termo-
hidroizolației
Proiectarea lucrărilor de reabilitare 
a hidroizolaţiei unui acoperiş se va 
face numai după o analiză a struc-
turii acoperişului şi determinarea 
caracteristicilor termoizolaţiei exis-
tente. În funcție de rezultatul analizei 
termoizolației, se ia una dintre urmă-
toarele decizii:
a) desfacerea şi înlocuirea termoi-
zolaţiei;
b) păstrarea termoizolaţiei;
c) păstrarea şi suplimentarea ter-
moizolaţiei.

Noua structură a hidroizolaţiei va 
fi proiectată în funcţie de modul de 
rezolvare a termoizolaţiei şi se va rea-
liza cu tehnologii şi produse aplicate 
prin pensulare, roluire, stropire, etc. 

sau membrane lipite (cu adezivi, la 
rece, prin încălzire cu arzătoare cu 
flacăra reglabilă sau cu bitum aditi-
vat topit numai la temperaturi con-
trolate în cazane cu termostat). Iată 
câteva elemente de care trebuie să 
se țină cont:
1. Atunci când noua hidroizolaţie se 
va aplica peste cea existentă, repara-
tă, în proiect se vor indica materiale 
hidroizolante compatibile cu vechiul 
suport.
2. Prin concepţie, noua hidroizolaţie 
se va aplica peste straturile existen-
te remediate, prin intermediul unui 
strat pentru difuzia vaporilor.
3. Stratul pentru difuzia vaporilor va 
fi proiectat în una din următoarele 
variante:
a) produse bitumate sau polimerice, 

care prin conformare pot realiza un 
strat pentru circulaţia aerului între 
suport şi hidroizolaţie (produse am-
prentate, cu ploturi, aplicate prin li-
pire în puncte sau benzi, ori flotante);

b) materiale bistrat, alcătuite dintr-o 
foaie bitumată şi un strat de pâslă 
poliesterică (împâslitură) cu rol dre-
nant, lipite de suport în puncte sau 
benzi;

c) foi bitumate perforate blindate li-
pite în puncte.

4. Pentru pante mai mici de 20% sau 
pante locale de peste 20%, suprafaţa 
de lipire în totală aderenţă poate să 
fie de minimum 75%, dar cu preve-
derea de mijloace mecanice de fixare 
suplimentară.
5. Proiectarea componentei termoi-
zolante se va face conform reglemen-
tărilor tehnice referitoare la certifica-
rea energetică a clădirilor.
6. La remedierea receptoarelor de 
apă pluvială, se prevede desfacerea şi 
refacerea în totalitate a lor, a hidro şi 
termoizolaţiei, pe o zonă de minim 1 
mp din jurul acestora şi a elemente-
lor de protecţie împotriva colmatării.
7. Proiectarea va promova în ca-
drul lucrărilor de refacere structuri 
care în exploatare vor asigura acce-
sul uşor pentru verificarea stării hi-
droizolaţiei şi a etanşeităţii acesteia 
(terase protejate cu dale pe ploturi), 
posibilitatea remedierii fără distru-
gerea termoizolaţiei, protecţia la foc 
din exterior, aspectul decorativ şi 
protecţia mediului prin înființarea 
de terase grădină.

TEHNOLOGII
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ARCON – succesul unui concept integrat

Abordarea unei lucrări de termo-hidroizolare dintr-o 
perspectivă mai largă, integrată, în care materialele să 

fie compatibile şi de la acelaşi producător, este una dintre 
preocupările de moment ale constructorilor, deoarece vor-
bim despre eficiența activității unui şantier. Varietatea pro-
duselor, capacitatea lor de a răspunde la orice situație con-
cretă şi posibilitatea de a le obține rapid au făcut diferența 
şi au consacrat branduri. Un nume care a excelat urmărind 
aceşti vectori ai pieței construcțiilor din ultimii ani este AR-
CON, cel mai important producător român de materiale 
pentru termo şi hidroizolare.

Programele guvernamentale din ultimii ani de reabilitare 
termică a imobilelor de locuințe multietajate au dat un 
impuls constructorilor, dar în acelaşi timp au impus o re-
evaluare a ceea ce înseamnă ”calitate” în acest domeniu. 
S-au pus în discuție teme precum responsabilitatea față 
de beneficiar, siguranța în exploatare, noul aspect al peisa-
jului urban şi, foarte important, obținerea tuturor acestora 
în condițiile unei eficiențe cât mai mari. Această eficiență 
nu poate fi obținută decât printr-un antreprenoriat bazat 
pe profesionalism şi o logistică de șantier bine pusă la 
punct. Costurile de transport, relația cu furnizorul, capaci-
tatea lucrătorilor de a pune în operă un produs cu care sunt 
familiarizați, toate acestea au contat în alegerea soluției teh-
nice, suplimentar față de calitatea intrinsecă a materialelor. 
Nu în ultimul rând, a trebuit ca o lucrare de reabilitare să fie 
plasată într-o paradigmă mai largă decât simpla anvelopare 
cu polistiren. Refacerea teraselor de blocuri şi izolarea părții 
superioare a unei clădiri a devenit o temă de bază.

Ținând cont de aceste exigențe, ARCON şi-a dezvol-
tat în timp o gamă largă de produse şi servicii adaptate 
necesităților pieței româneşti. Antreprenorii au avut la 
dispoziție o mare varietate de membrane bituminoa-
se cu elasto-plastomeri (domeniu în care ARCON este 
cel mai important producător din Estul Europei), două 
game de polistiren expandat pentru termoizolare, un 

termosistem complet pentru pereți şi multe alte produse 
cu aplicație adiacentă. Ca o consecință, ARCON are po-
sibilitatea de a se implica în asigurarea protecției întregii 
clădiri, de la fundații şi subsoluri până la acoperișul în 
șarpantă sau în terasă (inclusiv terasă verde). Recent, 
polistirenul expandat pentru sisteme termoizolante a pu-
tut fi achiziționat şi în varianta cu îmbinare nut-feder, care 
asigură o mai mare siguranță şi izolare termică. Indiferent 
că a fost vorba despre blocuri de locuințe sau imobile cu 
valoare arhitectonică importantă, oricare ar fi fost buge-
tul alocat, ARCON a abordat fiecare proiect cu acelaşi 
profesionalism şi cu materialul adecvat.

