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Lucian Nicolescu, Redactor-șef

O lege bună (dezbătută, votată,
pu blicată în Monitorul Ofi -
cial, mediatizată și popula ri -

zată în cadrul unor conferințe și cursuri
de specializare) poate avea cale lungă
până la a fi înțeleasă, asumată și aplicată
în spiritul ei de către toți cei cărora li se
adresează, chiar dacă există și sancțiuni
pentru cei care nu o respectă. În regulă,
avem o lege nouă privind performanța
energetică a clădirilor, care o com ple -
tează pe cea din 2005, conform anga ja -
men tului României de a se alinia la
directivele UE. Regulile locale vor fi
stabilite prin certificate de urbanism, se
așteaptă niște clarificări din zona meto -
dologiei și... ce facem mai departe? Unele
studii făcute pe cazuri concrete arată că
pot exista o mulțime de forme de a te
sustrage de la reguli, fără consecințe
notabile. În primul rând, este posibil ca
soluțiile propuse în proiectul tehnic și în
auditul energetic să fie executate
defectuos. Întrebarea dacă avem sufi -
cien ți profesioniști care să pună în operă
ceea ce scrie în proiecte este perfect

legitimă. Dirigintele de șantier, bene fi -
ciarul vor trebui să fie foarte atenți la
montatori, dacă țin ca totul să fie în
regulă; Dorei avem destui, slavă Dom -
nului, și încă multilateral pregătiți, iar
noua legislație poate fi o bună ocazie să
se înmulțească. O altă variabilă este
comportamentul utilizatorilor; calculele
sunt făcute pentru un anumit tip de
com portament și pentru situații cli -
matice curente. Nu e totuna să vrei în
locuință 18ºC sau 25 ºC, cu fereastra
deschisă, ca să nu mai vorbim de
constan tele capricii ale naturii. Dacă se
strică o instalație cu surse de energie
regenerabile (montată pentru că așa
trebuia), e bine să fie reparată, nu să se
revină la metodele anterioare, la care nu
s-a renunțat de fapt, pentru că „nu se
știe”. Dacă cineva are un echipament
performant, e bine să învețe să îl folo -
sească conform recomandărilor, pentru
a fi cât mai eficient. Autoritățile nu se
pot transforma dintr-o dată în detectivi
care să vâneze amendabili, cu sau fără
voia lor (deși în alte țări mai obișuite cu

rigoarea, se dau amenzi serioase dacă
încerci să declari că un imobil consumă
mai puțin decât în realitate). 

Așadar, ideea pe care o dorim subli -
niată este că nu poți impune o legislație
dacă oamenii nu și-o asumă, dacă nu îi
înțeleg rostul și nu sunt motivați. În
primul rând ar trebui să li se explice, mai
des și mai clar: care este povestea cu
acest nZEB, de ce trebuie să reducem
consumul de energie, cum o putem face.
Nu idei generale, nu audituri energetice
trase la indigo.Trebuie să fim conștienți
că lucrurile acestea se discută mai mult
în cercuri închise, între constructori,
arhitecți și o elită de beneficiari mai bine
informați. Să fim sinceri, nu toți
montatorii și-au interiorizat necesitatea
adoptării unor soluții Eco. Și poate nici
nu trebuie, ei execută ceea ce le cer
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beneficiarul, inginerul sau arhitectul. Vi
se pare că suntem o națiune care nu mai
poate mânca liniștită din motive ecolo -
gice? Nu prea se vede pe stradă, pe
mar ginea drumurilor, în locuințe, în
lacuri, râuri și păduri. Cu câteva orga -
nizații sau politicieni care cheamă
tele viziunile când plantează niște copaci,
o dată pe an la zi mare, nu prea se
salvează planeta. Conform unor sondaje,
90% dintre români sunt de acord că
risipa de energie dăunează planetei, dar
numai un sfert fac economie conștient,
și aceia mai mult din considerente
economice. Ar fi bun și un mimetism,
dacă altceva nu funcționează. Ar fi de
folos și niște impozite diferențiate. Până
atunci, însă, casele existente rămân la fel
de ineficiente energetic, iar toate aceste
discuții se pot transforma într-un

concurs de proiecte care arată bine pe
hârtie, dar care în realitate vor fi la fel de
poluante, doar că mai scumpe. Genera -
țiile mai tinere, din fericire, sunt mai
familiarizate cu conceptele ecologice,
dar nu putem aștepta să ne salveze ele.
Un proiect nZEB nu trebuie să rămână
doar o realitate virtuală, el trebuie im ple -
mentat în spiritul lui. 

Oamenii trebuie să iasă din para digma
„con stru iesc cu banii pe care îi am” și să
înțeleagă faptul că o construcție este o
investiție care se va recupera în timp, că
merită creditată și realizată exact așa cum
scrie în proiect. Este rolul nostru să creăm
o piață formată nu doar din produse
disparate, ci din concepte holistice, care
funcționează și produc rezultate.
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TeRMOIzOLAŢII

O bținerea de energie din surse regenerabile
(panouri solare, pompe de căldură etc.) este un
aspect important, dar toate efor tu rile ar fi în

zadar fără o ter mo izolare performantă, care să vizeze
toate elementele de con struc ție exterioare și interioare,
de la fundație la acoperiș, fără punți termice care
provoacă în lanț o serie întreagă de neplăceri și
consumuri inutile. Termoizolarea nu reprezintă mai
mult de 5% din costurile rea li zării unei construcții, dar
avantajele sunt evidente. Încălzirea reprezintă peste 75%
din necesarul de energie al unei clădiri. La nivelul aco -
pe rișului, cea mai complexă structură dintr-o clădire
(dacă este realizată în sistem complet), conductivitatea

ter mică λ al materialului ter mo izolant ar trebui să se
situeze, orien tativ, în jurul valorii de 0,035 W/mK,
pentru a obține o izolare ter mică foarte bună, la o
grosime a stratului relativ redusă, care să poată fi
integrată fără probleme în structura acoperișului.
Există, într-adevăr, și alte materiale pe piață cu
proprietăți termoizolante similare sau poate superioare,
dar nicunul nu poate reprezenta o sumă ase mănă toare
de avantaje. Vata minerală de ultimă generație, perfect
incombustibilă (clasa A1 - cea mai sigură soluție din
acest punct de vedere, spre deo sebire de alte materiale
de pe piață), este fabricată cu lianți care asigură un
mediu sănătos și nu degajă gaze toxice la temperaturi

Chiar dacă pare greu de crezut, clădirile consumă cea mai mare parte a resurselor energetice ale planetei,
surclasând domenii precum industria sau transporturile. În Uniunea Europeană, peste 40% din energia
produsă este alocată construirii și exploatării clădirilor, procentul fiind chiar mai mare în zonele cu climă
rece. Acesta este contextul în care au fost redactate și asumate reglementările nZEB privind
îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor, prin eficiența superioară a tehnologiilor de
climatizare (încălzire/răcire), utilizând surse regenerabile de energie, și prin reducerea pierderilor punând
în operă materiale termoizolante de cea mai bună calitate. În primul eșalon al eforturilor de a aduce
drastic bilanțul energetic al unei construcții se află producătorii de vată minerală, iar URSA România
demonstrează an de an că soluțiile propuse de această companie sunt printre cele mai bune, complete și
economice metode de a ne atinge scopul. Subiectul este deosebit de important în această perioadă, când
trebuie să ne adaptăm la noile directive europene, reducând consistent în același timp cheltuielile alocate
climatizării diferitelor tipuri de imobile.

Pentru clădiri cu performanțe nZEB:
vata minerală de sticlă URSA
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ridicate - cauza celor mai nu meroase situații dra matice
în caz de incendiu. Aceasta s-a dovedit, de asemenea, o
soluție excelentă și pentru fonoizolare, cu un transfer
natural al umidității între interiorul și exteriorul con -
strucției. Soluțiile URSA pot fi adaptate oricărui tip de
construcții (de zidărie, beton sau lemn), cu orice
destinație, pentru o clădire nouă sau modernizarea uneia
vechi, ce trebuie adusă la stan dardele mo men tului.

Pierderile de energie pot fi controlate eficient și
integrat cu ajutorul straturilor de vată minerală, ceea ce
poate însemna reducerea facturilor de consum cu până
la 75-80 %, îmbunătățind în același timp confortul
general. Este un avantaj pe care nimeni nu îl poate
neglija, mai ales dacă este de acord cu trendul actual de
reducere a poluării și a amprentei de carbon a clădirilor.

Pentru a realiza o izolare termică și fonică
integrală a construcțiilor, URSA vine cu
soluții dintre cele mai variate:

lGama URSA Glasswool – vată de sticlă cașerată
sau necașerată pentru acoperișuri înclinate și mansarde
locuite, fațade ventilate, ziduri de compartimentare,
poduri nelocuite, planșee, pardoseli, case de lemn sau
hale industriale, aplicații navale sau izolații tehnice.
lGama URSA Terra – vată minerală pentru pereți

de com par ti mentare, hale industriale, pereți și plafoane
de subsoluri, garaje sau crame.
l Gama URSA Tech – saltele din vată minerală de

sticlă cu fibre ver ticale, pentru izolarea pro fe sională a
instalațiilor, rezervoarelor sau containerelor de orice tip
și formă.
l Gama URSA Air – produse pentru realizarea

canalelor de venti lație și climatizare. 
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Pentru acoperiș, vata minerală
este cea mai utilizată soluție de termoizolare, având
costuri reduse și punere în operă rapidă, folosind
integral și fără adaosuri structura clasică a unei șarpante,
mai ales că greutatea adăugată este neglijabilă. Fiind
elastică și comprimabilă, vata minerală poate fi utilizată
pentru orice tip de acoperiș, cu orice formă. Proprietățile
excelente de absorbție a undelor sonore de diferite frec -
vențe o fac potrivită pentru am  plasarea sub orice tip de
în veli toare, oferind confortul acustic al mansardelor. Din
oferta URSA Glasswool, pot fi menționate varian tele
saltelele de vată minerală de sticlă SF32, SF34 și SF38
(auto portantă). Una dintre aceste game este cu siguranță
soluția potrivită pentru a vă personaliza proiectul și a
respecta exigențele privind consumul de energie. 

Folia de difuzie URSA SECO 0,02
O problemă importantă pentru rezistența în timp a

acoperișurilor este transferul de vapori dintre interior
și exterior, în paralel cu protejarea structurii de umi di -

tatea din precipitații intervenită accidental. În acest
scop, a fost concepută folia URSA SECO 0,02,
permeabilă la vapori dar impermeabilă la apă, cu
margini autoadezive, utilizată ca strat de difuzie sub
învelitoare. Riscul de condens și infiltrații dispare, iar
acoperișul este perfect protejat pentru o durată de viață
îndelungată. Această folie anticondens are rezistență
crescută la rupere și perforare datorită materialului pe
bază de polipropilenă țesută, în 3 straturi, rezistență la
vânt, datorită marginilor autoadezive de pe ambele fețe
ale foliei și rezistență crescută la agenții de protecție a
lemnului. Mai mult, marcajele de suprapunere ușurează
montajul corect pentru obținerea unei protecții optime.

Pentru a veni în întâm pi -
narea celor care vor să
gă sească cea mai bună
soluție pentru izolarea unei
construcții, fie că sunt arhi -
tecți, constructori, montatori de acoperișuri,
dezvoltatori sau beneficiari direcți, URSA a dezvoltat
serviciul izolezdestept.ro. Aici pot fi obținute,
introducând datele lucrării, oferte per so nalizate care
includ cel mai potrivit tip de vată minerală, necesarul
de materiale, consultanță gratuită, condiții avantajoase
de livrare și alte servicii necesare unei lucrări de înaltă
performanță.  

URSA România SRL
Tel.: 021 269 06 63;
E-mail: assistance.romania@ursa.com 
ursa.ro

Datorită implementării celor mai noi cer ce -
tări și tehnologii, URSA opti mi zează
amprenta verde a clădirilor termoizolate:
produsele din gama BIOnic nu conțin
substanțe ce distrug stratul de ozon sau
potențează efectul de seră al atmosferei -
cloro fluoro carburi (FCKW, H-FCKW),
hidro fluorocarburi (H-FKW) sau hexa fluo -
rură de sulf (SF6). Astfel, produsele URSA
pot fi considerate perfect ecologice, fiind
obținute integral din materii prime naturale.
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eNeRgII RegeNeRAbILe

ÎN CONTexTUL 
RePRezeNTAT De 
CONSTRUCțIILe nzeb

nzeb (Nearly zero-energy buildings – clădire cu consum de energie
aproape egal cu zero) reprezintă, în acest moment, un subiect extrem de
intens discutat în domeniul construcțiilor, ca urmare a intrării în vigoare a
legii nr. 101/2020 (legea care modifică și completează legea 372/2005
privind performanța energetică a clădirilor). Pe scurt, este vorba despre
faptul că diferența dintre cantitatea de energie consumată de o clădire și
cantitatea de energie produsă din surse regenerabile trebuie să fie
aproape egală cu zero. În acest articol dorim să prezentăm câteva dintre
avantajele acoperișurilor în șarpantă în context nzeb. Cu toate că sunt mulți
factori de luat în considerare în fazele de proiectare, execuție, sau de
utilizare într-o construcție cu un anumit tip de închidere la partea
superioară (acoperire în terasă sau în șarpantă), având în vedere specificul
arhitecturii tradiționale românești, dar și utilizarea la scară largă a
acoperișului în șarpantă în România, un astfel de subiect este de interes în
contextul noilor reglementări.

Asist. Dr. Arh. Radu SFINTEŞ 
Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane –
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu”, bucurești

S implificând foarte mult discuția
referitoare la noile cerințe nZEB la
nivelul construcției, totul se poate

reduce la diferența dintre energia con -
sumată și energia produsă de către
sis temele de producere a energiei din
surse regenerabile (SER), care trebuie să

fie cât mai apropiată de valoarea zero.
Măsuri de reducere a cantității de energie
consumată pentru buna funcționare a
unui spațiu interior au fost aplicate de
către proprietari și înainte de aceste
prevederi, nu neapărat datorită efectelor
benefice la scară globală, ci mai degrabă

Rolul acopeRișului 
cu șaRpantă 
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din punct de vedere financiar: termo -
izolare – consum mai mic pentru
în călzire – recuperarea investiției
(câștig pe termen lung). 