ARCON SRL 
Termosisteme profesionale 

Sf. Gheorghe 

Tel.: +40 - 267 - 314229; Fax : +40 - 267 - 351896 

E-mail : office@arcon.com.ro

București 

Tel.: +40 - 21 - 2094905; Fax :  +40 - 21 - 2504949

E-mail : office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

43





45

Rockwool Romania SRL

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

www.rockwool.ro

Monrock MAX E – plăcile cu densitate  
dublă, pentru acoperișuri plate

AVANTAJELE UTILIZĂRII PLĂCILOR 
DE IZOLAŢIE MONROCK MAX E
Este o soluţie brevetată, inovativă, cu produse de înal-
tă calitate fabricate în cele mai moderne unităţi de pro-
ducţie din Europa. 
Poate fi furnizată o gamă largă de variante, inclusiv 
pentru structuri de acoperiş cu secțiuni mici (80 mm), la 
clădiri în care trebuie menţinute temperaturi constante. 
Sunt economice: în comparaţie cu sistemele izolatoare 
compuse din două straturi separate, instalarea sistemelor 
Monrock MAX E este mult mai rapidă, oferindu-vă posibili-
tatea de a economisi aprox. 50% din banii pentru manoperă.
Au un coeficient de conductibilitate termică de 
0,038W/mpK, fapt care permite montarea unui strat mai 
subţire de izolaţie, la aceiaşi parametri de performanță. 
Plăcile de izolaţie sunt mai rigide şi mai ferme, dar mai uşoa-
re cu 5 - 9% – rezultă valori nominale mai mici pentru grinzi, 
coloane şi fundaţii, respectiv costuri reduse de transport.
Datorită productivităţii mai mari în timpul montării plă-
cilor, este considerabil redus riscul pierderilor din cau-
za condiţiilor meteorologice (ploaie sau zăpadă).
Au performanţe acustice deosebite. Structura din fibre a 
materialului absoarbe sunetul şi îl disipă în masa lui, redu-
când semnificativ nivelul de zgomot din interiorul clădirilor.

Pentru acoperișuri plate, Rockwool furnizează o 
nouă generație de plăci izolatoare, cu densitate dublă: 
Monrock MAX E.  Acestea pot fi montate peste 
panouri cu profil trapezoidal sau peste alte tipuri de 
suporturi, având un strat superior extrem de rigid, 
care oferă rezistenţă sporită la solicitări mecanice, și 
un strat inferior cu un coeficient de transfer termic 
îmbunătățit. Cele două straturi componente sunt 
lipite on-line, pe linia de fabricaţie, cu ajutorul unui 
liant din rășină organică. Monrock MAX E se poate 
monta pe structură cu dibluri metalice, ancore 
mecanice, cu bitum sau adeziv poliuretanic; se poate 
acoperi cu pietriş mărgăritar sau dale pentru terase 
necirculabile.

» Comportamentul în caz de incendiu  
al plăcilor Monrock MAX E:
• Plăcile Monrock MAX E asigură o 
reală protecţie împotriva incendiilor 
în timpul construcţiei şi funcţionării 
clădirilor (temperaturi de topire de 
peste 1.000 °C). 
• Datorită faptului că riscul de 
incendiu este foarte mic, costurile 
de asigurare sunt de asemenea re-
duse, iar plăcile protejează persoanele şi bunurile pentru că nu 
permit formarea fumului toxic şi căderea materialelor aprinse 
în timpul incendiilor. 
• Cantitatea de adeziv folosită a fost redusă la minimum, 
pentru a se obţine cel mai bun comportament la foc, şi în plus, 
stratul superior distribuie căldura pe o suprafaţă mai mare, ab-
sorbind în acelaşi timp eventualele lichide provenite din topirea 
în incendiu a altor elemente ale acoperişului.

TEHNOLOGII DE TOP
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Structuri de lemn lamelar încleiat  
PENTRU PISCINE
Fără defecte

Avantajele utilizării pe scară largă 
a lemnului lamelar încleiat sunt le-
gate în primul rând de resurse, acest 
produs putând fi obținut din lemn 
de calitate mai scăzută, din care sunt 
eliminate defectele (nodurile) și dintr-
un material considerat regenerabil – 
lemnul. Studiile recente au arătat că la 
fabricarea lemnului lamelar încleiat se 
folosește mult mai puțină energie de-
cât la beton sau oțel, ceea ce îl face un 
produs ecologic. Aceeași rezistență 
obținută din oțel implică un consum 
de energie de 6 ori mai mare. 

Un alt avantaj este faptul că pot fi 
obținute grinzi mult mai lungi decât 
cele din truchi de copac întreg, fiind 
folosite la deschideri mai mari pen-
tru acoperișurile clădirilor, fără stâlpi 
intermediari. Deoarcere în procesul 
de sortare a lamelelor din lemn se 
elimină defectele importante, rămân 

doar imperfecțiuni minore care sunt 
distribuite uniform în masa materia-
lului, ceea ce înseamnă o rezistenţă 
superioară. Întrucât elementele unei 
asemenea structuri pot avea dimen-
siuni dintre cele mai variate (inclusiv 
foarte mari), se poate vorbi și despre 
o eficiență a execuției – rapiditate 
și folosirea redusă a uneltelor, care în 
fond sunt cele uzuale.

Nu în ultimul rând, se poate vor-
bi despre o foarte bună rezistență 
la umiditate, ceea ce recomandă 
materialul pentru utilizarea în spații 
umede, de exemplu piscine.  

Un material  
nu chiar nou...
Deși sunt percepute încă drept mate-
riale revoluționare, primele structuri 
din lemn lamelar încleiat au apărut în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
în Anglia, fiind folosite la construirea 
unor edificii precum câteva biserici 
de lângă Liverpool (1855-1857) și Co-
legiul King Eduard VI din Southamp-
ton (1866). 

Obținerea la scară industrială a în-
ceput într-o fabrică cu aburi din Wei-
mar (Germania), unde în 1892 Otto 
Hetzer a produs sub patent diverse 
variante ale acestui material, inițial 
pentru pardoseli. 

Acestea, împreună cu elasticitatea 
intrinsecă a lemnului lamelar și greutatea 
redusă, au drept rezultat un comporta-
ment optim în caz de seisme.

Lemnul lamelar încleiat, cunoscut și 
ca „glulam” (glued laminated timber) 
sau „lamstock” (laminated stock), este 
un tip de produs din lemn, folosit pen-
tru construcție, compus din mai multe 
straturi de lemn lipite între ele. 

Rezultatul este un material deosebit 
de stabil dimensional, durabil și 
rezistent la umezeală, tocmai datorită 
modului în care este conceput. 

Mai multe bucăți de lemn devin  
una singură prin lipire și laminare,  
având diverse forme, inclusiv curbe –  
ceea ce este greu de obținut din  
lemn obișnuit.

Astfel se obțin structuri (stâlpi, 
grinzi etc. ) utilizabile la orice tip de 
construcții, cu deschideri relativ mari, 
și care pot fi asamblate prin metode 
clasice – șuruburi, elemente metalice.
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nului lamelar încleiat pentru structuri 
expuse condițiilor de mediu exterioa-
re, fără a suferi degradări rapide. 

Studiu de caz

Un exemplu elocvent despre opor-
tunitățile oferite de acest material 
este proiectul unui bazin de înot 
pentru o școală generală din Capita-
lă (Cartierul Militari). Lucrarea a fost 
atribuită firmei DC Group, care are 

de realizat o structură de lemn cu ur-
mătoarele caracteristici:

Totuși, primele structuri perfor-
mante, care includeau mai multe 
elemente drepte sau curbe, au fost 
obținute în 1906; prin 1921 a început 
construcția de obiective ample, pre-
cum stații de căi ferate sau alte edi-
ficii. Patentul lui Hetzer a început să 
circule, ajungând în 1934 și în Ameri-
ca de Nord, unde sistemul a fost dez-
voltat și standardizat. Îmbunătățirile 
au constat în special în utilizarea ade-
zivilor, care au permis folosirea lem-
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4 Suruburi M27, grupa 6.6
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Vedere 2-2

Piesa P1:Tg 560x420x15
-otel S235

Table blocaj:Tg 10 mm
-otel S235

Stalp lemn
lamelar incleiat

• •• • •• • • •• • • •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4 Suruburi M27, grupa 6.6

Piesa P3 -otel S235

Note importante:

1.Ansamblu Bulon Ancoraj tip U M20:

- 1 tija filetata la capete M20, grupa 6.6 (otel S355)

- 2 saibe plate+2 saibe Grover

- 2 piulite M20

2. Ansamblu Surub M27:

••• •• • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •, lung.=250mm - otel S235

• •• • ••• •• •• •••• ••• ••• • •• ••• • • •• •••• • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • • ••• •••• •• ••• ••• •• •• • • • • ••• • • ••• •• •• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

trecerea surubului M27.

- 1 Surub M27, grupa 6.6 (otel S355) . Atentie: Tija
suruburilor M27 va fi filetata decat la capat, unde va
veni infiletata piulita.

- 2 saibe plate+1 saiba Grover

- 1 piulita M27
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Detaliu Montaj Piesa prindere Stalp  lemn  la Baza
Sectiune verticala
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Stalp beton armat
30x120cm

 +7.55m
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Piesa P3 -otel S235

Bulon de ancoraj tip U
M20, grupa 6.6

Bulon de ancoraj tip U
M20, grupa 6.6

Stalp beton armat
30x120cm

300

• •• • •• • • •• • • •• •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 Suruburi M27, grupa 6.6

Piesa P4:Tg 440x300x15
-otel S235

Table blocaj:Tg 10 mm
-otel S235

Stalp lemn
lamelar incleiat

250

180

7
7

Piesa P6 -otel S235

Bulon de ancoraj tip U
M20, grupa 6.6

Piesa P2:Cutit Tg 250x250x20
-otel S235

Piesa P2:Cutit Tg 250x250x20
-otel S235

Piesa P5:Cutit Tg 200x180x20
-otel S235

82
0

20 280 20

320

R2
0

R20

Bulon de ancoraj tip U
 format din tija M20, grupa 6.6  (otel S355)

Necesar: 2 bucati/prindere=12 bucati
Nota: Buloanele de ancoraj nu se vor proteja

anticoroziv, cu exceptia zonei �latate

30095

Zona �letata Zona �letata

20

320

•• • •• • • • • • • • • •

 -0.17m

7

105 300 85
Saibe sudate: Tg 100x100x10

otel S235
4 bucati/piesa

Saibe sudate: Tg 100x100x10
otel S235

4 bucati/piesa

Saibe sudate: Tg 100x100x10
otel S235

4 bucati/piesa

Detaliu Montaj Piesa prindere Grinda lemn
Sectiune verticala

Sectiune  orizontala 3-3

Vedere frontala 4-4

Guler: Tg 420x240x5
otel S235

40 40

Guler: Tg 420x240x5
otel S235

Grinda beton armat
30x70

Nota piese metalice :
Profilele si tablele groase vor fi realizate din otel S235 JR (OL37-2k).
Toate elementele metalice se inscriu in categoria B de executie conform normativului C150-99.
Toate sudurile se inscriu in clasa B de calitate conform normativului C150-99.
Imbinarea tablelor si profilelor se va realiza prin sudura de colt (delta),pe contur, cu grosimea cordonului de
sudura egala cu 0.7xtg.min (grosimea minima a elementului in mm).
Prelucrarea dupa sudare se va face prin polizare sau aschiere urmata de polizare.

Verificarea sudurilor, realizate in atelier, se va face optico-vizual (folosindu-se o lupa) in proportie de 100%.

Verificarea sudurilor, realizate pe santier, se va face optico-vizual (folosindu-se o lupa) in proportie de 100%.

PROTECTIA ANTICOROZIVA
1. Mediul coroziv este slab agresiv;
2. Pregatirea suprafetei se va face prin sablare.
3.

4. Pentru aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire trebuie sa se creeze urmatoarele
    conditii ale mediului ambiant:
       * lipsa de praf
       * concentratie cat mai redusa a gazelor agresive
••••••••••• • • • •• •• •• •• • •• •• ••• ••• •• •• • • ••• • •• •• •• •• •••• ••• •• ••• ••• • •• ••• • • • •• • •• • •• • • • •••• • •• ••• •• • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
         de catre producatorul de materiale de protectie.
       * umiditatea relativa a aerului sub 70%., conform STAS 10702/1, daca nu se specifica altfel
          de catre prodocatorul de materiale.
5. Aplicarea protectiei anticorozive se va aplica respectand urmatoarele aspecte:
       * primul strat de grund se va aplica cel mult 3 ore de la pregatirea suprafetelor elementelor
          din otel
       * straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe
          suprafetele curate, lipsite de apa, praf sau alte impuritati.
       * fiecare strat trebuie sa fie continuu, lipsit de incretituri, basici sau exfolieri, fisuri,
         neregulaitati.
       * culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementului si nuanta
         culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi.
       * numarul de straturi al sistemului de acoperire, aplicat pe suprafetele pieselor din otel
          trebuie sa realizeze grosimea totala minima prevazuta in proiect - 120 m, inclusiv la
          colturi si muchii.

Stalp lemn
lamelar incleiat

400

• •• • •• • • •• • • •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adeziv elastic de
inalta rezistenta,
tip SikaBond-T2

Detaliu montaj tevi • • • •• • • •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
pe stalpul de lemn lamelar

Nota important a:
Stalpul de lemn va fi pregaurit la baza lui, pentru
a permite introducerea in grosimea elementului
de lemn a 4 profile circulare • • • •• • • • • • • • • •.
Pe suprafata acestor profile circulare, se va
aplica un strat (grosime strat=2mm) de adeziv
elastic de inalta rezistenta tip SikaBond-T2.
Aceasta operatiune se va realiza in atelier,
adezivului necesita un timp pentru intarire.

Atasat acestui detaliu veti gasi fisa tehnica a
produsului Sika, in format pdf.

Detaliu executie Piesa metalica P3-otel S235
Necesar: 6 bucati
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Detaliu executie Saibe Tg100x100x10-otel S235
Necesar: 24 bucati

Detaliu executie Tabla blocaj Tg 150x145x10-otel S235
Necesar: 12 bucati
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Detaliu executie Tabla blocaj Tg 150x75x10-otel S235
Necesar: 12 bucati
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Detaliu executie Guler: Tg 420x240x5 otel S235
Necesar: 1 buc/prindere=6 bucati

Nota: Gulerul metalic nu se va proteja
anticoroziv
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2xBuloane de ancoraj tip U

M20, grupa 6.6

Table blocaj:Tg 10 mm
-otel S235

• •• • •• • • •• • • •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 Suruburi M27, grupa 6.6

Piesa P6 -otel S235

Saibe sudate: Tg 100x75x10
otel S235

4 bucati/piesa

3 3

4

4

Piesa P5:Cutit Tg 180x180x20
-otel S235

Piesa P 4: Tg. 440x300x15 - otel S235
Necesar: 1 bucata/prindere=6 bucati
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Piesa P4:Tg 440x300x15
-otel S235

Grinda lemn
lamelar incleiat
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Detaliu executie Saibe Tg100x75x10-otel S235
Necesar: 24 bucati
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Detaliu executie Piesa metalica P6-otel S235
Necesar: 6 bucati

Detaliu executie Tabla blocaj Tg 100x50x10-otel S235
Necesar: 12 bucati
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Detaliu executie Tabla blocaj Tg 100x120x10-otel S235
Necesar: 12 bucati
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Nota piese metalice :
Profilele si tablele groase vor fi realizate din otel S235 JR (OL37-2k).
Toate elementele metalice se inscriu in categoria B de executie conform normativului C150-99.
Toate sudurile se inscriu in clasa B de calitate conform normativului C150-99.
Imbinarea tablelor si profilelor se va realiza prin sudura de colt (delta),pe contur, cu grosimea cordonului de
sudura egala cu 0.7xtg.min (grosimea minima a elementului in mm).
Prelucrarea dupa sudare se va face prin polizare sau aschiere urmata de polizare.