În acest context general, producerea
de energie și aplicarea cerințelor nZEB
reprezintă o investiție destul de cos ti -
sitoare care trebuie să intre pe circuitul
prezentat, soluția de principiu fiind ase -
mănătoare: instalare – producție –
re cuperarea investiției (câștig pe ter -
men lung). Timpul de recuperare a
in ves tiției variază între cele două sche -
me, fapt ce în general complică discuția,
dar parte din aspectele pre zen tate în
continuare subliniază apli cabilitatea so -
luțiilor nZEB prin valori ficarea unor
elemente date comune.

După cum se poate observa din
schema anterioară, în cazul nZEB pri mul
pas este reprezentat de instalarea SER,
iar acest prim pas se poate realiza
utilizând acoperișul în șarpantă. Planul
înclinat reprezentat de șarpantă poate
să ser vească drept suport pentru sis -
temele de producere de energie din
surse regenerabile. 

Astfel, investiția inițială în montarea
acestui sistem nu ar include costuri
suplimentare pentru confecția de
structuri metalice suport, pentru ame -
najarea unei suprafețe din teren pentru

montarea la sol a panourilor, pentru ame -
najarea terenului astfel încât vege tația
existentă să nu umbrească pa  nourile etc.
Cu alte cuvinte, încă din faza de
proiectare a unui acoperiș în șarpantă ar
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trebui să ne folosim la maximum de
suprafața acestuia pentru pro ducerea de
energie termică sau electrică, cu res -
pectarea unor reguli simple (cunos cute
de proiectanți) privind: pozi ționarea
corespunzătoare a acoperișului în func -
ție de punctele cardinale, pre vederea

pantei acoperișului astfel încât să cores -
pundă cerințelor impuse de sis temele de
producere de energie, proiectarea și
executarea de soluții de acces facil și
curățare la nivelul sistemelor de încăl -
zire/producere de energie electrică
ba za te pe energia regenerabilă. Chiar și

construcțiile existente pot fi trans -
formate în clădiri nZEB, soluția utilizării
aco perișului drept suport pentru sis -
temele de producere de energie putând
fi apli cată și în cazul con strucțiilor exis -
tente, atâta timp cât acesta suportă 
noua încărcare. Oricum, mă surile de
reducere a consumului de ener gie prin
soluții exterioare ar trebui completate de
mă suri aplicate în interiorul construcției.

Reducerea consumului de energie
prin lucrări realizate la interior, cu rol
în îmbunătățirea caracteristicilor termice
ale anvelopantei clădirii, este de ase -
menea un subiect important de
dezbătut și relativ ușor de implementat
la nivelul acoperișului în contextul
clădirilor nZEB noi sau a celor existente,
adaptate. Termoizolarea acoperișului în
șarpantă, în cazul podurilor sau a man -
sardelor, se poate realiza în general cu
ușurință, cu materiale accesibile, care
permit uneori instalarea în sistemul Do
it yourself (DIY). Pe piață există o gamă
variată de produse termoizolante cu
caracteristici diferite (termoizolații moi,
rigide, în stare umedă sau uscată etc.),
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care pot să vină ca o completare la
sistemul constructiv utilizat, singura
problemă fiind aceea a alegerii unui
sistem adecvat nevoilor și cerințelor.

În cazul unei mansarde, existența sis -
temului structural al șarpantei re  pre zintă
o oportunitate pentru ter mo izolare de
care trebuie să ne folosim pentru a
reduce cât mai puțin înălțimea liberă a
spațiului interior: materialul termoizolant
ar putea fi introdus între căpriori (în
funcție de dimensiunea căpriorilor și de
materialul termoizolant utilizat). În cazul
unui pod, termo izo larea se realizează în
plan orizontal, direct peste elementul de
separare dintre pod și spațiul încălzit de
de desubt, lucrarea având un grad scăzut

de complexitate. Această relativă ușu rință
în punerea în operă a termoizolării poate să
determine un proprietar să lucreze singur,
economiile la care se ajunge în mod direct
(prin anularea cos tului manoperei) și
indirect (prin re ducerea cantității de energie
necesară pentru încălzirea acelui spațiu)
putând fi redirecționate spre producerea
de energie. Deși partea economică nu re -
prezintă componenta esențială în
stra tegia nZEB, în cele din urmă, pentru
utilizatorul final (proprietarul) balanța
dintre valoarea investiției și valoarea
energiei produse pe o anumită perioadă
de timp trebuie să încline mereu în
favoarea ultimei (recuperarea investiției să
se facă într-un termen decent). 

Dacă tot am prezentat soluții pentru
reducerea costurilor și posibila reinvestire
a acestora în SER, trebuie menționat
totodată că utilizarea anumitor produse
disponibile pe piață poate să ajute su pli -
mentar la reducerea costurilor inves tiției
în acoperiș. Fără a ține cont în aceste
rânduri de aspecte esențiale de natură
arhitecturală referitoare la specificul unei
anumite zone din România (nefăcând
obiectul discuției), putem lua în calcul
panourile termoizolante drept soluție
eficientă de anvelopare cu un număr
redus de etape constructive (ceea ce se
traduce printr-o reducere a costurilor
legate de manoperă, a timpului de exe -
cuție și a materialelor utilizate). Ca orice
soluție aplicabilă la nivelul unei șarpante,
aceasta are puncte tari (cele prezentate
anterior), dar și puncte slabe reprezentate
de imaginea învelitorii dictată de: lipsa de
varietate a panourilor ce pot fi folosite din
punct de vedere al materialului sau gamei
de culori limitată (bazată pe o eficien ti zare
a procesului de producție), de nevoia
adaptării sistemului constructiv al șar pantei
la cerințele impuse de producător etc. 

La nivelul utilizatorului final, nZEB re -
pre zintă, dincolo de aspectele legale, o
declarație a proprietarului că înțelege im -
portanța reducerii consumului de energie
din surse neregenerabile și că, prin acest
pas mic, poate ajuta la reducerea efectelor
globale. Valoarea financiară suportată de
proprietar pentru echiparea construcției
cu sisteme de producere de energie din
surse regenerabile trebuie sa fie percepută
nu neapărat drept un cost suplimentar, ci
mai degrabă drept o investiție pe termen
mediu-lung, care are potențialul de a
reduce din costurile ulterioare cu men ți -
nerea construcției în parametri optimi
desfășurării activităților din spațiul inte -
rior. În tot ansamblul de măsuri ce trebuie
să fie luate spre realizarea unei case nZEB,
acoperișul în șarpantă poate avea un rol
important în menținerea unui echilibru la
nivelul valorii totale de investiție. 
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MATeRIALe De TOP

Investind în cercetarea și dezvoltarea de noi produse
pentru acoperiș, Bauder a reușit să stabilească repere
importante în acest domeniu, consolidând noi standarde
pe segmente precum acoperișul verde, termoizolarea
peste șarpantă sau integrarea de sisteme fotovoltaice la
acest nivel. Totul se bazează pe materiale variate și
performante pentru hidroizolații, termoizolații, înverziri
sau energie solară. Ca principal producător european de
membrane bituminoase, membrane sintetice, soluții
lichide și termoizolații poliuretanice, implicat în
numeroase proiecte experimentale, a reușit să
demonstreze că aceste materiale sunt foarte potrivite
efortului de a reduce amprenta de carbon a
construcțiilor. Produsele Bauder pot fi integrate în
diverse moduri, astfel încât sistemele obținute să fie
exact ceea ce își doresc arhitectul, constructorul și
beneficiarul. Investiția într-un acoperiș sigur, rezistent pe
termen lung, este pe deplin justificată, pentru că
reparațiile sunt deosebit de costisitoare și de dificile,
crescând și mai mult amprenta de carbon a unei
construcții. Acesta este și unul dintre reperele prevăzute
de noile directive ale Uniunii Europene pentru a optimiza
bilanțul energetic al utilizării clădirilor de orice fel.

sisteme de
acoperiș pentru
secolul XXI

Acoperișuri terasă
nMembranele bituminoase hidroizolante sunt soluții

frecvente într-o serie largă de lucrări pentru acoperișuri terasă.
Folosindu-le împreună cu elementul termoizolant optim,

În contextul reglementărilor nzeb, intrate în vigoare
și în România la sfârșitul anului trecut, în mod integral
(pentru toate tipurile de construcții noi sau aflate în
reabilitare), rolul acoperișului pentru reducerea
amprentei de carbon a clădirilor devine hotărâtor.
Sistemul de acoperiș modern, termo-hidroizolat și
cu rezistență sporită la agresiunile mediului în -
conjurător, contribuie din plin la eficientizarea
energetică prin reducerea transferului de căldură în
raport cu exteriorul, pe tot timpul anului, prin
drenarea eficientă a umidității sau prin integrarea de
echipamente care produc energie verde, precum
panourile fotovoltaice. este un moment decisiv
pentru creșterea calității construcțiilor din România,
care se va reflecta în confortul nostru și în reducerea
cheltuielilor pentru climatizare și întreținere. Iar dacă
vorbim despre calitate și expertiză reală în domeniul
acoperișurilor, în varianta lor de secol xxI, trebuie să
amintim un nume binecunoscut: Bauder. Istoria
acoperișului modern se leagă de acest brand sub
care sunt produse sisteme dedicate de peste 150
de ani, integrând materiale noi, revoluționare, cu
potențial ecologic tot mai accentuat.  

MATeRIALe De TOP
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aplicatorul are de ales, în funcție de situația specifică de șantier,
între sudura tradițională (membrane termosudabile), aplicare
rapidă sau aplicarea în sistem autoadeziv la rece (în special pe
suporturi sensibile la căldură). Aceste membrane pot fi cele
folosite ca prim strat de hidroizolație, ori cele prevăzute ca strat
de închidere, cu un aspect atractiv. Diferitele tipuri de
membrane bituminoase pentru închidere Bauder pot avea ca
strat de protecție particule de ardezie de diferite culori.
Datorită plasticității, membranele pot face față schimbărilor
extreme de temperatură sau micilor modificări dimensionale
ale structurii acoperișului.

nMembranele din material plastic sunt deosebit de
utile pentru acoperișurile ușoare. Sistemele de hidroizolare pe
bază de FPO-PP (poliolefină flexibillă), un material de top cu
mult  superior altor membrane sintetice, stabileşte noi
standarde în domeniul securităţii, uşurinţei de  aplicare şi
longevităţii. Membranele FPO-PP sunt disponibile în mai multe
grosimi, astfel încât să fie cert că îndeplinesc cele mai diferite
necesități, iar, datorită stabilității la radiația UV și la condiţii
meteorologice extreme, se degradează foarte lent. Acestea
protejează acoperişul prin hidroizolaţia realizată flotant, cu
sudură cu aer fierbinte, dar şi fixată mecanic, prin lestare cu
pietriş, plăci de terasă sau construcţie cu vegetaţie. Menționăm
de asemenea sistemul hidroizolator pe bază de PVC-P, dedicat
acoperișurilor ușoare din domeniul industrial care pot fi
protejate într-un singur strat. 

n Termoizolaţia cu BauderPIR este considerată, fără
îndoială, o soluție premium. Bauder este unul dintre cei mai mari
producători de spumă dură poliuretanică, un material ter -
moizolant cu caracteristici superioare . Plăcile termoizolante
BauderPIR (denumire provenită de la compoziția în pol i izo -
cianurat) au devenit un reper în domeniu, asigurând cea mai
bună valoare a rezistenței termice dintre toate materialele co -
mune utilizate în acest scop – ceea ce înseamnă și straturi mai
subțiri, elemente de fixare reduse. Sunt ușoare, rezistente la umi -
ditate și compresiune, stabile dimensional, aprobate inclusiv
pentru acoperişurile industriale mari din perspectiva siguranţei
la foc. De asemenea, BauderPIR este un material rezistent la
bitum fierbinte (deci poate fi izolat cu membrane bituminoase),
nu putezeşte, este rezistent la mucegai şi ciuperci, inodor şi sigur
pentru sănătatea utilizatorilor sau aplicatorilor. Pe lângă varianta
clasică, BauderPIR se poate furniza și în sisteme integrate, cu
hidroizolație sau cu acoperire din folie de aluminiu.

Gama de produse pentru terasă Bauder este însă mult mai
variată, de la bariere de vapori, amorse și adezivi, la diverse
tipuri de panouri termo-hidroizolante compacte, inclusiv
cu miez vacuumat sau cu pantă. În diverse combinații, acestea
stau la baza celor mai complexe și sigure sisteme de terasă, în
varianta simplă sau acoperită cu vegetație.

Acoperișuri verzi
Acoperișurile verzi Bauder, cu vegetație intensivă sau

extensivă, presupun protecții de calitate la străpungerea
rădăcinilor, având variante pentru acoperiș ușor sau acoperiș
înclinat cu vegetație, sisteme constructive care fac față traficului
pietonal și chiar auto. Produsele specifice includ straturi de
separație și egalizare, de protecție, de dren și reținere a apei, de
filtrare, inclusiv substratul de bază, toate sub licența aceluiași
producător. 
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BAUDER ROMANIA

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

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

Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0799 007 181

Este un domeniu în care Bauder excelează de câteva
decenii, contribuind și în România la educarea pieței pentru a
adopta aceste soluții ecologice prin excelență. 

Acoperișuri înclinate
Bauder performează și în acest domeniu, propunând o serie

de sisteme speciale care includ atât soluții de hidroizolare
(membrane de difuzie autoadezive, membrane bituminoase
permeabile la vapori aplicate sub învelitoare, straturi bitu -
minoase de separație pentru învelitori metalice, bariere de
vapori), cât și soluții de termoizolare cu spumă poliu re -
tanică dură, specifice fiecărei situații: montaj pe, între sau sub
căpriori, pentru mansardare sau termoizolarea diverselor
elemente de construcție. Termoizolaţia pe căpriori este
considerată cea mai eficientă metodă de termoizolare a
acoperişului şarpantă, Bauder desfășurând o muncă decisivă de
pionerat în acest domeniu – este primul mare producător
care a dezvoltat şi adus pe piaţă acest sistem complet.

Sisteme lichide
Ca producător de top în domeniul membranelor pe bază de

bitum și materiale plastice pentru învelitori, Bauder a dez voltat
de asemenea și sisteme lichide, care oferă acoperișurilor maximă
siguranță, perfect integrate în sisteme termo-hidro izolante
complexe, cu care sunt compatibile. Aceste sisteme includ atât
membranele propriu-zise, cât și armături sau grunduri de

Gamele BauderECO și BauderKARAT Air+, lansate
recent, confirmă interesul major al acestui producător
pentru sustenabilitate, care se traduce prin materiale
performante, ecologice, dar și o locuire sănătoasă. Panourile
termoizolante BauderECO nu conțin deloc elemente
periculoase pentru sănătate, precum substanțe volatile sau
particule care se desprind. Ele își mențin perfect calitățile
termoizolante și fonoizolante care le-au consacrat.
Membrana bituminoasă BauderKARAT Air+ dispune de o
aco perire specială de substanțe active pentru neu trali zarea
poluanților prin procesul de fotocataliză, contribuind la
reducerea oxizilor de azot din atmosfera urbană și nu numai.  

aderență pentru diversele straturi suport pe care le putem întâlni.
Astfel, pot fi rezolvate zone de detaliu aferente pentru instalații,
luminatoare, panouri fotovoltaice, diverse elemente de con -
strucție care presupun străpungeri, muchii complicate sau
amenajări de terase, cu garanția unei hidroizolări perfecte.
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De peste 15 de ani în România... 
... peste 20 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0799 007 181
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro



18

Când vorbim despre fortificațiile medievale din insulele britanice, probabil cele mai reprezentative sunt
castelele și cetățile normande, construite începând cu 1066, anul în care conducătorii anglo-saxoni au pierdut
controlul asupra acestor teritorii. Normanzii invadatori au venit aici cu o concepție bine stabilită, fiind conștienți
că puterea se păstrează doar prin afișarea ei permanentă, în fața unui popor nu totdeauna docil. Așadar, au
construit temeinic, cu multă piatră, deciși să rămână și să administreze, la un nivel superior predecesorilor lor,
chiar și romanilor care au stat pe aici 350 de ani. Au rămas până în zilele noastre câteva zeci de castele, fortificații
și mănăstiri întărite care spun povestea nașterii unei națiuni care, în câteva secole, a devenit prima superputere
a lumii. și totul a început cu niște maluri de pământ, pe structuri de lemn, care apoi au fost înlocuite cu ziduri
masive din piatră. Am ales să vă prezentăm câteva asemenea fortificații, pentru a înțelege cum și de ce
construiau normanzii, dar și ce au făcut urmașii lor pentru a le păstra și perfecționa.   

FortIFIcațII normande FortIFIcațII normande 
din sudul Angliei

ACOPeRIșURI ISTORICe
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Despre normanzi și cetățile lor
O mică incursiune istorică este necesară, pentru a

înțelege contextul în care au apărut aceste fortificații.
Normanzii continentali, urmași ai vikingilor stabiliți înce pând
cu a doua jumătate a secolului al IX-lea în zona de nord-vest
a Franței, precum și ai altor popoare din zonă, în principal
francii germanici și mai vechii galo-romani, au creat aici un
ducat puternic, influent în regiune pe plan militar, economic,
dar și cultural. Răz boinici renumiți, comercianți abili, dar și
catolici zeloși, ei s-au implicat în politica din Franța, sudul
Italiei (mai ales Sicilia), Imperiul Bizantin, Spania și Portugalia
(unde au luptat pentru alungarea musulmanilor),
participând de asemenea la cruciade și la expediții militare
din nordul Africii până în Trebizonda și Armenia. Iar în
secolul al XI-lea, alături de bretoni, flamanzi și alți locuitori
de pe malul sudic al Canalului Mânecii, au invadat Anglia,
pe atunci condusă de ”verii” lor anglo-saxoni, și ei niște
invadatori de secol V, germanici scandinavi la origine, având
un rege înrudit dealtfel cu familia ducilor normanzi. Drept
pentru care, în septembrie 1066, William Cu ce ritorul, Duce
de Nor mandia, trece canalul și își revendică dreptul la
succesiune pentru tronul Angliei, pe care îl câștigă în urma
faimoasei bătălii de la Hastings. William ocupă Londra și se
încoronează, iar aristocrația normandă im pune o nouă
administrație, dar și civilizația conti nentală, influențând
decisiv limba anglo-saxonă care împrumută astfel o mulțime

de cuvinte din franceză. Noua conducere a avut însă o
puternică opoziție din partea localnicilor, care s-a întins pe
câteva secole; Robin Hood, personajul literar extras din
folclorul britanic, încă se lupta cu abuzurile normanzilor un
secol mai târziu. 

Prin urmare, noua aristocrație avea nevoie de castele for -
 tificate și cetăți care să impună respect și să des curajeze
revoltele. Au apărut zeci de asemenea construcții, de la
Canalul Mânecii (Dover sau Restormel, spre exemplu), până
în Scoția și Irlanda; la început, erau simple fortificații de
pământ și lemn, care s-au trans format treptat în adevărate
citadele de piatră, simboluri ale puterii și invincibilității. 

Putem admira încă edificiile acelor ani, cu rol de castel nobiliar
sau sedii ale unor ordine religioase, evident transformate în urma
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a numeroase completări și restilizări - înclusiv la
Londra (renumitul Tower of London), Windsor
(locul revendicat ca reședință de actuala
dinastie britanică) sau Hastings, locul unde s-a
decis supremația normandă. Acestea au o
arhitectură aparte, pe care merită să o descriem.
În literatura de specialitate, se vorbește despre
o arhitectură tipic normandă, de inspirație
romanică, ce ar sta la baza stilului gotic
medieval. Goticul a fost denumit astfel în
perioada Renașterii, pentru a sugera viziunea
lipsită de echilibru și rafinament a barbarilor
care au cucerit teritoriile Impe riu lui Roman și
au înlocuit superbele con  strucții clasice cu
acestea noi, de ne înțeles. Normanzii au preluat
acest stil din nordul Franței, unde s-a născut

efectiv, și l-au implementat în teritoriile
britanice cucerite. Astfel, majoritatea clădirilor
ridi cate de ei au aceste atribute ale unui gotic
timpuriu, destul de sobru, dar trainic; este și
motivul pentru care încă mai stau în picioare,
după aproape un mileniu. Construite din
piatră, se păstrează intacte, în ciuda nu -
meroaselor asedii, incendii și adaptări la noile
func ționalități datorate schimbărilor din
societatea britanică.

Windsor, reședința monarhilor
britanici

Castelul Windsor, situat pe Tamisa, la
circa 30 km de centrul Londrei, este
considerat cel mai vechi și mai mare castel
locuit continuu din lume. Din secolul al XI-
lea, de când a fost ridicat la dorința lui
William Cuceritorul, a fost folosit de nu mai
puțin de 39 de monarhi, inclusiv Regina
Elisabeta a II-a, care își petrece în prezent
deseori sfârșitul de săptămână aici. Con -
strucția a durat timp de 15 ani, începând cu
1070, William dorind să aibă o fortăreață
care să apere capitala dinspre vest. Ur mătorii
regi au beneficiat de locație și în alt mod: ca
terem de vânătoare, fiind vorba de o zonă cu
păduri întinse și câteva lacuri. 

Fortificațiile Londrei 
s-au păstrat miraculos,
dată fiind trecerea
timpului, dar și unele
tentative de demolare
din secolele XVII - XVIII,
reușite doar parțial.
Astăzi, sunt una dintre
atracțiile orașului. 

Deși este deschis
vizitatorilor, Castelul
Windsor este încă locul
preferat al monarhiei
britanice pentru întâlniri
oficiale și chiar pentru
întâlniri de familie.

ACOPeRIșURI ISTORICe
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Odú - Green Roof  
l realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive, biodivers,

biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60 grade, pereți verzi.
l acoperire instantanee cu rulouri de vegetație re zistente

la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)
l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și fiabile.
l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții

arhitecturale.
l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri verificați

inclusiv hidroizolația
l oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,

pereților verzi.
l asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru

certificarea Leed.

membru al aaPr (aSocIațIa antrePrenorILor 
de PeISaGIStIcĂ dIn romÂnIa)

green roof

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

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

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

Construcțiile inițiale
din lemn au fost înlo -
cuite treptat cu ziduri
masive de piatră, iar
incinta cetății a căpătat
diverse funcți uni, de la
apartamente regale și
cazărmi pentru soldați
la clădiri pentru o
mănăstire. O trans for -
mare importantă a avut
loc pe la 1350, când
Regele Eduard al II-lea a
investit o sumă uriașă

pentru a transforma cetatea într-un castel gotic. Dinastia
Tudorilor a mers pe aceeași manieră stilistică, dar în
secolul al XVII-lea a venit rândul mo difi cărilor în stil baroc,
sub coroana lui Charles al II-lea, iar arhitectul lui George
al III-lea a propus o abordare neoclasică, conform
trendului de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Și lucrurile
nu s-au oprit aici: urcat pe tron la 1820, Regele George al
IV-lea a decis ca reședința coroanei să aibă un exterior mai
impunător, așa că a făcut o serie de extinderi, a ridicat
nivelul turnului central, a dublat exteriorul cu un nou rând
de piatră și a adăugat ansamblul de turnuri și creneluri
care pot fi admirate azi, conferind complexului un nou
aspect, de inspirație neogotică. Reședința a căpătat
asemenea dimensiuni, încât urmașii la tron au avut foarte
puține de făcut; Regina Victoria a dorit totuși să aibă aici
o capelă și o școală de călărie, iar Marea Scară să fie re -
construită. Din păcate, au fost necesare lucrări recente de
restaurare din cauza unui incendiu care a distrus în 1992

capela Victoriei, o serie
de acoperișuri și pla -
foanele unor săli, printre
care sala principală de
recepție și Sala St.
George, considerată de
unii specialiști cea mai
valoroasă lucrare a goti -
cului per pen dicular, stil
specific englezesc. 

Trebuie spus că se
fac modificări și în
momentul de față, de -
oa rece com plexul este
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deschis publicului și are nevoie de crearea de
noi trasee de vizitare și de noi facilități.
Desigur, vizitarea este permisă doar când
locatarii cu sânge albastru nu sunt acolo. De
toate acestea, inclusiv de gestionarea
colecțiilor palatului, se ocupă o organizație
despre care am mai vorbit, Royal Colection
Trust, care are în grijă mai multe reședințe și
colecții regale.

Una dintre siluetele remarcabile ale
complexului este The Round Tower, ridicat
la începutul secolului al XIX-lea pe o
structură mai veche, de la anul 1200, și
reproiectat recent pentru a găzdui arhivele
regale. Acesta se înalță până la 15 metri, cu 6
metri mai mult decât originalul, și nu este
chiar cilindric, el urmând conformația
movilei pe care a fost construit. Iar ma terialul
folosit pentru turn și fortificațiile conexe este
calcarul extras chiar din acel loc stâncos.
Clădirile de secol XIX, care găzduiesc în
prezent principalele func țio nalități, sunt
construite cu piatră din ținutul Bagshot
Heath, căptușită pe interior cu cărămidă
pentru un pic de confort termic. 

Incendiul din 1992, deși distructiv, a avut și
câteva urmări pozitive. Pe lângă faptul că au
fost descoperite prin metode arheo logice
structurile originale ale palatului, refacerea a
fost un teren propice pentru a reinterpreta
goticul interior în ma nieră modernă, sub
conceptul arhi tectului Giles Downes, și
folosindu-se materiale noi. Astfel, a fost
realizată cea mai mare struc tură de acoperiș în
sistem „green-oak”, din Evul Mediu până acum. 

„Green-oak” defi nește un procedeu de
utilizare a stejarului pentru tâmplărie sau
dulgherie fără a-l usca, în primele 3 – 18 luni
de la tăiere, cu o umiditate de până la 80%.
Este mai riscant, pentru că lemnul se
contractă în următorii ani și pot apărea
modificări dimensionale, dar este ecologic,
pentru că nu necesită tratamente și nici
uscare forțată, iar prelucrarea este mai facilă.
Tot după incendiu au fost reconstituite

vechiul lanternou care se dechidea deasupra
bucătăriei principale și coșurile de fum în stil
gotic. În acest nou cadru a avut loc și nunta
Prințului Harry, cu recepția în St. George’s
Hall. Unele intervenții de secol XIX au fost
criticate cu pedanterie de specialiștii în
istorie și arhitectură, considerând că palatul
a devenit mai de grabă o scenografie exa ge -
rată, fără a respecta proporțiile firești
ori ginale. Inclusiv Prințul Charles, moș te ni to -
rul actual al tronului, a apreciat că in ter venția
de la 1820 a lui Jeffry Wyatville, arhitectul
Regelui George al IV-lea, a fost o barbarie,
com pa rând cu ceea ce propusese un alt
arhitect, Hugh May, care lucrase pentru
Regele Charles al II-lea.

De la distanță, crenelurile turnurilor
complexului nu permit vizitatorilor să vadă
cum sunt protejate clădirile în partea su pe -
rioară. Totuși, vă putem spune că au fost
alese învelitori din tablă fălțuită, de zinc sau
cupru, iar sistemele pluviale, din aceleași
materiale, sunt în mare parte lăsate aparent
pe fațadă și au un rol ornamental, trasând
liniile verticale ale acestor clădiri care par
uneori destul de sobre și greoaie.

Battle Abbey, locul unde au
câștigat normanzii

Normanzii nu au construit doar cetăți, ci
și mănăstiri, mergând însă pe același stil
sobru, masiv, ca și cum lăcașurile de cult erau
tot construcții cu rol defensiv; ceea ce era de
fapt adevărat, întrucât vechea aristocrație
anglo-saxonă își pierdea controlul în noua
societate, inclusiv în cadrul Bisericii Catolice.
Revoltele nu au fost puține și nici lipsite de
violențe. Cel puțin în partea sudică a Angliei,
normanzii au preluat tot: pământ, titluri
nobiliare, biserici, instituții. Mulți anglo-saxoni
s-au retras în regiunile nordice al insulelor
britanice și chiar în Scandinavia, unde aveau
rude cu care ținuseră legături strânse. 