Verificarea sudurilor, realizate in atelier, se va face optico-vizual (folosindu-se o lupa) in proportie de 100%.

Verificarea sudurilor, realizate pe santier, se va face optico-vizual (folosindu-se o lupa) in proportie de 100%.

PROTECTIA ANTICOROZIVA
1. Mediul coroziv este slab agresiv;
2. Pregatirea suprafetei se va face prin sablare.
3.

4. Pentru aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire trebuie sa se creeze urmatoarele
    conditii ale mediului ambiant:
       * lipsa de praf
       * concentratie cat mai redusa a gazelor agresive
••••••••••• • • • •• •• •• •• • •• •• ••• ••• •• •• • • ••• • •• •• •• •• •••• ••• •• ••• ••• • •• ••• • • • •• • •• • •• • • • •••• • •• ••• •• • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
         de catre producatorul de materiale de protectie.
       * umiditatea relativa a aerului sub 70%., conform STAS 10702/1, daca nu se specifica altfel
          de catre prodocatorul de materiale.
5. Aplicarea protectiei anticorozive se va aplica respectand urmatoarele aspecte:
       * primul strat de grund se va aplica cel mult 3 ore de la pregatirea suprafetelor elementelor
          din otel
       * straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe
          suprafetele curate, lipsite de apa, praf sau alte impuritati.
       * fiecare strat trebuie sa fie continuu, lipsit de incretituri, basici sau exfolieri, fisuri,
         neregulaitati.
       * culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementului si nuanta
         culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi.
       * numarul de straturi al sistemului de acoperire, aplicat pe suprafetele pieselor din otel
          trebuie sa realizeze grosimea totala minima prevazuta in proiect - 120 m, inclusiv la
          colturi si muchii.
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2xBuloane de ancoraj tip U
M20, grupa 6.6

Piesa P4:Tg 440x300x15
-otel S235

Piesa P6 -otel S235

• •• • •• • • •• • • •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 Suruburi M27, grupa 6.6

77

Table blocaj:Tg 10 mm
-otel S235

Saibe sudate: Tg 100x75x10
otel S235

4 bucati/piesaPROTECTIA ANTICOROZIVA
Protectia anticoroziva a elementelor metalice alaturate, se va
realiza in atelier, prin aplicarea unui strat de grund de grosime
•• •• •• •• • • •• •• • •• • • • ••• •• •• • ••••• •• • • • •• • •• • • • ••• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
imbinarilor sudate se va reface protectia anticoroziva, aplicandu-se
aceeasi reteta recomandata anterior.
Protectia anticoroziva a imbinarilor sudate, efectuate la fata locului,
se va realiza prin aplicarea cu ajutorul pulverizatorului a 2 sau 3
• ••• •• •••• • •• •• • • •• • •• • •• •••• ••• •••• ••• • •• •• • •• • ••• •• •• •• •• • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROTECTIA ANTICOROZIVA
Protectia anticoroziva a elementelor metalice alaturate, se va
realiza in atelier, prin aplicarea unui strat de grund de grosime
•• •• •• •• • • •• •• • •• • • • ••• •• •• • ••••• •• • • • •• • •• • • • ••• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
imbinarilor sudate se va reface protectia anticoroziva, aplicandu-se
aceeasi reteta recomandata anterior.
Protectia anticoroziva a imbinarilor sudate, efectuate la fata locului,
se va realiza prin aplicarea cu ajutorul pulverizatorului a 2 sau 3
• ••• •• •••• • •• •• • • •• • •• • •• •••• ••• •••• ••• • •• •• • •• • ••• •• •• •• •• • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Saibe sudate: Tg 100x75x10
otel S235

4 bucati/piesa

Grinda lemn
lamelar incleiat

• •• • •• • • •• • • •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adeziv elastic de
inalta rezistenta,
tip SikaBond-T2

Detaliu montaj tevi • • • •• • • •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
pe grinda de lemn lamelar

150150

Nota important a:
Gaurile Ø38 din grinda de lemn se vor executa pe
santier, la fata locului, conform conditilor minime
din detaliul de montaj alaturat.
Acest lucru ofera executantului un reglaj in plan
vertical de ±50mm.

Introducerea in grosimea elementului de lemn a
celor 3 profile circulare • • • •• • • • • • • • • • se va efectua tot
pe santier.
Pe suprafata acestor profile circulare, se va aplica
un strat (grosime strat=2mm) de adeziv elastic de
inalta rezistenta tip SikaBond-T2.
Aceasta operatiune realizandu-se in santier,
adezivul necesita un timp minim de punere in
opera, aproximativ 30-40minute.

Atasat acestui detaliu veti gasi fisa tehnica a
produsului Sika, in format pdf.

Note importante:

1.Ansamblu Bulon Ancoraj tip U M20:

- 1 tija filetata la capete M20, grupa 6.6 (otel S355)

- 2 saibe plate+2 saibe Grover

- 2 piulite M20

2. Ansamblu Surub M27:

••• •• • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •, lung.=250mm - otel S235

• •• • ••• •• •• •••• ••• ••• • •• ••• • • •• •••• • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • • ••• •••• •• ••• ••• •• •• • • • • ••• • • ••• •• •• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

trecerea surubului M27.

- 1 Surub M27, grupa 6.6 (otel S355) . Atentie: Tija
suruburilor M27 va fi filetata decat la capat, unde va
veni infiletata piulita.

- 2 saibe plate+1 saiba Grover

- 1 piulita M27

Nota important a:

Piesa metalica P3 - permite urmatorul reglaj in
plan orizontal: interior-exterior ±20mm, iar
stanga-dreapta ±20mm.

Se recomanda realizarea unui releveu post
executie pentru structura de beton armat si
trasarea pozitiilor viitoare exacte ale pieselor
metalice de prindere aferente structurii de lemn.

SPECIFICA• •IE

• •EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

NUME

NUME

SEMN• •TURA

SEMN• •TURA

Scara:

1:10

Data:

Beneficiar:

Titlul
proiectului:

Titlu plan••••:

VERIFICATOR/
     EXPERT CERIN• •A REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiect
nr.