În 1070, Papa Alexandru al II-lea le cere
normanzilor să facă penitență pentru

Intervențiile periodice
de întreținere și
restaurare sunt absolut
necesare, dată fiind
vârsta materialelor de
construcție și natura lor
- lemnul planșeelor, de
exemplu. 

Bune practici
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uciderea atâtor oameni în războiul de
cucerire a Angliei, iar normanzii se con for -
mează, construind pe locul bătăliei de la
Hastings o mănăstire. Altarul bisericii acestui
complex religios a fost proiectat chiar pe
locul unde a căzut în luptă, pe 14 octombrie
1066, Harold al II-lea, ultimul rege anglo-
saxon. William Cuceritorul nu a trăit suficient
decât să demareze lucrările, dar urmașii lui au
venit cu noi și noi contribuții, construind aici
un spital și o casă de oaspeți pentru pelerini,
așa cum era de fapt obiceiul în epocă. 

Mănăstirea, a cărei biserică a fost ter -
minată în 1094, era la același nivel cu
Arhiepiscopia de Canterbury, nefiind su bor -
donată niciunei alte structuri ecle ziastice.
Viața monahală a fost orga ni zată de câțiva
călugări veniți de la mă năstirea franceză din
Marmoutier, care au adus aici obiceiurile
benedictine, iar ca patron spritual a fost ales
Sf. Martin de Tours, un sfânt francez (cum
altfel?). Arhitectura imprimată la începutul
mile niului trecut era una romanică nor -
mandă, cu anumite modificări în stil gotic la
sfârșitul secolului al XIII-lea. Foarte in teresant,
cercetătorii au determinat vechimea unor
clădiri sau renovări de secol XV studiind
compoziția și inelele grinzilor și scândurilor

de lemn folosite la con strucția dor mi -
toarelor monahale și a altor anexe (în
mă sura în care ele erau cele originale). 

Lemnul de stejar folosit aici a fost adus
probabil din pădurea Wealden, unde se
dăduse bătălia de la Hastings, între cei 14.000
de soldați implicați în cele două tabere. Sub
Henric al VII-lea, când au fost desființate
mănăstirile la 1538, călugării au fost scoși din
complex, ce-i drept cu niște pensii rezo -
nabile, iar clădirile au fost transformate în
incinte ale unei proprietăți civile, cu rol de
„country house” pentru unul dintre prietenii
regelui. De atunci fosta mănăstire a trecut în
proprietatea mai multor familii nobiliare,
pentru ca în 1976 să fie vândută guvernului,
fiind considerată parte a patrimoniului
britanic, deși din biserică nu au mai rămas
decât fundația și câteva ziduri. În ciuda
demolărilor, o bună parte din clădirile abației
au rămas în picioare, așa cum au fost ridicate
în secolele XIII-XVI; întrucât în timpul celui de
Al Doilea Război Mondial funcționase acolo
o școală de fete, și în prezent a fost men ținut
statutul de unitate de învățământ, căruia îi
sunt destinate aceste spații. 

A ră mas de asemenea turnul principal al
intrării în mănăstire, așa cum a fost con struit
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la 1338, cu creneluri și ferestre înguste de
unde puteau fi lansate săgeți. 

Clădirea afișează o abordare militară, pur
defensivă, dar unii specialiști consideră că
mai degrabă este o arhitectură cu rol
ceremonial, de statut și cu oarecare trimirere
alegorică la Porțile Ierusalimului Ceresc,
pentru că valoarea lor pragmatică, în caz de
asediu, ar fi minoră. În spatele porților, au
mai putut fi identificate vechile ateliere și

depozite, zona destinată oas pe ților, chilii ale
mo nahilor și un tribunal de secol XVI. Re -
marcabilele incinte cu bolți și ogive gotice
oferă o imagine mai clară asupra impor tanței
acestui complex și faimei de care s-a bucurat
în Evul Mediu. 

Unele anexe, de pe vremea când a func -
ționat drept conac, sunt puse și ele în
evi dență, dar nu suscită o atracție deo sebită
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asupra publicului vizitator, care vine în număr
destul de mare pentru a vedea unul dintre
locurile legendare ale civilizației britanice.

Turnul Londrei, o siluetă icon
Cine nu a auzit de Turnul Londrei, cine

nu este familiarizat cu silueta acestui edificiu
emblematic pentru capitala bri tanică? Mai
corect ar fi totuși să spunem „Turnul Alb” –
White Tower, pentru că așa a intrat în
conștiința localnicilor, Turnul Londrei fiind
de fapt un ansamblu de clădiri extins, parte
a numeroaselor fortificații ale orașului. În anii
1220 – 1230, Regele Henry al II-lea a ordonat
aici o sumă de lucrări de consolidare și
extindere, și ulterior, în 1240, a lansat tradiția
vopsirii în alb a turnului, atât la exterior, cât
și la interior. Roca folosită la ridicarea turnului
fusese extrasă din cariere apropiate: Kentish
ragstone (un calcar local de culoare gri, care
în timp capătă nuanțe brune, foarte folosit
în construcțiile publice încă din Antichitate)
și un tip de rocă sedimentară scoasă din
subsolul Londrei, numită „mudstone”. Pentru
detalii, a fost adusă din Franța o piatră cu
aspect mai elegant, „Pierre de Caen”, un
calcar galben crem cu granulație fină, folosită
deseori la sculptură. Aceasta mai poate fi
întâlnită la Catedrala Canterbury sau
Westminster Abbey; plăcile de pe White

Tower au rămas în număr redus, ele fiind
înlocuite la renovările din secolele XVII – XVII
cu piatră Portland. Reîntorcându-ne la epoca
lui Henry al II-lea, trebuie să spunem că albul
era o culoare la modă pentru clădirile
reprezentative, iar în cazul con strucțiilor din
Londra acelei epoci se folosea pur și simplu...
varul. Câteva luni mai târziu după albire, regele
își exprima dezamăgirea către șeful pazei: din
cauza burlanului de plumb montat pe fațadă
(aveau sisteme pluviale la vremea aceea!), albul
se păta inestetic. Prin urmare, era necesară
(ordin de la rege!) o retușare a zonelor pătate,
iar burlanele trebuiau montate distanțat de
perete, dar astfel încât să nu devină un pericol
pentru trecători!

Construit la inițiativa aceluiași William
Cuceritorul, începând cu 1066 (sau ceva mai
târziu, dacă evităm legendele), Turnul

Fortificațiile Londrei
păstrează urme nu doar
ale asediilor din Evul
Mediu, ci și ale
bombardamentelor din
ultimul război mondial.
Printre altele, aici erau
închiși spionii care
lucrau pentru germani...
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Londrei a avut o destinație polivalentă, fiind
în primul rând locul în care locuia regele.
Donjonul era în arhitectura normandă
simbol al puterii și cel mai apărat edificiu din
cadrul unui sistem de fortificații. 

Pe la 1100, însă, a început o tradiție nu
tocmai fericită: aici erau închiși cei pe care
regele nu prea îi aprecia; primul a fost Ranulf
Flambart, un episcop învinuit de niște afaceri
necurate (a fost exilat ulterior). 

Au mai fost închiși aici Regele Richard al
II-lea, regele francez Ioan al II-lea, Charles -
Duce de Orleans etc. Nu toți au avut șansa
să scape cu viață – după o cazare în condiții
mai mult sau mai puțin confortabile, peste
400 de oameni și-au găsit sfârșitul aici prin
decapitare, dintre care unii erau perso nali tăți
de prim rang: baronul William Hastings,
Anne Boleyn (a doua soție a Regelui Henric
al VII-lea), Catherine Howard (a cincea soție
a aceluiași rege), Lady Jane Grey (regină
pentru 9 zile), contele Robert Devereux (fa vo -
ritul Reginei Elisabeta I, căzut în dizgrație).
Turnul Londrei a fost scena unor crime pen tru
putere: Regele Henry al VI-lea, prinții Eduard al
V-lea și fratele său Richard, Duce de York
ș.a.m.d. Trecând de la stadiul de for tificație
oarecum provizorie din lemn și pământ, la cel
din piatră, sub primii regi normanzi, Turnul
Londrei a fost consolidat strategic sub dinastia

Tudorilor, care au dorit trans formarea lui într-o
citadelă mai pu ter nică, în contextul apariției
artileriei cu praf de pușcă. 

Totuși, ei nu au adus modificări conform cu
știința militară a momentului (bastioane cu
unghiuri de deviere), ci s-au mulțumit să
întărească acoperișul de piatră al turnului astfel
încât să poată susține greutatea tunurilor. Aco -
perișul și planșeele au fost o preo cupare
continuă a celor care au întreținut turnul,
începând cu perioada apariției armelor de foc,
inclusiv în secolul al XIX-lea, când acestea au
fost consolidate cu grinzi de fier. 

De la un moment, regii nu prea au mai dorit
să locuiască totuși acolo, așa că și-au stabilit
reședința în alte diverse locuri, iar Turnul
Londrei a devenit arsenal. Răz boiul Civil a trecut
și pe aici, cu noi transformări ale construcției,
de această dată sub controlul Parlamentului,
nu al regelui. 

În timp, acest loc a suscitat o atrac ție con -
tinuă pentru oameni, care au dorit să îl viziteze
începând cu secolul al XVI-lea. Și azi poate fi
vizitat, mai ales că se poate vedea aici o
importantă colecție de arme și armuri, unele
aparținând mo narhilor bri tanici. Oricum,
Turnul Londrei este im portant prin însăși
istoria sa; el se află în grija unei organizații
puternice, Historic Royal Palaces, și în 1988 a
fost adăugat pe lista UNESCO.     

Este de fapt un donjon
cu dimensiunile de 36 x
32 de metri și o înălțime
de 27 m, fiind
considerat cea mai
completă construcție de
acest gen din Europa
secolului al XI-lea.
Accesul se făcea,
conform uzanțelor
normande, printr-o
intrare care cobora sub
nivelul solului, pentru a
fi mai ușor de apărat. 

White Tower

Acoperișurile
fortificațiilor, în special
ale turnului, au fost
reparate în anii 1960 -
1970. Tot atunci, au fost
reparate planșeele, care
la 1858 fuseseră întărite
cu grinzi de fier. 
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GENERAL ECO PRIMER:
primer bituminos pe bază
de apă pentru membrane
bituminoase
Este un produs gata de utilizare,

pe bază de bitum în soluție apoasă și aditivi,
aplicat ca amorsă pentru eliminarea prafului
și poro zităților de pe suprafețele din beton.
Produsul se caracterizează printr-o bună ade -
rență și penetrare a suportului. Este adecvat
lucrărilor de impermeabilizare în zone
locuite, unde nu pot fi utilizate produse pe
bază de solvent. Neconținând solvenți, este
non-toxic, fără miros și neinflamabil, sigur
pentru mediul înconjurător.  Poate fi livrat în
găleți de plastic de 18 kg, dar și în cantități
mai mari – butoaie de 190 litri. 

GENERAL ECO PRIMER are o excelentă
aderență la straturi suport cimentate, ușor
umede, nu este lipicios și se poate aplica
atât suprafețe orizontale, cât și verticale.

Suprafețe compatibile: 
n Ciment n Gips-carton n Metal

GENERAL 
MEMBRANE
Buzău
Tel: 0238.718 181 /Fax: 0238.719.191; 
Email: office@generalmembrane.ro;
București
Tel./Fax: 021.224.10.97; 
Email: bucuresti@generalmembrane.ro
www.generalmembrane.ro

n Lemn n Membrane bituminoase
n Membrane lichide

Poate fi utilizat la:
n amorsarea stratului suport, înaintea de

aplicarea la cald a membranelor bitu -
minoase

n primer pentru suprafețe din beton,
lemn sau metal

n protecția conductelor și rezervoarelor
metalice, atât în aer liber, cât și în
subteran

* Se va evita aplicarea în zile reci,
umiditate crescută sau în caz de ploaie
iminentă, fiind un produs pe bază de apă.

Emulsia pe bază de apă
GENERAL FONDO
Este o emulsie bituminoasă pe
bază de apă, gata de utilizat,
cu conținut de bitum, filer,

emulgatori, bentonită și apă, produs
adec vat pentru im permeabilizarea fun -
da țiilor și pereților de protecție, cu o
bună rezistență la soluții saline. 

Nu conține solvenți, deci nu are miros și
nu este inflamabil, fiind o soluție sigură
pentru mediul încon jurător. Poate fi livrat
în găleți de plastic de 10 sau 20kg.

Suprafețe compatibile:
n Ciment n Lemn n Fibrocement
n Culoare: negru (după uscare)
n Consum: 0,8 – 1,2 kg/m2

n Aplicare cu: trafalet, pensulă, prin
pulverizare

Produsul se aplică la temperaturi de peste
+5ºC, iar dacă rămâne expus după
aplicare, pelicula trebuie protejată cu
vopseluri decorative pe bază de apă din
oferta aceluiași producător.

General Membrane: 
noua gamă de eCO-LICHIDe 

general Membrane România a lansat eCO-LICHIDe, noua gamă de produse lichide pe bază de apă. Produse
în România, soluțiile de impermeabilizare marca general Membrane combină eficiența și durabilitatea cu grija
crescută față de mediul înconjurător. Asemănătoare cu produsele pe bază de solvent folosite până acum,
eCOLICHIDeLe pot fi folosite pe diverse suprafețe, sunt rezistente la acțiunea razelor UV, condiții meteo
extreme, cicluri repetate de îngheț-dezgheț, păstrându-și elasticitatea în timp. Cel mai important aspect este
faptul că noua gamă de produse lichide pe bază de apă are un impact scăzut asupra mediului, nu conține
solvenți volatili, ceea ce adaugă gamei o serie de avantaje: anulează riscul de inflamabilitate, atât în timpul
transportului, cât și în timpul aplicării produsului, putând fi folosite și în spații închise, slab ventilate.
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Nu există o rețetă pentru amenajarea perfectă a unei case sau a unui apartament, dar un lucru e sigur:
ingredientul care nu trebuie să lipsească este cu siguranță lumina naturală. Lumina naturală modelează
spațiul, creează atmosfera și este un factor-cheie pentru starea noastră de bine. De aceea, o suprafață
vitrată generoasă în orice încăpere nu mai este doar un simplu moft. Din acest motiv, noua fereastră de
mansardă VELUX GGLS 3 în 1 a fost gândită astfel încât să aducă și mai multă lumină naturală la interior, 
un plus de ventilație și o priveliște panoramică amplă spre exterior.