Faza:

Plan••a nr.Detalii prindere Grinda
si Stalp de lemn lamelar

5

5

Detaliu imbinare  Grinda lemn pe Stalpul de lemn
Sectiune verticala

• • • • • • •• • •• • • •• • • •• •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3x6=18 Suruburi M27, grupa 6.6

• • • • • • •• • •• • • •• • • •• •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3x6=18 Suruburi M27, grupa 6.6

Nota important a:
Stalpul de lemn si grinda de lemn vor fi
pregaurite in zona de imbinare, pentru a permite
introducerea in grosimea elementelor de lemn a
celor 36 (18+18) profile circulare • • • •• • • • • • • • • •.
Pe suprafata acestor profile circulare, se va
aplica un strat (grosime strat=2mm) de adeziv
elastic de inalta rezistenta tip SikaBond-T2.
Aceasta operatiune se va realiza in atelier,
adezivului necesita un timp pentru intarire

Atasat acestui detaliu veti gasi fisa tehnica a
produsului Sika, in format pdf.

Vedere frontala 5-5

250

Stalp lemn
lamelar incleiat

Grinda lemn
lamelar incleiat

Grinda lemn
lamelar incleiat

Stalp lemn
lamelar incleiat

Grinda lemn
lamelar incleiat

• • • • • • •• • •• • • •• • • •• •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3x6=18 Suruburi M27, grupa 6.6

• • • • • • •• • •• • • •• • • •• •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3x6=18 Suruburi M27, grupa 6.6

Note importante:

1. Ansamblu Surub M27:

••• •• • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •, lung.=250mm - otel S235

• •• • ••• •• •• •••• ••• ••• • •• ••• • • •• •••• • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • • ••• •••• •• ••• ••• •• •• • • • • ••• • • ••• •• •• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

trecerea surubului M27.

- 1 Surub M27, grupa 6.6 (otel S355) . Atentie: Tija
suruburilor M27 va fi filetata decat la capat, unde va
veni infiletata piulita.

- 2 saibe plate+1 saiba Grover

- 1 piulita M27

Detaliu executie Piesa metalica P7: Tg 1305x1400x10 - otel S235
Necesar: 2 bucati/prindere=12 bucati

Piesa P7:
Tg 1305x1400x10-otel S235 Piesa P7:

Tg 1305x1400x10
otel S235

10 250 10 Piesa P7:
Tg 1305x1400x10

otel S235
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Nota importanta:
Recomandam sa se realizeze trasarea cadrului de lemn (stalp+grinda)
odata cu trasarea stalpilor de beton, inainte de punere in opera sau
dupa punere in opera a betonului.

Dupa interpretarea trasarii, recomandam lansarea in executie a
elementelor metalice, componente ale aparatelor de reazem.

Atentie s-a modificat piesa P6, lungimi de table.

Atentie s-a modificat piesa P3, lungimi de table.
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Structura din lemn lamelar încleiat 
va fi placată doar la exterior cu pano-
uri tip sandwich, atât pentru pereți, 
cât și pentru acoperiș. Pentru un plus 
de estetică, grinzile rămân aparent pe 
interior. Faptul că sunt realizate din 
mai multe plăci de lemn nu impietea-
ză asupra esteticii, având un aspect 
efectiv natural, ba chiar ameliorat prin 
eliminarea defectelor. „Este o soluție 
foarte potrivită pentru un bazin de 
înot cu costuri reduse, aspect famili-
ar și în același timp ecologic, educa-
tiv. Suntem bucuroși că există tot mai 
multă deschidere în România pentru 
aceste sisteme, care în Occident sunt 
deja consacrate”, arată reprezentan-
tul DC Group, domnul Dinu Crețu.

Detaliu schiță montaj

Înălțime
9,25 / 7,50 m 

(pentru asigurarea 
pantei)

Suprafață clădire circa 600 mp

Suprafață bazin 14 x 30 m

Deschiderea ma-
ximă suportată 
de o grindă

18 m

Intervale între 
grinzi

din 6 în 6 m, pe 
lățimea clădirii

PROIECTARE {I EXECU}IE
{ARPANTE {I STRUCTURI
DIN LEMN ÎNCLEIAT
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Î ntre 13-17 noiembrie 2012, la Lucer-
na, Elveția, Asociația Internațională a 

Montatorilor de Acoperișuri (IFD) or-
ganizează Campionatul Mondial al Ti-
nerilor Montatori de Acoperișuri. Con-
cursul reunește trei probe, și anume:
1. Montaj acoperișuri înalte (înveli-

toare din țiglă);
2. Montaj acoperișuri fălțuite (înveli-

toare metalică);
3. Montaj membrane termosudabile 

(bitum + PVC).
Pot participa montatori cu vârsta 

maximă 26 de ani împliniți până în ziua 
competiției, echipele fiind formate din 
doi tineri montatori și un mentor.

ROMÂNIA la Campionatul Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri – ediția 2012

Ca și în alți ani, România participă 
la competiția mondială la probele de 
montaj acoperișuri înalte și fălțuite. 
Sperăm ca anul viitor însă echipa Ro-
mâniei să alinieze la start participanți 
pentru toate probele competiției.

În aceeași perioadă are loc și Congre-
sul Anual al IFD, în care ANMAR este 
membru cu drepturi depline.

ȘTIRI

Așa cum și-a propus încă de la înființare, 
revista Mansarde și Acoperișuri partici-
pă la toate evenimentele relevante ale 
branșei de pe plan intern și internațional. 
Vom fi deci la Lucerna pentru a ne susține 
montatorii, fiind încredințați că publicația 
noastră va constitui și de această dată o 
frumoasă surpriză pentru actorii relevanți 
ai domeniului prezenți la eveniment.

Cine dorește să ne susțină pe viu 
poate solicita detalii pe adresa: 

office@anmar.com.ro
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Pentru un proiect 
special
SKY TOWER, care se construieşte 
în nordul Bucureştiului (Bulevardul 
Barbu Văcărescu), va fi în momentul 
inaugurării cea mai înaltă clădire din 
România, cu cei 137 de metri înălţime 
(subsol pe 5 niveluri cu peste 500 de 
locuri de parcare, parter şi 36 de eta-

PEREȚI KNAUF REZISTENȚI  ...LA GLOANȚE!
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sunt prevăzute aici şi alte spaţii dedi-
cate (bar, centru de conferinţe, cofe-
tărie), precum şi instituţii financiare, 
care au nevoie de o abordare specifi-
că a amenajării spaţiilor, în conformi-
tate cu normele de securitate presta-
bilite. O asemenea instituţie a ales să 
îşi protejeze o arie semnificativă cu 
ajutorul sistemelor special concepu-

te pentru situaţii de acest gen: pereți 
Knauf  W161 rezistenți la glonțul 
unei arme de cel mai mare calibru. 
Practic, este vorba despre panouri 
de compartimentare blindate, mon-
tate pe o structură metalică şi finisa-
te astfel încât să ofere în acelaşi timp 
şi siguranţă, dar şi un aspect familiar, 
toate acestea la o greutate redusă, 

je). Mai mult decât atât, va fi ceea ce 
se defineşte drept „clădire inteligentă”, 
cu un elaborat sistem BMS (Building 
Management System), conceput să 
reducă costurile de exploatare în con-
diţiile menţinerii, ba chiar ameliorării, 
condiţiilor de confort şi siguranţă.

Destinaţia clădirii de peste 50.000 
mp este, desigur, cea de birouri, dar 

Structura metalică se mon-
tează progresiv: întâi profilele 
amplasate orizontal, apoi cele 
verticale, pe măsură ce lucrarea 
avansează. Plăcile Knauf Torro 
se montează cu ajutorul unui 
adeziv Knauf aplicat perimetral 
şi în zona de contact dintre fe-
ţele plăcilor. Montatorul va fixa 
plăcile între ele şi de structura 
metalică, bătându-le uşor cu un 
ciocan de cauciuc.

Întrucât plăcile se montează 
întreţesut, acestea vor trebui 
debitate la nevoie, după o 
măsurare foarte atentă. Fiind 
vorba despre un material dur, 
cu peste 1.500 kg/mc densitate, 
este folosit în acest scop un 
fierăstrău circular mobil capabil 
să execute o tăiere curată. 
Odată amplasate la locul lor, 
plăcile sunt fixate suplimentar 
între ele prin nişte accesorii care 
le strâng ca o menghină (şi sunt 
îndepărtate la nevoie), respectiv 
prin distanţiere prinse în şuru-
buri de profilul metalic, care pot 
fi eliminate ulterior sau nu. 

PEREȚI KNAUF REZISTENȚI  ...LA GLOANȚE!
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fără a încărca suplimentar structura 
imobilului conceput cu foarte mul-
te spaţii deschise. Lucrarea a fost 
executată de o echipă de la ADMA, 
care a colaborat direct cu furnizorul 
materialelor, reprezentat de domnul 
inginer Sorin Vlasie. 

TESTAT CU REMINGTON  
MAGNUM 44
Pentru ca în urma verificării de către 
Oficiul Armelor şi Munițiilor Ulm, în 
baza reglementărilor DIN EN 1522, 
să fie încadrată în clasa de rezistență 
FB4 NS, o construcție cu pereți din 
plăci de gips trebuie să facă față 

Sistemul antiglonț Knauf
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unei arme Remington Magnum de 
calibrul 44, precum şi celorlalte ca-
libre inferioare, desigur. 

Aceşti pereţi, supuşi verificării, nu 
trebuie să prezinte urme de trecere 
a glonţului, oferind astfel o protecţie 
optimă celor care sunt în interiorul 
incintei. Mai mult, prescurtarea NS 
arată lipsa crăpăturilor şi a dis-
persiei de fragmente din peretele 
supus testului.

Knauf a conceput, pentru ame-
najările interioare care au nevoie 
de o siguranţă ridicată (bănci, clă-
diri administrative, ambasade, sedii 
de poliţie, obiective militare etc.), 

două tipuri complete de sisteme 
blindate din gips, pe structuri me-
talice cu rol de susţinere alcătuite 
din profile uzuale CW 75 şi CW 100 
– care dau gro simea iniţială a pere-
telui de 75 mm, respectiv 100 mm. 
Piesele de rezistenţă sunt în fond 
plăcile speciale din gips armat cu 
fibre Knauf Torro de 28 mm, mon-
tate între profile în două straturi, iar 
de o parte şi de alta a peretelui se 
plachează cu Knauf Diamant, un tip 
de panou de asemenea din gips ar-
mat care adaugă sistemului un plus 
de rezistenţă şi serveşte ca suport 
pentru finisaje. 

Rezistenţa lucrării este asigura-
tă prin acurateţea cu care sunt 
asamblate plăcile, din perspec-
tiva respectării axelor vertical 
– orizontal. Pentru aceasta, 
echipa de montaj a folosit o 
nivelă cu laser. Zonele de colţ 
trebuie să iasă perfecte, fără 
niciun luft. Ulterior, aceste zone 
de colţ sunt completate cu fâşii 
de Knauf Diamant.

După ce zidul a căpătat sta-
bilitate la întărirea adezivului, 
se poate placa cu panouri din 
gips-carton Knauf Diamant, 
prinse în şuruburi după metoda 
clasică, întreţesut, în structura 
metalică. Micile neconcordanţe 
dimensionale se rezolvă şlefu-
ind marginile plăcilor debitate. 
Pe exteriorul incintei au fost 
montate două straturi, iar pe 
interior, înaintea placării cu un 
strat de Knauf Diamant, a fost 
adăugată vată minerală, pentru 
o mai bună izolare fonică.

Mai trebuie spus că aceste panouri 
asigură şi o foarte bună protecție fo-
nică, având un indice de izolare foni-
că de 47, respectiv 53 dB, care poate 
fi îmbunătăţit substanţial fără pro-
bleme prin adăugarea unui strat de 
vată minerală în cadrul sistemului.

Knauf România

Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Bucureşti
Clădirea City Gate – Turnul de Sud
Tel: (+40-21) 650 00 40
Fax: (+40-21) 650 00 48
E-mail: office@knauf.ro
Website: www.knauf.ro



Activitatea de realizare a unui acoperiş este una dintre cele 
mai periculoase, atât pentru executantul efectiv al unei lucrări, 
cât şi pentru cel care coordonează sau supraveghează acea 
lucrare, ba chiar pentru trecătorii prin zona şantierului. Iată 
de ce în acest domeniu trebuie să vorbim despre măsuri su-
plimentare de protecţie – le vom trece aici în revistă pe cele 
mai importante.  

Riscurile muncii 
PE ACOPERIŞ

STATISTICILE arată că 24% din to-
talul accidentelor mortale din do-
meniul construcţiilor se petrec pe 
segmentul acoperişurilor, în princi-
piu cauzate de căderi de la înălţime. 
Căderile se produc deseori prin alu-
necarea de pe acoperiş, peste margi-
nea acestuia, ori prin deschideri sau 
goluri rămase libere. Însă, contrar 
aparenţelor, un procent semnificativ 
al acestor evenimente nedorite se 
petrece din cauza suprafeţelor fragile 
pe care se lucrează. Iar acestor peri-
cole sunt supuşi nu doar montatorii 
profesionişti (care, fiind bine instru-
iţi, ştiu să-şi ia măsuri de protecţie), 
ci mai ales amatorii sau montatorii 
neglijenţi care intervin pe acoperiş 
pentru o lucrare simplă sau pentru 
întreţinere. Nu în ultimul rând, este 
vorba despre materialele căzute de la 
înălţime, care îi pot afecta atât pe cei 
de pe şantier, cât şi pe cei care doar 
trec prin zonă. 

Orice montator de acoperişuri tre-
buie să cunoască aprofundat procedu-
rile de lucru şi metodele de securizare 
a locului de muncă, pentru el şi pen-
tru cei din jur. El trebuie să ştie cum 

Hamurile sunt sisteme personale de oprire a căderii (nu împiedică căderea, ci doar îi 
atenuează consecinţele, fiind o măsură inferioară în ierarhia măsurilor de protecţie). 
Ele sunt folosite în general pentru lucrările de scurtă durată, acolo unde nu există eşa-
fodaje, sau platforme cu balustradă. Acestea trebuie realizate din materiale rezistente, 
autorizate, bine ancorate (nu de balustrade mobile!) şi folosite cu responsabilitate, de 
către un personal atent instruit. Lungimea sistemului de ancorare trebuie calculată 
astfel încât să nu împiedice lucrul montatorului, dar în acelaşi timp să asigure o oprire 
la timp a căderii, provocând şocuri cât mai mici.  
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se instalează un sistem de protecție a 
marginilor, cum se ridică şi se foloseşte 
o schelă turn, cum se utilizează o plat-
formă de lucru elevatoare, proceduri-
le de montare şi folosire a hamurilor, 
principalele măsuri de salvare.