Acest articol a fost realizat cu fotografii și informații de actualitate oferite de compania Velux.

Concret, cadrul unic pentru toate cele trei ferestre conține pe
laterale două ferestre cu deschidere superioară, iar în mijloc una fixă.
Combinația de trei ferestre într-un singur cadru oferă o suprafață
vitrată neîntreruptă de căpriori și o vedere panoramică excelentă.
Montajul se face la fel ca pentru o fereastră standard VELUX, iar
gradul de înclinație a acoperișului recomandat este între 15° și 90°.
Pentru montajul acestei soluții în proiectele de renovare este
importantă obținerea aprobării proiectantului. La fel de important
este ca montajul ei să se realizeze de montatorii parteneri VELUX
pentru a obține certificat de garanție pentru montaj și servicii de post-
garanție pe toată durata de viață a produsului. Lista completă a
montatorilor parteneri VELUX este disponibilă pe velux.ro, la
secțiunea de Suport și Service.

Beneficii VELUX GGLS 3 în 1
Suprafața vitrată mare crește cantitatea de lumină naturală, oferă

eleganță încăperii și asigură un climat interior sănătos.
Vederea spre exterior este extinsă, iar la acest lucru contribuie atât

suprafața vitrată, cât și profilele de cadru extra subțiri. 
Beneficiarul are în final trei ferestre la prețul cu care ar fi

achiziționat o combinație de două ferestre de mansardă.

Transformarea VELUX GGLS 3 în 1 într-o fereastră
inteligentă

Versatilitatea VELUX GGLS 3 în 1 vine atât din beneficiile
menționate mai sus, cât și din nenumăratele moduri în care se poate
accesoriza după nevoile beneficiarilor. Inițial fereastra este prevăzută
cu deschidere manuală superioară, dar ea se poate transforma într-o
fereastră inteligentă cu acționare electrică sau solară. Transformată
astfel, VELUX GGLS 3 în 1 oferă un plus de confort, pentru că astfel
fereastra se poate deschide și închide de la distanță. În plus, fereastra
devine astfel compatibilă cu sistemul de control climatic VELUX
Active. Compus dintr-un senzor de climat interior, un întrerupător de
sistem și o interfață pentru conexiune la internet, acest sistem poate
fi controlat din telefon și este cea mai simplă metodă pentru un climat

O singură fereastră. De trei ori
mai multă lumină naturală

SFATUL SPeCIALISTULUI

interior mai sănătos. Senzorii inteligenți măsoară în permanență
temperatura, umiditatea și nivelurile de CO2 din locuință și închid sau
deschid ferestrele de mansardă, rulourile și roletele exterioare electrice,
pentru a crea un climat interior mai sănătos. Nu este nevoie de
serviciile unui specialist pentru montajul sistemului VELUX Active, ci
doar de o conexiune bună la internet.
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Bine de știut
Garanția TermoTechnology™ pentru eficiență energetică
Izolarea suplimentară cu ajutorul inovatoarei tehnologii de

termoizolare VELUX ThermoTechnology™ păstrează căldura la interior
și îmbunătățește performanța energetică a ferestrei. 

Ventilare cu fereastra închisă
Toate ferestrele de mansardă VELUX sunt dotate cu clapete sau

fante de ventilare cu ajutorul cărora aerul proaspăt poate să intre chiar
dacă fereastra este închisă, iar proprietarul nu este acasă. 

Curățarea ferestrei 
Curățarea ferestrei se realizează foarte ușor din interiorul încăperii,

în siguranță, prin rotirea cercevelei la 180° și apoi pusă pe poziție prin
glisarea balamalei în balamaua tocului. Tot acum se poate scoate filtrul
de aer, care poate fi spălat cu detergenți casnici. 

Întreținere
VELUX oferă și o gamă de produse pentru ca ferestrele să își

păstreze aspectul curat și nou: lubrifiante pentru balamale (care ar

trebui folosite o dată la câțiva ani), filtre noi de aer, soluții pentru a
repara eventuale zgârieturi. 

Accesorii pentru controlul căldurii și al luminii
Ulterior, fereastra se poate accesoriza cu diferite tipuri de rulouri

cu efect de întunecare sau de control al luminii. Acestea se montează
în câteva minute simplu și ușor și se operează ușor pe șine glisante.
Pentru protecție termică, există ruloul exterior care împiedică mare
parte a razelor de soare să atingă geamul sau să pătrundă la interior,
astfel că pe timpul verii mansarda nu se încălzește foarte mult. 

Noua fereastră de mansardă VELUX GGLS 3 în 1 este dovada că
un produs bun se poate reinventa la nesfârșit și se poate adapta la
nevoile în schimbare ale consumatorilor. www.velux.ro

Specificații
n Fereastra GGLS 3 în 1: un singur cadru.
n 3x GGL FK06 (mărime:1178x1880mm) / FK08 

(mărime: 1398x1880mm).
n Geam: 70/66.
n Rame: EDWS 2000/EDLS 2000.
n Schelet: Aluminiu.
n Finisaj: lemn de pin vopsit alb 
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Reglementările nzeb legate de eficiența ener -
getică a unui proiect, a unei construcții noi sau
renovări orientează atenția către zona de ter -
moizolare sau surse de energie, ceea ce este
corect, dar nici pe departe complet. eficiența
energetică este un concept holistic și include
toate elementele de higrotermică, de la
consumul de căldură și circulația aerului până la
ultimul detaliu de gestionare a umidității. este un
nonsens să folosești cele mai performante
materiale termoizolante sau echipamente de
încălzire, neglijând învelitoarea sau elementele
de hidroizolație. este nociv pentru confortul
interior, pentru sănătatea utilizatorilor, pentru
siguranța clădirii și, nu în ultimul rând, pentru
eficiența energetică a acesteia.

MasterSeal Roof  - eficiența energetică
presupune și o impermeabilizare performantă

O infiltrație la nivelul învelitorii declanșează reacții în
lanț: degradarea sistemului de acoperiș, inclusiv
termoizolația, degradarea finisajelor interioare, apoi

a elementelor structurale, igrasie, mucegai, stres, probleme de
confort, chiar de sănătate; orice deficiență nerezolvată la timp
se agravează și devine apăsătoare. Oricum, pe lângă repararea
acoperișului mai trebuie remediate și pagubele colaterale.

Consecințele infiltrațiilor nu dispar imediat după ce acoperișul
a fost reparat: uneori durează săptămâni sau luni de zile pănă
când planșeele și zidurile sunt perfect uscate și pot fi renovate
fără niciun risc; sau se apelează la echipamente speciale de
dezumidificare și ventilare, fapt care presupune alte eforturi
financiare și stres. În caz contrar, igrasia va ieși continuu la
suprafață și vom asista neputincioși cum orice tentativă de
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renovare eșuează. Este de preferat ca aceste probleme,
provenite de la o simplă gaură în sistemul de acoperiș, să nu
apară, iar dacă apar să fie rezolvate rapid și cu materiale de
calitate. Dacă nu am adoptat cu convingere acest mod de a
gândi și nu vom alege un sistem de acoperiș performant, orice
discuție despre eficiența energetică își pierde sensul.

Membrane poliuretanice și poliureice
Un material se dovedește bun după ce l-ai pus în operă și

te mai gândești la el doar pentru operațiuni curente de
întreținere. Este și cazul sistemelor de rășini lichide MasterSeal
Roof de la Master  Builders Solutions, membrane poliuretanice
și poliureice care pot fi folosite nu doar pentru clădiri noi, ci
în mod special în renovări sau modernizări, unde alte sisteme
au dat greș sau nu s-au ridicat la standardele așteptate. Trebuie
accentuat faptul că standardele nZEB se referă nu doar la
clădirile nou construite, ci și la renovări majore, ca să nu mai
vorbim de reabilitările termice; este o veste bună că aceste
reabilitări sunt încurajate și trebuie făcute doar cu materiale
de calitate verificată, capabile să protejeze nu doar clădirile, ci
și bugetele beneficiarilor pe termen mediu și lung. Orice
material care are o perioadă lungă de înlocuire poate fi
considerat prietenos cu mediul. 

De asemenea, sunt promovate soluțiile tehnice de
obținere a energiei în mod sustenabil și utilizarea energiei cu
maxim randament, ceea ce are implicații în structura
acoperișului (panouri solare, luminatoare, coșuri de fum și
tubulaturi de climatizare cu recuperare de căldură etc.). În
consecință, trebuie acordată atenție suplimentară sigilării
învelitorii în zone critice cu străpungeri și elemente de
susținere. 
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de foarte multe indicații tehnice. Membranele MasterSeal,
aplicate în strat subțire, respectă îndeaproape arhitectura
clădirii, intervenind doar cu noutatea cromaticii, pentru care
se poate opta dintr-o gamă largă de nuanțe personalizate. Sunt
posibile abordarea suprafețelor verticale, hidroizolarea rapidă
a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor, cum ar fi cele pentru
ventilatoare, luminatoare și coșuri de fum.

Un alt avantaj major este că acoperirea nu prezintă suduri
sau suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv la rădăcini de
plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor verzi sau al altor
amenajări similare peste spațiile locuite. Produsele MasterSeal
pot fi utilizate astfel pentru renovarea aco pe rișurilor vechi, fără
necesitatea de a îndepărta membranele existente, ci doar prin
pulverizarea in-situ peste vechea hidroizolație, oferind o soluție
simplă și rapidă de mentenanță – avantaj pentru aplicatori, dar
și pentru beneficiari, în egală măsură.

Toate acestea pot fi rezolvate cu ajutorul soluțiilor rapide
de impermeabilizare MasterSeal Roof. Acestea pot fi puse în
operă continuu, fără pauze, independent de celelalte lucrări de
pe șantier, deoarece membranele lichide se întăresc rapid, cu
rezultate imediate. Membranele poliuretanice și poliureice
capătă o rezistență durabilă în mai puțin de un minut de la
aplicare, fiind proiectate să oprească apa din exterior sau să o
rețină în interiorul structurii de beton atunci când este nevoie,
eliminând-o lent datorită permeabilității la vapori.

Pentru un acoperiș dinamic
Sistemele pe bază de membrane lichide din gama largă

MasterSeal au caracteristicile fizice optime pentru a face față
mișcărilor dinamice la o gamă largă de proiecte de structuri,
date fiind variațiile de temperatură și umiditate posibile într-un
climat temperat excesiv ca al nostru. Când sunt combinate cu
anumite game de grunduri speciale și straturi de acoperire,
rezultă sisteme pentru diverse aplicații cum ar fi acoperișuri,
balcoane, parcări, subsoluri, chiar tuneluri sau rezervoare, lucrări
greu de abordat, de multe ori ascunse. Sistemele MasterSeal
Roof, concepute special pentru acoperișuri, includ materiale
poliuretanice și poliureice hibride, utilizate la nivel global de
peste 20 de ani și îmbunătățite constant în urma cercetărilor,
aflându-se în prim-planul soluțiilor pentru acoperișuri. Peste 15
milioane de metri pătrați de acoperiș MasterSeal Roof au fost
aplicați la nivel mondial în ultimii 10 ani. Aceste sisteme sunt
potrivite pentru toate condițiile climatice cu care se confruntă
pe orice continent, de la iernile severe din Mongolia până la
atmosfera tropicală din Singapore și la căldura uscată din
Australia. Soluțiile pentru acoperiș din gama MasterSeal Roof
sunt proiectate așadar pentru a proteja acoperișurile terasă sau
înclinate din medii agresive, chiar și în locații în care se întâlnesc
variații termice extreme. Membranele perfect continue, fixate
monolitic pe substrat sunt capabile să reziste efectelor vântului,
temperaturilor ridicate, șocului termic și se pot acomoda la
mișcări structurale rezonabile. Unul dintre atributele cheie ale
sistemelor MasterSeal este așadar capacitatea de a face față
fisurilor dinamice care apar în timpul sau după construcție. Un
alt aspect important este faptul că, atunci când sunt perforate
accidental, nu permit ca apa să intre pe dedesubt. 

Un sistem adaptabil
Alegerea sistemelor de membrane bicomponente aplicate

prin pulverizare reprezintă o garanție pentru toți actorii
implicați într-un proiect de etanșeizare a acoperișului terasă.
Arhitecții au la dispoziție o soluție rapidă, estetică, verificată în
timp, pusă în operă de echipe specializate, care nu au nevoie

Divizia de produse chimice pentru construcții 
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions. 

office.mbs-romania@mbcc-group.com
Tel: 0344 520 114
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Fără barieră de vapori Cu barieră de vapori

Proprietăţi Caracteristicile 
produsului

Material PP + PE + METPET
Lungime sul 50 m (- 0%)

Lățime sul 150 cm (- 0,5% / + 1,5 %)
Liniaritate <75 mm/10 m

Grosime sul 70 g/m2 (±10%)
Clasa de rezistență foc E

Valoarea de barieră de vapori 100 m
Impermeabilitate W1

Rezistență la rupere 150 N/5 cm (±10%) /
135 N/5 cm (±10%)

Alungire 35% (±10%) / 30% (±10%)

Rezistență la sfâșiere 25 N (±20%) /30 N (±20%)

Impermeabilitate (Sd) max 50%

Încărcarea umidității normale
încărcarea umidității înaltă




Rezistență la rupere 
după îmbătrânire 

NOI MATeRIALe

Pe interiorul izolării termice trebuie să fie amplasată o folie rezistentă la umiditate care nu
permite infiltrarea vaporilor în izolație. Cu cât este mai mare nivelul de umiditate– cu atât
capacitatea foliei de impermeabilitate trebuie să fie mai mare.