Principalele cauze 
ale accidentelor
Condiţiile meteorologice nefavora-
bile reprezintă o cauză importantă a 
producerii de accidente, de accea este 
interzisă efectuarea lucrărilor în caz 
de îngheţ, ploaie sau vânt. Montato-
rul care manipulează o foaie de tablă 
poate fi smuls foarte rapid de pe aco-
periş de o rafală de vânt, nu neapărat 
de intensitate mare – şi aceasta inclu-
siv când este vorba despre un acope-
riş orizontal. Expunerea excesivă la 
soare este de asemenea o problemă, 
de aceea se utilizează îmbrăcăminte 
corespunzătoare şi este recomandată 
chiar folosirea cremelor de protecţie.

Pantele pot provoca alunecarea şi 
căderea peste streaşină, cu atât mai 
mult cu cât înclinarea este mai mare. 

Pentru prevenţie, se folosesc deseori 
scări de acoperiş şi eşafodaje care să 
permită lucrul în condiţii optime de 
siguranţă şi ergonomie. Scările de 
acoperiş sunt construite special în 
acest scop şi sunt fixate în cârlige de 
culme (niciodată nu sunt sprijinite de 
streaşină!). Pericolele există inclusiv 
la realizarea şarpantelor, de aceea se 
recomandă ca aceste structuri să fie 
executate cât mai mult la sol şi apoi 
ridicate cu ajutorul macaralelor. În 
cazul lipsei unei platforme de lucru, 
soluţiile de siguranţă sunt hamurile şi 
suprafeţele de aterizare moi, precum 
plasele, pernele pneumatice sau um-
plute cu materiale granulate care să 
atenueze căderea. 

Accesul necorespunzător poate fi o 
cauză a accidentelor, de aceea sunt pre-
văzute scări securizate, schele, platfor-
me de lucru şi platforme elevatoare care 
trebuie concepute şi utilizate corect. 

Lipsa măsurilor de protecţie a mar-
ginilor poate avea drept consecinţă 
căderea de la înălţime. De aceea sunt 
construite balustrade de minimum 

95 cm împrejurul marginilor acope-
rişului în lucru (nu trebuie să existe 
goluri mai mari de 47 cm între balus-
trade) şi, atunci când pot cădea ma-
teriale peste margini, parapete.  

Căderile de materiale se produc fie 
din neglijenţă în manipularea aces-
tora, fie din cauza stivuirii necores-
punzătoare. Uneori deşeurile sunt 
aruncate pur şi simplu, ceea ce este o 
practică interzisă - de aceea se asam-
blează tobogane închise şi sisteme de 
coborâre în containere. Fiind vorba to-
tuşi despre un şantier, situaţiile nepre-
văzute apar frecvent, de aceea trebuie 
supravegheată atent activitatea din 
proximitatea construcţiilor şi limita-
rea accesului în zonele periculoase (in-
clusiv instituirea accesului autorizat). 
De exemplu, în cazul şcolilor se reco-
mandă ca lucrările să fie executate în 
perioada vacanţelor. Indiferent însă 
de aceste aspecte, trebuie luate mă-
suri de protecţie precum plase pentru 
schele, care sunt menite să oprească şi 
materiale mai fine, precum praful, şi 
acesta deosebit de dezagreabil.

Acoperişurile fragile sunt acele aco-
perişuri prin care se poate cădea din 
cauza grosimii reduse a materialului, 
a unei structuri deteriorate sau slab 
fixate, a vechimii, distanţei mari din-
tre grinzi etc. Există învelitori care 
sunt fragile prin natura lor – de pildă 
plăcile compozite sau tabla. În aces-
te cazuri, se recomandă execuţia din 
interiorul clădirii (ca pentru orice altă 
lucrare la acoperiş, atunci când este 
posibil), sau folosirea platformelor 
elevatoare. În anumite cazuri, se pot 
construi eşafodaje sau platforme de 
lucru obişnuite, care să distribuie co-
respunzător sarcinile pe o suprafaţă 
mai mare. 
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C ând ne apropiem de o construcţie, 
atenţia ne este atrasă de acele ele-
mente care ies din planul faţadei, iar 

perspectiva asupra acoperişului se reduce (în 
cazul învelitorilor cu pantă) la zona de strea-
şină, cu sageac, elemente decorative, siste-
mul de jgheaburi şi burlane etc. Ca suprafa-
ţă, sageacul este cel mai important, de aceea 
şi aspectul lui influenţează percepţia asupra 
întregii clădiri; este urmărit totdeauna acel 
aspect îngrijit, studiat, care să demonstreze 
atenţia acordată de către arhitect sau benefi-
ciar fiecărui detaliu. 

Clasic, din lemn
Sageacurile, iniţial din lemn, au fost adop-

tate ca soluţie pentru două probleme: una 
estetică şi una practică. Estetic, streaşina tre-
buia să îşi poată aduce contribuţia la aspectul 
casei şi pentru aceasta au fost acoperiţi căpri-
orii ieşiţi în planul faţadei, iar practic s-a con-
statat că este necesară o protecţie suplimen-
tară pentru acea zonă destul de sensibilă dar 
importantă pentru protecţia construcţiei. Pe 
aici se poate pierde căldură şi intră insecte, 

dar este necesară în acelaşi timp şi o ventila-
ţie, pentru a crea curenţii de aer ascendenţi 
care să elimine pe la coamă excesul de vapori 
ce afectează structura acoperişului. Dat fiind 
faptul că este vorba despre zona streşinii, una 
dintre cele mai solicitate ale construcţiei, rata 
de degradare este destul de mare, şi nu doar 
din perspectivă estetică. Sub ploi, apă înghe-
ţată şi curenţi puternici de aer, sistemele de 
prindere metalice ruginesc rapid, iar lemnul 
este supus ciclic unor variaţii dimensionale 
care duc la desprinderi. 

Inspecţia trebuie să fie o preocupare cu 
frecvenţă anuală, în mod similar cumva cu 
ceea ce este recomandat pentru învelitori. 
Acoperirea cu vopsele şi lacuri la câţiva ani 
a fost o metodă optimă de protejare, dar nu 
a exclus înlocuirea la 20-30 de ani. La fel de 
adevărat, la unele construcţii vechi s-a ne-
glijat recondiţionarea sau înlocuirea sagea-
curilor, iar rezultatele se văd, degradările 
acoperişurilor pornind de multe ori tocmai 
din această zonă de streaşină, unde se văd 
toate „păcatele” unui acoperiş slab executat 
sau neîntreţinut.

Nu rareori observăm, la 
clădirile vechi, o orna-
mentică bogată la nivelul 
paziei, a structurii apa-
rente a zonei de streaşină, 
atunci când e cazul – este 
o virtute a arhitecturii 
acestei zone din Europa, 
inclusiv din România, unde 
arhitectura ţărănească a 
avut lucruri importante 
de spus, prin sculpturi şi 
traforaje.