Nivelul de impermeabilitate a foliei se notează cu valoarea Sd. 
Cu căt valoare Sd este mai mare, cu atât proprietățile foliei barieră de vapori sunt mai bune. 

1,5 m ×  50 m
sul Sd>30

Proprietăţi Caracteristicile 
produsului

Material PP + PE
Lungime sul 50 m (± 0%)

Lățime sul 150 cm (- 0,5% / + 1,5 %)
Liniaritate <75 mm/10 m

Grosime sul 80 g/m2 (±10%)
Clasa de rezistență foc E

Valoarea de barieră de vapori 30 m
Impermeabilitate W1

Rezistență la rupere 110 N/5 cm (±20%) /
60 N/5 cm (±20%)

Alungire 80% (±10%) / 50% (±10%)

Rezistență la rupere 40 N (±20%) /35 N (±20%)

Impermeabilitate (Sd) max 50%

Încărcarea umidității normale 
Rezistență la rupere 

după îmbătrânire 

2 straturi

Sd>30 m 

La sarcină normală de umiditate, cum ar  cum ar
fi în apartamente, birouri, camere de hotel, zone
publice, folia barieră de vapori trebuie să aibă
valoarea de Sd 30 pentru a preveni condensul
în izolații.  

MASTERFOL Sd30
FOLIE BARIERĂ DE VAPORI

•     Rezistent permanent la vapori
•    Pentru umiditate normală
•     Ușor de aplicat. 

ÎNVELIȘ
PE SPECIAL

NU ESTE
PP ȚESUT

1,5 m ×  50 m
sul Sd>100 3 straturi

Metalic, aluminizată 

ÎNVELIȘ
METPET
SPECIAL

PP
NEȚESUT

•    Rezistent permanent la vapori
•    Pentru umiditate ridicată
•     Ușor de instalat. 

MASTERFOL Sd100 ALU
FOLIE BARIERĂ DE VAPORI

Sd>100 m 

În condiții de umiditate ridicată, cum ar  
fi bucătăria, piscina, camere cu tehnologie 
permanent umedă, se va folosi folie barieră
de vapori cu valoare mai mare de Sd 100 și
trebuie amplasată pe interiorul izolației. 
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Folie de difuzie tristrat                                      PP + membrană specială + PP
Lungime sul                                                            50 m (-0%)
Lățime sul                                                                 150 m (- 0,5%/+1,5%)
Greutate specifică                                                150 g/mp (± 5%)
Clasă de reacție la foc                                        E
Permeabilitate la vapori (Sd)                         0,06 m
Impermeabilitate                                                 W1
Rezistență la rupere (long-transv)              310 N/ 5 cm - 300 N/ 5 cm
Alungire (long-transv)                                      190 N / 200 N
Rezistență la temperatură                              120 ºC
Rezistență la UV                                                    3 luni

Datorită rezistenței ridicate la rupere, ține pasul cu
profesioniștii. Chiar dacă se trage de ea, ori se străpunge cu
cuie, folia aceasta rezistă! Rezistă și mai bine la vânt.

Are rezistență la UV de 3 luni, datorită tehnologiei 
LINOPORE® UV+.
Asigură mai mult timp de execuție a învelitorii.

Faceți o echipă imbatabilă cu MASTERMAX PREMIUM 
și folosiți-o la orice lucrare care necesită rezistență optimă 
și la temperaturi de 120ºC, cum ar fi montajul învelitorii 
din tablă metalică.

Lucrați liniștiți, cu această folie nu o să aveți probleme. 
Oferim ca producători o garanție de 20 de ani.

MASTERMAX 
PREMIUM 150

DATE TEHNICE

mASteRpLASt România

Oradea, Şos. Borșului nr. 45

Tel.: +40-259-465-456

Fax: +40-259-435-134

E-mail: masterplast@masterplastsrl.ro

www.masterplastgroup.com
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ÎMPReUNă CU VeCINII COPROPRIeTARIrePararea acoPerIșuLuI 

Mărul discordiei: spațiile comune
Din păcate, în cele mai multe dintre cazuri, vecinii au

standarde și disponibilități diferite și astfel, foarte frecvent,
coproprietarii se află în situația în care doar o parte sau doar unul
dintre ei dorește să se implice financiar și uman în lucrările de
conservare și întreținere a spațiilor comune. Această situație
naște, pe bună dreptate, frustrări pentru cei care nu doresc să se
mulțumească cu starea precară a spațiilor comune și, în oglindă,
generează beneficii gratuite pentru coproprietarii care nu doresc
să se implice în aceste lucrări. De aceea, pentru a evita crea rea
unor astfel de donații nedorite (de multe ori în favoarea unor

coproprietari care au resurse
financiare, dar nu și dorință de
implicare, deci donații ne jus -
tificate), vom răs punde la
intrebarea: ce au de făcut
copro proprietarii gos po dari
pentru a nu rămâne cu banii și
munca oferite cadou vecinilor,
ci, din contră, cum își pot

maximiza șansele de recu perare a cheltuielilor avan sate pentru
aceste lucrări. 

Însă, mai întâi, pentru o mai bună înțelegere a problematicii, să
aflăm care sunt spațiile comune într-o clădire, cum pot fi folosite
acestea și care este, ca regulă generală, proporția în care se suportă
cheltuielile cu lucrările aferente spațiilor comune. Avem în vedere
clădirile în care nu sunt înființate asociații de proprietari, implicit
unde nu există reguli de administrare la care proprietarii au aderat.

Referiri la ce poate fi definit ca proprietate comună într-o
clădire cu mai multe apartamente găsim atât în Legea locuinței,
cât și în Legea asociațiilor de proprietari sau Codul civil. Pro -
prietatea comună cuprinde, conform Legii locuinței, toate
părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau

Repararea acoperișului împreună cu
vecinii coproprietari 

În clădirile cu mai multe apartamente și proprietari
diferiți se pune, aproape întotdeauna, problema ad -
ministrării și întreținerii spațiilor comune. Situația se poate
derula în mod ideal dacă toți proprietarii apartamentelor
au același spirit gospodăresc, resurse financiare și, nu în
ultimul rând, aceeași disponibilitate de a decide cu privire
la lucrările ce trebuie efectuate la aceste spații comune.

În domeniul nostru ne confruntăm cu probleme care nu sunt doar de natură tehnică sau estetică, ci și juridică.
Tematica poate fi extrem de vastă: calitatea neconfirmată a produsului sau montajului, contractele de
mentenanță, protecția muncii, efectuarea plăților, responsabilități ale diverșilor actori implicați într-o lucrare
sau chestiuni de proprietate. Despre acestea și altele asemenea ne va vorbi doamna avocat Simona Mitrănescu,
în această nouă rubrică pe teme juridice pe care v-o supunem atenției, convinși că vă va fi de ajutor.
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spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Potrivit
Codului civil, dacă într-o clădire sau într-un ansamblu rezi -
denţial există spaţii cu destinaţie de locuinţă/ altă destinaţie,
având proprietari diferiţi, părţile din clădire care, fiind destinate
întrebuinţării spaţiilor respective, nu pot fi folosite decât în
comun, sunt obiectul unui drept de coproprietate forţată.
Există în Codul civil și o enumerare exemplificativă a ele men -
telor care sunt considerate ca fiind proprietate comună: terenul
pe care se află clădirea, fundaţia, curtea interioară, structura de
rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi
şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa
scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necom par timentate,
rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele,
instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de
încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul
de distribuţie către părţile aflate în proprietate exclusivă,
canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective etc. 

Asadar, toate aceste elemente sunt proprietate comună, și
implicit cad în sarcina conservării și întreținerii de către toți
proprietarii de apartamente. 

În ceea ce privește împărțirea costurilor, regula stabilită de
lege este ca partea din cheltuieli pe care trebuie s-o suporte
fiecare coproprietar este egală cu cota-parte ce-i revine din
dreptul de proprietate asupra bunului. În lipsa unei stipulaţii
contrare în titlurile de proprietate, cotele-părţi se stabilesc astfel:
se determină suma suprafețelor utile ale tuturor apartamentelor
din clădire și se calculează procentul fiecărui coproprietar prin
raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ individual la
totalul suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire.

Reparăm singuri.
Cum ne recuperăm
investiția?

Ce se întâmplă dacă,
totuși, deși legea prevede
obli  gația contribuției și cuan -
tumul acesteia, nu există însă

acordul tuturor coproprietarilor pentru efectuarea lucrării, deși
acestea au devenit necesare pentru o bună și normală utilizare
a clădirii?  De exemplu, avem reparația acoperișului clădirii,
unde întâlnim frecvent situația în care doar proprietarii de la
ultimul etaj sunt motivați să efectueze lucrările, fiind ignorați
de restul proprietarilor pe motiv că aceștia din urmă nu sunt
direct afectați de defecțiuni...  De multe ori, proprietarii cei mai
motivați să facă reparația acceptă situația, se resemnează cu

  

privire la suportarea costurilor și demarează pe cont propriu
lucrările, renunțând din start la speranța recuperării banilor
investiți. Sau, deși încearcă să îi recupereze ulterior, descoperă
că nu au conservat dovezile necesare pentru succesul unei
recuperări efective. Avem în vedere situația când nu este
necesară autorizația de construire; există și posibilitatea să fie
nevoie de această autorizație, de care vom vorbi într-un articol
viitor. 

Pentru a evita scenariile de mai sus, coproprietarii investitori pot
respecta câțiva pași elementari care să facă posibilă ope rațiunea de
recuperare a banilor plătiți în beneficiul vecinilor neimplicați; în caz
contrar, aceștia din urmă ar beneficia de o îmbogățire în detrimentul
vecinilor care au suportat costul lucrărilor. 

n Un prim pas este efectuarea unei constatări a stării
materiale a elementului care se dorește reparat/ înlocuit, con sta -
tare ce va trebui efectuată de o firmă autorizată în domeniul
respectiv și care va putea emite un document scris cu concluziile
aferente verificării. Mai mult, o expertiză extrajudiciară în
specialitatea „construcții” care să determine caracterul necesar și
util al respectivelor lucrări, deși nu este o probă directă în proces,
poate fi de un real folos în demersul de recuperare a costurilor. 

n Ulterior, este potrivită obținerea unui număr rezonabil
de oferte pentru prestarea lucrărilor (materiale și manoperă),
de asemenea de la firme autorizate în domeniu.

n Pentru a se demonstra buna credință a coproprietarului
inițiator, considerăm utilă efectuarea unor demersuri scrise care
să demonstreze faptul că toți coproprietarii au fost consultați și
au avut ocazia să participe la luarea unei decizii privind lucrările.

În concluzie, efectuarea operațiunilor de întreținere a
clădirilor poate fi efectuată în condiții de mai mare siguranță a
recuperării investiției dacă există preocuparea și se acționează
pentru o documentare corespunzătoare a pașilor necesari,
începând cu momentul luării deciziei de reparație și până la
finalizarea și recepția lucrărilor. În cazul în care pașii de
documentare a deciziei și execuției sunt minuțios gândiți și
implementați, recuperarea costurilor de către coproprietarul
investitor devine un demers cu șanse maxime de succes. 

Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare



Considerate cu un deceniu în urmă o apariție exotică, o curiozitate care fascina dar nu prezenta prea multă
încredere pe piața construcțiilor, acoperișurile verzi au devenit treptat o prezență relativ familiară în peisajul
urban românesc, cu aportul admirabil al unor producători, aplicatori și, desigur, arhitecți, care au pus umărul,
cu eforturi considerabile, pentru educarea și crearea efectivă a unei piețe. Interesul este ascendent, mai ales
din zona investițiilor publice, unde sunt semnale că vor exista tot mai multe proiecte susținute cu fonduri
europene, dar și din sectorul privat (birouri, construcții rezidențiale). În sectorul Horeca, o terasă verde
poate însemna un spațiu deosebit de valoros pentru extinderea zonei de servire, obținut cu investiții nu
foarte mari. Facilitățile publice și private au nevoie de tot mai mult spațiu util, pentru a respecta distanțarea
socială și pentru a asigura dezvoltarea unor fluxuri de trafic în concordanță cu exigențele perioadei pe care
o traversăm. Cu toată evoluția sa spectaculoasă, domeniul respectiv mai are o serie de aspecte de lămurit,
iar pentru aceasta am cerut sprijinul unor profesioniști, care proiectează sau execută acoperișuri verzi de
ani buni și au ajuns la o cunoaștere aprofundată a pieței.

O PASIUNe NăSCUTă DIN ReSPONSAbILITATeacoPerIșurILe verzI 
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opțiunile sunt din start limitate și trebuie alese
sistemele și vegetația potrivite, în funcție de
parametrii tehnici și structurali existenți.
Bene ficiarul ia decizii și în funcție de infor -
mațiile pe care le are, iar cele mai frecvente
temeri ale lui sunt legate de posibile infiltrații
ale apei utilizate pentru irigarea plantelor.
„Luând în considerare soluțiile extrem de
variate și competitive din piață în ceea ce
privește hidroizolarea construcțiilor, aceste
temeri sunt complet nefondate și majoritatea
proiectanților cunosc acest lucru. Ceea ce nu
înseamnă, din păcate, că un montaj defectuos
realizat «pe genunchi» nu poate duce la
probleme de umiditate, dar acest lucru se
poate întampla și în cazul unui acoperiș
obișnuit, deci nu are sens să insistăm”, este de
părere domnia sa. O altă temere a bene -
ficiarilor este cea legată de rădăcinile plantelor.
Unii se tem că acestea vor distruge în timp
elementele construite sau chiar pe cele
structurale, de aceea este important să se
explice faptul că montajul este realizat pe un
strat tip barieră anti ră dăcini, care le limitează
creșterea astfel încât nu doar construcția
rămâne neafectată, ci și straturile inferioare
ale sistemului, cele de hidro- și termoizolare.
Nu în ultimul rând, mai sunt beneficiari care
se tem de insecte și de faptul că acestea pot
ajunge în inte riorul clădirilor. Un acoperiș
verde bine realizat, ce va supraviețui multă
vreme și cu mentenanță minimă, este un
ecosistem în echilibru, care asigură oxi ge -
narea rădă ci nilor, transfer și generare de
nutrienți etc., ori acest lucru presupune auto -
mat existența insectelor ce ajută la polenizare.
„Tocmai pentru că sistemul este în echilibru,
acele insecte nu au de ce să părăsească
acoperișul, pentru a intra în clădiri. Și, chiar
dacă ar vrea, nu prea au pe unde; acel strat
de barieră antirădăcini blochează și calea
insectelor către straturile inferioare sau în
elementele construcției, iar pe ferestre
zburătoarele pot ajunge la fel de bine și dacă
nu există un acoperiș verde deasupra”,
specifică interlocutoarea noastră. 