ACCESORII PENTRU ACOPERIȘURI

CÂT DE IMPORTANT POATE FI UN

SISTEM DE SAGEACURI
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Alternativă cu PVC
De câţiva ani, avem şi în România ca op-

ţiune sageacurile din PVC, un material 
impermeabil, insensibil la activitatea in-
sectelor, care, având o compoziţie aditivată 
corespunzătoare, oferă protecţie la radiaţii-
le UV, incombustibilitate şi variaţii dimen-
sionale insesizabile. Ceea ce atrage atenţia 
privitorului este însă aspectul uniform, mo-
nocromatic, cu aspect lambrisat, care dă o 
notă de eleganţă şi de acurateţe construcţi-
ei. Fiind vorba practic de panouri de dimen-
siuni mari, eficienţa montării este mult mai 
mare iar întreţinerea se poate face simplu, 
prin simplă spălare cu jet de apă. Desigur, 
nu este necesară vopsirea sau protejarea su-
plimentară. 

Uneori, la grosimi mai mici, acestea sunt 
folosite doar ca strat final peste un sageac 
din lemn propriu-zis. Avantajul major 
al PVC-ului constă tocmai în rolul lui de 
protecţie şi finisaj deosebit. Montatorul 
streşinii nu mai trebuie să fie preocupat ca 
sageacul să fie realizat din lemn finisat, ci 
poate folosi cherestea brută şi chiar con-
glomerate din lemn, peste care se aplică 
sageacul din PVC.

Foarte important este şi faptul că, fiind 
un material impermeabil, trebuie asigurate 
orificii de ventilaţie. În funcţie de mărimea 
spaţiului de sub învelitoare, este aleasă acea 

variantă care oferă o ventilaţie optimă. Mai 
trebuie spus că, pentru a asigura o calita-
te ireproşabilă din perspectiva rezistenţei 
mecanice şi a aspectului, montajul sagea-
curilor din PVC trebuie efectuat de o echi-
pă specializată, cu experienţă în acest do-
meniu, ori sub directa supraveghere a unui 
consultant al firmei de la care a fost achizi-
ţionat sistemul.

Cromatica sageacurilor din 
PVC poate fi variată, atât 

cât este dispus să ofere 
producătorul, de cele mai 

multe ori fiind preferate 
albul şi nuanţele asemănă-

toare lemnului de diverse 
esenţe, eventual în ton cu 
tâmplăria de la ferestre şi 

uşi. În fond, este vorba des-
pre sisteme de streaşină, 

care constau în sageacuri, 
elemente de prindere şi 
pazii, care trebuie să se 

integreze cromatic.



Arhitectur` de înalt` clas` cu metale nobile

Suntem obișnuiți ca imaginea unui oraș să
integreze acoperișuri făl țuite și fațade din
materiale nobile, fie că acestea aparțin unor
clădiri cu valențe istorice sau unor cons -
trucții moderne. De fiecare dată, apreciem
în mod deosebit materialele: cuprul și titan-
zincul - soluții consacrate, adap tate perfect
la cerințele ori că rui tip de arhitectură, din
orice epo că. 

Cuprul și titan-zincul conferă clădirilor de pa -
trimoniu, construcțiilor rezidențiale, de birouri
sau industriale moderne o notă aparte, specifică
arhitecturii de înaltă clasă. Le ad mi răm în lucrări
abordate prin fălțuire (simplă sau pe șipcă), sau
preformate în fabrică, de exemplu în sisteme de
șindrilă sau rom boidale. Acoperirile devin com -
plete prin sistemele de jgheaburi și burlane,
realizate din aceleași materiale deosebite.

Acoperișul din tablă de cupru asigură o durată
de viață nelimitată și nu necesită între ținere
specială; din punct de vedere tehnic, reprezintă
cea mai bună soluție pentru înve li tori. Suprafața
naturală a tablei de cupru permite o multi tudine
de soluții creative unice, de la simpla pla care până
la forme complexe, surprinzătoare. Cel mai des le
întâl nim pe acoperișul mănăstirilor și lăcașurilor
de cult, dar și în cazul clădirilor de înaltă ținută
estetică, cu grad ridicat de per so nalizare.
Date fiind exigențele acestei piețe premium,
gama de laminate TECU® fabricate de KME
cuprinde mai multe variante coloristice: TECU®
Classic - roșu clasic, având calitățile estetice ale
cuprului strălucitor; TECU® Oxid - maro cu aspect
pre-oxidat; TECU® Patina - verde patinat, obținut
printr-un procedeu de îmbătrânire artificială.

Lucrări de referință cu tablă TECU® de la KME:

Acoperișul și ultimele două etaje ale Hotelui Epoque din București

Cupru Detalii pe: www.tablacupru.ro 

în România prin

Complexul Mănăstirii Dragomirna

Arhitectur` de înalt` clas` cu metale nobile

Lucrări de referință cu tablă Verozink:

Clădirea aparținând Academiei Române 
de pe strada Ion Câmpineanu

Complex de apartamente din Helsinki

Titan-zincul este unul dintre principalele metale neferoase utilizate pentru acoperișuri și fațade de calitate, datorită
proprietăților excelente de prelucrare, rezistenței la diferențe de temperaturi, duratei lungi de viață. Sunt recomandate
pentru placări de fațade, învelitori, lucrări de tinichigerie (jgheaburi, burlane, coșuri de fum, șeminee, accesorii). Principalul
avantaj al acestui material constă în lipsa necesității întreținerii și revopsirii (comparativ cu tabla zincată) și în costurile de
achiziție reduse, dacă se ia în calcul rezistența la uzură (perioadă de garanție de minimum 40 de ani).

Utilizarea zincului pentru acoperișuri datează din secolul
al XIX-lea, când tehnologia a fost dezvoltată la Paris, dar și
în alte orașe importante ale Europei de Vest. În București,
multe clădiri impozante ridicate în perioada interbelică au
beneficiat de acest tip de învelitoare, ca și în zona Ardea -
lului, sub influența arhitecturii austro-ungare. În perioada
comunismului, acoperișurile acestor clădiri au fost re con -
diționate cu tablă din oțel zincat, care însă nu au făcut față,
atât din punct de vedere al durabilității, cât și al aspectului,
dăunând valorii arhitecturale și aspectului urban. Din
fericire, în zilele noastre administrațiile locale și or ga -
nizațiile pentru protecția patrimoniului construit au înțeles
necesitatea remedierii acoperișurilor degradate utilizând
tablă din titan-zinc, și nu oțel zincat. 

S-a înțeles că, prin folosirea materialelor de înaltă calitate,
care rezistă chiar și 100 ani, sunt evitate costurile de
întreținere, cele pentru noi materiale și manoperă. 
În privința aspectului, și la titan-zinc posibilitățile sunt
numeroase: sub marca Verozinc, a fost lansată varianta
prepatinată, care constă în tratamentul suprafeței pentru
a induce în mod artificial o schimbare de culoare, care
imită patina naturală (VM "Quartz", RZ "Patina"). Prin
intermediul oxidului de zinc, se asigură și protecția ma -
terialului. 
De asemenea, vor fi disponibile și culori închise (VM
"Antracit" şi RZ "Grafit"), culori estompate (VM "Pig mento”),
sau variante pre-patinate: antichizate, gri-albăstrui și gri-
grafit.

Titan-ZincDetalii pe: www.tablacupru.ro Detalii pe: www.titanzinc.ro

Detalii pe: www.color-metal.ro 

în România prin
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Membrane de acoperiş din PVC   

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

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

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

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

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

Membrane de acoperiş din FPO 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

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

Sika - lider mondial în membrane 
dintr-un singur strat

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

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