Decizia de a beneficia de
acoperișul verde

O asemenea lucrare implică trei com po -
nente majore: partea de structură
pro  priu-zisă, ce ține de zona de arhitectură și
rezistență, sistemul constructiv pentru aco -
perișul verde (straturile de termo-hidro izolare
specifice, cu fixarea sub stratului pentru
vegetație etc.) și la final vegetația, cu aspectele
legate de mentenanță. Avem de-a face cu o
lucrare multidisciplinară, ce pre supune
colaborarea specialiștilor din mai multe
domenii pe întreaga durată a pro iec tului,
pentru a obține un rezultat sustenabil pe
termen lung. „Cel mai important element și
cel care influențează întregul proces de
proiectare este totuși momentul în care se ia
decizia realizării unui acoperiș verde. Dacă
hotărârea este luată înaintea începerii
proiectării intregii construcții, beneficiarul,
peisagistul și/sau arhitectul au o mai mare
libertate creativă în privința tipului de
vegetație ales, a pantelor și formei aco pe -
rișului, a modului în care acesta se va integra
în utilizarea clă dirii”, arată doamna arhitect
Ioana Mircea, urbanist peisagist. Astfel,
acoperișul verde poate avea simple șarpante și
plat forme cu sedum și ierburi cu rol decorativ,
sau poate îngloba panouri fotovoltaice, poate
fi amenajat cu terase cir culabile, arbori și
arbuști, adevărate grădini la înălțime. Dacă se
dorește realizarea unui acoperiș verde pe o
construcție existentă, funcțională, sau care nu
a inclus soluția în proiectare de la început,
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Unde se poate greși
Există o anumită suspiciune și față de

performanța unor sisteme. „Până acum nu
am întâlnit sisteme neperformante, sau care
să nu se înscrie în parametrii declarați ai
producătorului, dar am întâlnit, din păcate,
montaje defectuoase sau erori în alegerea
sistemelor potrivite pentru anumite lucrări.
Pentru beneficiari, aceste lucruri s-au tradus
în pierderi financiare și de încredere în
specialiști sau în produse, și chiar în conceptul
de acoperiș verde. Un acoperiș verde poate fi
remediat, însă necesită timp, bani și înțelegere
din partea beneficiarului, în special în ceea ce
privește produsul final. Au fost și cazuri în care
s-a renunțat complet la un acoperiș verde
după ce prima tentativă a eșuat”, mai arată
doamna Ioana Mircea. 

Remedierea depinde în mare parte de
cauza deteriorării, ori acest lucru este uneori
dificil de determinat. Dacă problema este
legată de partea de vegetație sau sistem de
irigație, ambele sunt ușor de înlocuit. Dacă, în
schimb, problema este legată de sistem în sine,
remedierea poate fi mai subtilă și pe o su -

prafață mai mare, ori aceasta înseamnă
refacerea parțială a lucrării.

Contează foarte mult și tipul de acoperiș
verde ales, mai exact vegetația utilizată. Există
chiar o nomenclatură specifică în acest sens,
în funcție de nivelul necesar de mentenanță:
acoperișuri extensive, intensive și semi-
intensive. Întrucât este vorba despre un
ecosistem echilibrat, dacă este asigurată
cantitatea de apă necesară printr-un sistem de
irigații automatizat, mentenanța se re zumă la
operațiuni specifice, de sezon, numai pentru
anumite tipuri de plante. De exemplu,
acoperișurile intensive sunt cele pe care există
arbori, arbuști și plante perene, întreținerea
lor fiind similară ca operațiuni cu cea a unei
grădini „la sol”: tunderi, pro tec ție pe timpul
iernii în cazul elementelor sensibile, fertilizare,
tratamente etc.

Acoperișurile extensive, în schimb, supra -
 viețuiesc și se dezvoltă fără prea multe
ope rațiuni suplimentare de mentenanță după
plantare. Este vorba despre cea mai des întâl -
nită opțiune pentru acoperișuri în pantă,
suprafețe necirculabile și greu acce sibile,
realizate preponderent cu sedum (iarbă
grasă), plantă foarte puțin pre ten țioasă, cu
forme și culori variate și o creștere rapidă,
sau chiar cu plante din ecosistemul local -
brown roofs, de exemplu. Aco pe rișurile
verzi semi-intensive sunt o categorie de
mijloc, în general realizată cu sedum și
ierburi decorative, eventual inserții de di -
verse perene și arbuști de talie mică,
nece sitând mentenanță ocazională.

Acoperișurile verzi în
variantă modernă,
compatibile cu exigențele
actuale de confort, termo-
hidroizolare și siguranță, pot
fi obținute de la
producători consacrați, care
au creat sisteme complete,
verificate. De altfel sunt
singurele variante viabile,
orice improvizație fiind o
aventură.
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Acoperișurile verzi sunt nu
doar modalități eficiente
de a reduce efectul
„insulelor de căldură”
urbane, răcind și umezind
atmosfera; ele devin zone
de recreere și chiar spații
pentru promenadă sau
evenimente.

Prin urmare, în principiu, nu ar trebui să
apară probleme din această zonă, decât dacă
se alege vegetația nepotrivită pentru locul
nepotrivit, de exemplu gazon sau plante ce au
nevoie de îngrijire pe zone inaccesibile, sau
dacă apar defecțiuni la sistemul de irigare;
când acesta nu mai funcționează punctual sau
în ansamblu, iar plantele nu mai primesc
necesarul de apă, acestea se deteriorează,
uneori iremediabil. 

Aspecte de execuție
Ca montator cu experiență, domnul

Kolcsár Zoltán de la ODU Green Roofs ne-a
indicat câteva erori de execuție sau vul -
nerabilități întâlnite pe șantiere. În pri mul
rând, pot apărea probleme la hidro izolația cu
proprietăți antirădăcină, a cărei etanșeitate
trebuie să fie fără dubiu. Dacă există îndoieli,
trebuie verificată și corectată prin pozi -
ționarea unui strat suplimentar de protecție
antirădăcină. Pe partea de vegetație, există
riscul ca aceasta să fie afectată de vânt, în
zonele din colțuri, în special, iar ca remediere
se recomandă modificarea structurii sub -
stratului, astfel încât să aibă retenție de apă
mai mare. Mai pot fi întâlnite cazuri când se
folosește un substrat neadecvat, pentru a face
economie. Indiferent dacă este un pământ
normal, ieftin, sau un compost bun, bogat în
nutrienți, aceste soluții sunt nepotrivite deoa -
rece în scurt timp ele se compactează; un
acoperiș verde trebuie să aibă un substrat ușor,
afânat, care absoarbe umiditate, altfel vege -
tația va sucomba. 

Alte greșeli de exe cuție sunt folosirea unei
vegetații nepotrivite pen tru structura
acoperișului realizat (gro simea straturilor,
conținutul de umiditate care poate fi reținut
pe termen lung, expunerea la soare etc. „Nu
în ultimul rând, este oarecum frecventă ideea
că acope rișurile verzi extensive nu trebuie
întreținute deloc; acestea nu necesită mai mult
de cinci sau șase intervenții de mentenanță pe
an, dar nu înseamnă că trebuie abandonate”
– arată domnul Kolcsár. În opinia dumnealui,
intervențiile trebuie realizate la timp și constau
în îndepărtare buruienilor invazive care au
atins o anumită înălțime, admi nis trarea de
îngrășămintere, repopularea zo  nelor mai
golașe, refacerea zonelor afectate de precipitații
etc. La acoperișurile verzi inten sive, men -
tenanța este practic identică cu cea a
a me najărilor peisagistice de la nivelul solului,
cu atenție sporită la irigații, deoarece plantele
trăiesc într-un strat mult mai subțire de sol
decât au la dispoziție în mod normal. 

Efectele reglementărilor nZEB?
Noile reglementări legate de eficiența

ener getică ar trebui, în mod firesc, să ducă la
creșterea numărului de acoperișuri în verzite,
în proiecte noi sau reabilitări – este opinia
majorității specialiștilor din domeniu. „Ade -
vărata creștere se va produce totuși atunci
când dezvoltatorii vor dori să facă terase verzi
nu din cauza unor reglementări care se impun,
ci pentru că vor înțelege bene ficiile directe și
indirecte pe care le aduc”, este de părere
interlocutorul nostru.

În același timp, când există „presiuni”
externe, apare, cel puțin în men ta litatea ro -
mânească, și o așteptare legată de acoperirea
măcar parțiala a costurilor, dar și alte
fenomene pe care ni le semnalează doamna
Ioana Mircea. „Dacă va exista finanțare, cu
siguranță vom asista la o creștere rapidă a
numărului de doritori, dar și de executanți
apăruți peste noapte, ceea ce poate mai
curând să dăuneze decât să ajute. Speranța
mea este ca această evidentă creștere din
ultimii ani a interesului legat de subiectul
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acoperișurilor verzi să fie în continuare una
organică, dictată de o înțelegere și asumare
adevarată a lucrărilor, cu beneficii dar și
costurile reale, fără în cer cări de forțare a pieței
sau de scurtcircuitare a unor elemente și
materiale în scopul falsei lor accesibilizări către
publicul larg”, este de părere doamna arhitect.

Se pare că unele „inginerii” se fac și în
prezent, în speță la structurile existente, după
cum ne-au declarat unii actori din piață.
Conform legislației, este nevoie de autorizație
de construcție pentru orice lu crare prin care
se modifică structura înve litorii acoperișului.
În prezent, există cazuri când, dacă încărcarea
nu depășește greutatea maximă admisă de
structuriști, aceasta este considerată  încărcare
pro vizorie și se obține o autorizație sim pli -
ficată. Este o practică la limita legii, pretinzând
că sistemul de înverzire poate fi poziționat și
înde părtat fără afectarea structurii imo bi lului,
ceea ce nu este tocmai conform realității.
Cumva se asociază situația cu așe zarea unor
jardiniere, care nu necesită autorizație supli -
mentară. Structura de rezistență a con strucției
trebuie să fie, într-adevăr, capa bilă să susțină o
greutate mai mare. La aco perișurile cu
vegetație intensivă și amenajări peisagistice
complexe poate să se ridice la 400 - 1.000
kg/mp. La terasele extensive necirculabile sau
circulabile doar în scopuri de mentenanță,
greutatea este destul de mică – între 70 și 150
kg, inclusiv umi ditatea în stare saturată,
putând fi susținută fără modificări structurale
importante.

Din consumatori în prosumatori
Dacă terasele vechilor blocuri de locuințe

au fost și sunt privite cu oarecare indiferență,
chiar ca o pacoste pentru locatarul de la
ultimul etaj, nu același lucru se întâmplă cu
noile ansambluri rezidențiale. „În ultima
vreme, din ce în ce mai mulți dezvoltatori
imobiliari realizează că maxi mi zarea zonelor
verzi poate să fie un instrument de marketing,
prin care pot vinde apartamentele chiar din
faza de proiect. Investitorii care au realizat
deja blocuri cu spații verzi sau mini-parcuri
deasupra parcărilor subterane, construite în
regim de terasă verde intensivă, au constatat
că, practic, făcând o investiție care nu este
mai mare decât costul unui apartament, pot
să impulsioneze vânzările pentru câteva sute
de apartamente”, arată reprezentantul ODU
Green Roofs. Important este ca execuția să fie
la același nivel de calitate cu cel prezentat în
proiect, și să nu se facă economie, inclusiv
atunci când se plantează puieți – aceștia să fie
de 4-8 m înălțime, pentru ca noul proprietar
să nu aibă senzația că a fost victima unei
publicități înșelătoare, iar terasa verde să aibă
efectul scontat. 

Există în mod clar o diferență de preț
între un acoperiș clasic și unul acoperit cu
vege tație, însă avantajele acoperișului verde
justifică pe deplin prețul mai mare. În funcție
de dimensiunea și complexitatea aco -
perișului, diferența de preț poate reprezenta
45 - 90 de euro (fără TVA) pe metrul pătrat,
ne referim la costul tuturor straturilor de
acoperiș verde situate dea supra hidro -
izolației. Dar acest supliment de costuri se
recuperează în timp prin eficiența energetică
a clădirii și prin confortul sporit rezultat, cu
avantaje deosebite de mediu. „Auditorii
energetici ar putea să ia în calcul nu doar
soluțiile de eficientizare energetică obișnuite,
ci și utilizarea unor soluții integrate cum ar
fi acoperișuri verzi com binate cu utilizarea
panourilor fotovoltaice, ceea ce ar transforma
bilanțul energetic al clădirilor, trans for -
mându-le din con su matori ineficienți în
prosumatori”, arată în încheiere domnia sa.

Mari aglomerări urbane
precum New York City,
Londra, Toronto, 
San Francisco etc. au 
legislații stricte prin care
acoperișul trebuie să 
 devină fie acoperiș verde,
fie purtător al unor surse
de energie verde. A avea
acces la o terasă verde în
zgârie-nori nu mai este de
multă vreme o noutate. 
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este încă prezentă în peisajul arhitectural actual, pentru că a fost,
timp de sute de ani, singura soluție viabilă de a ilumina și aerisi un
spațiu de sub acoperiș, o mansardă. Poate că lumina nu a fost din
abundență, și nici protecția termică prea performantă, dar... acestea
au fost vremurile și materialele lor. și azi mai sunt construite uneori,
în câte un proiect care tinde să dea acoperișului un plus de ritm,
totuși din ce în ce mai rar; au cam pierdut la capitolul costuri
suplimentare și nici confortul interior asociat lor nu mai poate fi
privit ca un atu, de la apariția ferestrelor de mansardă. Totuși, să
nu uităm că lucarnele au fost o invenție strălucită în arhitectură, care
au permis în fond apariția mansardelor locuite. Merită să le salvăm
pe cele care încă mai există, pentru că ele definesc o epocă, iar,
dacă vrem să mai construim ceva asemănător, să știm ce așteptări
putem avea, inclusiv din perspectiva dificultăților întâmpinate.    

LUC ARNA
ÎNTRe AșTePTăRI șI RezULTATe  
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DIN NEVOIA DE LUMINă ȘI AER
Spațiul de sub șarpanta aco pe rișului a fost

utilizat de-a lungul tim pului în felurite
moduri – pentru de pozitarea unor obiecte
sau a pro duselor agricole, pentru con servarea
unor alimente, afumarea cărnii, creș terea
porumbeilor, ventilarea locuinței etc. Așa
cum era firesc, ideea de a folosi acest spațiu a
apărut în zonele nordice, unde panta
acoperișului este mai mare, iar încălzirea unui
anumit volum construit este mai costisitoare;
o soluție de început pentru iluminare și
aerisire a fost crearea unei mici deschizături
cu formă specifică, cu noscută de exemplu în
arhitectura populară cu numele de „cu -
cumea”, sau „ochiul podului”. Le putem întâlni
inclusiv în arhitectura urbană me die vală, cum
este cazul caselor săsești din Transilvania –
cele de la Sibiu sunt chiar fai moase, adevărate
elemente icon. Arhitectura gotică, având aco -
perișuri înalte (spre deosebire de cele ale
stilului romanic), a avut primele tentative de
lucarnă, care permiteau apariția la acest nivel
a unor zone circulabile și chiar utilizarea
efectivă a spațiilor în diverse scopuri practice.
Realizate din lemn, piatră sau cără midă, erau
acoperite cu foi de plumb, ardezie sau țiglă,
în funcție de resursele locale. Inclusiv turlele
bi se ricilor aveau deschideri de acest gen
pentru ventilare încă de la începtul stilului
gotic; pentru clădirile rezi den țiale, care au
beneficiat de mansardare, lucarnele au apărut
abia prin secolul al XVI-lea. Goticul flam -
boaiant și arhi tectura renascentistă au
dez voltat con ceptul de lucarnă, pe care au
transformat-o într-un element de co rativ al
acoperișului, iar stilurile ulterioare (baroc,
clasic, Art Nouveau etc.) au preluat-o fără
rețineri, integrând-o în procesul de man sar -
dare, tot mai frecvent în marile orașe, unde
spațiul era foarte prețios. 

POVEȘTI CU MANSARDE
Lucarnele au devenit populare odată cu

utilizarea lor pe scară largă în Parisul se -
colului al XVII-lea, în special pentru clădirile

proiec tate de arhitectul François Man -
sart  (1598 – 1666). Acesta este un adevăr;
restul informațiilor despre viața și opera arhi -
tectului respectiv sunt destul de contaminate
de folclor. Acesta nu a fost faimos în timpul
regelui Ludovic al XIV-lea, care nici măcar nu
i-a încredințat lucrări importante (renovarea
Palatului Louvre a rămas doar un proiect), ci
a regilor precedenți, Ludovic al XIII-lea și
Henric al IV-lea. Pentru Regele Soare a lucrat
Jules Hardouin Mansart, nepotul lui François,
care într-adevăr a proiectat pentru Versailles,
l’Hôtel des Invalides și alte comenzi ale
marelui monarh francez. 

Se poate spune, fără
dubiu, că de fapt
lucarna a creat
mansarda așa cum o
cunoaștem azi, așa
cum au cunoscut-o și
europenii începând 
cu secolul al XVII-lea.
Nu se poate nega nici
asocierea culturală a
mansardei cu viața
boemă. Recent,
conceptul de mansardă
a suferit schimbări
importante, are nevoie
de mai multă lumină 
și aer. 
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specificul local și, bineînțeles, de situația
concretă a sitului. În raport cu zidul de
susținere a acoperișului, fața lucarnei poate fi
retrasă sau se poate sprijini pe acesta complet,
fațada fiind astfel continuă sau întreruptă de
streașină. Învelitoarea poate avea una, două
sau trei ape. O lucarnă fronton are, într-
adevăr, un fronton triunghiular (sau
semicircular) deasupra ferestrei. Dacă este
din piatră sau cărămidă și se inistă la fronton
dezvoltându-l până nu se mai vede nimic în
spate, devine un fronton flamand; dacă dea -
supra ferestrei de lucarnă apare un timpan
frumos decorat și un pinaclu deasupra,
devine o lucarnă istoristă ș.a.m.d.

CHESTIUNI PRACTICE
Lucarnele au fost prevăzute în proiectele

originale, dar au fost construite și la clădiri
existente, atunci când s-a renovat acoperișul
ori podul a fost mansardat. Se mai practică și
în prezent, dar tot mai rar. Lucarna nu este
ieftină, deoarece, la construirea ei, structura
șarpantei poate fi modificată (dar nu în mod
obligatoriu, în anumite situații este suficientă
decuparea câtorva scânduri din astereală). În
România, trebuie obținută autorizație de
construcție, ceea ce este absolut corect. S-au
înegistrat prea multe abuzuri în trecut asupra
acoperișurilor, în procesul de mansardare, iar
situația trebuia reglementată clar, fără a lăsa
lucrurile la voia întâmplării. Fiecare proiect are
particularitățile lui – de exemplu, ver ti calele
laterale pot fi realizate din materiale ușoare ori
din zidărie, ceea ce consolidează acoperișul,
dar poate solicita nepermis struc tura restului
construcției; mansardarea în sine este o lucrare
amplă, care necesită autorizare etc.

Lucrurile nu stau la fel peste tot; sunt țări
în care autorizarea lucarnelor este necesară
doar la monumente istorice sau de arhi tec tură,
ori în anumite localități care au zone protejate,
în ideea că pot aduce deservicii aspectului
stradal, fiind considerate inadec vate.

În legătură cu proiectarea lucarnelor noi,
mai merită spuse câteva lucruri. 

Renovarea acoperișurilor
vechi poate deveni
extrem de laborioasă cu
astfel de lucrări.

Lucarna a fost
compatibilă practic cu
toată arhitectura
europeană din ultimul
mileniu, pe care a
influențat-o decisiv. Mai
mult, se poate spune că a
devenit un element de
arhitectură cu rol
decorativ pronunțat, iar
utilizarea spațiului de sub
acoperiș a apărut ca un
bonus...

Cei doi arhitecți au avut stiluri diferite –
unchiul neoclasic, iar nepotul baroc; ambii au
construit mansarde cu lucarne, iar Balzac i-a
făcut faimoși prin expresia „chambre man -
sardée”, când de fapt creatorul mansardei
autentice, pe acoperiș cu pantă abruptă, tipic
franțuzesc, și lucarnă mare, cu balustradă, a
fost... Pierre Lescaut, un arhitect de secol XVI,
care a trăit deci cu aproximativ un secol
înaintea arhitecților Mansart. Iar lucarna
originală, care a deter mi nat mansardarea și a
impus în fond ter menul de mansardă, era cea
cu dechidere înaltă, balustradă și frumos
orna mentată. Iată încă un exemplu de po veste
care nu respectă întocmai adevărul istoric. 

Lucarna a devenit populară nu doar în
arhitectura civilă, ci și în cea industrială,
începând cu secolul al XIX-lea. O asemenea
construcție era realizată la nivelul aco pe ri -
șului unei fabrici, unui depozit sau siloz
pentru a introduce în clădire, cu ajutorul
maca ralei, obiecte grele sau voluminoase, ori
mărfuri pur și simplu.

Tipologia lucarnelor  devenit extrem de
variată, ținând cont de stilul arhitectural, de
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da soluția cu cele mai puține daune. Depinde
și cât de vizibilă este acea lucarnă din exterior,
din stradă sau de la ferestrele din vecinătate,
și cât de mult îl deranjează pe beneficiar
(despre instituțiile autorizate... nu prea știm
ce le deranjează din punct de vedere estetic).
Nu în ultimul rând, mai contează și ce privim
prin acea lucarnă. Ar fi păcat să risipim atâtea
eforturi doar ca să vedem coșul de fum al
vecinului – au mai fost cazuri. Confortul asi -
gurat de o lucarnă va fi pro porțional cu
calitatea materialelor. Sunt zone de detaliu care
trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate,
adică folosind accesorii, termoizolații, hi dro -
izolații și etanșanți buni. Meșterii trebuie să fie
și ei cât se poate de buni, pentru că este o
lucrare fără broșură cu „instruc țiuni de mon -
taj”, ci cât se poate de personalizată.

Lucarna poate fi și la
parter, creând în interior
o atmosferă interesantă,
luminoasă.

Poziția lor trebuie calculată cu grijă, astfel
încât să nu strice imaginea de ansamblu a
clădirii – de regulă, se poziționează în dreptul
ferestrelor de la nivelurile inferioare, astfel
încât să fie păstrată o anumită simetrie. Di -
mensiunea lucarnei trebuie gândită în funcție
de necesitatea de a avea mai mult spațiu, dar
și de structura șarpantei – cât trebuie să
dezafectăm și să reconstruim pentru a obține
ceva sigur ca rezistență. Avantajul este că vom
obține ceva spațiu suplimentar, este adevărat,
dar trebuie să vedem cu ce preț. 

Învelitoarea lucarnei ar trebui, teoretic, să
fie din același material cu restul învelitorii; se
întâmplă uneori ca acel material să nu mai
poată fi găsit, deci se apelează la ceva similar
sau un material care să dea senzația unei
lucrări de detaliu, fără să fie stridentă – de
exemplu învelitoarea acoperișului din ardezie,
sau solzi de tablă de zinc, iar lucarna din tablă
de zinc fălțuită (se poate jongla cu aceste
nuanțe și texturi). Aici intervin, desigur, niște
costuri suplimentare pe care e bine să le luați
în calcul dacă vreți să demarați o asemenea
lucrare. Estetic vorbind, cel mai bine este
totuși să apelați la un arhitect, care vă poate
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Lemnul este, chiar și în zilele noastre, unul dintre materialele importante folosite în construcții, doar că
legislația, gândirea ecologică și climatul economic ne determină să îl folosim cu mai multă responsabilitate,
fiind o resursă cu capacitate limitată de regenerare și tot mai greu de procurat. Arhitectura actuală îl prevede
în proiectele sale, pentru diverse structuri, amenajări interioare și exterioare, dar mai ales pentru șarpantele
caselor rezidențiale sau în stil tradițional, cu destinații dintre cele mai diverse.

P e cât de dorit este lemnul ca material pentru con -
strucții, pe atât de multe și sensibile probleme poate
pune atunci când vorbim de o construcție modernă,

confortabilă, cu un comportament previzibil la factorii de
mediu. Specialiștii din domeniu au nevoie de mulți parametri
măsurabili pentru a-i putea gestiona acest comportament
în faza de construcție, dar mai ales în timpul exploatării,
lemnul fiind un material cu o anumită dinamică, inaccesibilă
celor neavizați. Normativul privind proiectarea construcțiilor
din lemn NP 005-03, cu ultima sa variantă din 2003, ține cont

de toți parametrii necesari pentru a avea structuri sigure; din
acesta vom selecta anumite prevederi pe care, fără a intra în
prea multe detalii tehnice sau calcule specifice, ar trebui să
le cunoască orice montator de acoperișuri și, de ce nu, orice
beneficiar determinat să își supravegheze modul în care i se
desfășoară investiția. 
În orice caz, producătorii de materiale pentru acoperișuri, în
speță cei de învelitori, își obțin agrementările în funcție de
aceste normative și le includ în sistemele pe care le
comercializează. 

Rășinoase și foioase autohtone
Pentru început, trebuie accentuat faptul că nu orice

esență de lemn este potrivită pentru un anumit tip de
structură sau finisaj, iar unele esențe pot deveni chiar
problematice. Un dulgher sau montator cu experiență este
atent la tipul de lemn pentru a-i evalua greutatea, duritatea,
variațiile dimensionale care apar în timp (în special
contragerile, care aduc cu sine crăpături, ba chiar insta bili -
tatea structurii, ușurința de a-l prelucra). Iată așadar
prin cipalele specii de lemn indigen utilizate în construcții:

Lemn de răşinoase
n Bradul – este un lemn uşor şi moale, cu contrageri

mici şi rezistenţe mecanice medii, ale cărui prelucrări
mecanice se fac fără dificultăţi (dar relativ mai greu
decât la molid, din cauza smulgerilor de fibre);

n Laricele - un lemn de greutate medie, moale, cu
rezistenţe mecanice foarte mari pentru specia de
răşinoase;

n Molidul - caracterizat ca un lemn uşor şi moale, cu
contragere totală mică şi rezistenţe mecanice medii;
prelucrarea mecanică a lemnului de molid se
realizează fără dificultăţi;

n Pinul - se încadrează în categoria lemnului greu şi
moale, cu rezistenţe bune la solicitări mecanice.

Lemn de foioase
n Carpenul - se încadrează în categoria lemnului greu

şi tare, cu contrageri mari şi rezistenţe mecanice
medii, dar superioare fagului;

n Fagul - lemn greu şi tare, cu contrageri mari şi
proprietăţi mecanice medii; prezintă dificultăţi la
uscare, având tendinţa de a crăpa şi a se deforma;

n Frasinul - lemn greu şi tare, cu contrageri şi rezis -
tenţe mecanice de nivel mediu pentru specia de
foioase;

n Mesteacănul - lemn relativ greu şi tare, cu contracţii
mari;

n Paltinul de câmp sau de munte - lemn relativ greu
şi tare, cu rezistenţe încadrate în categoria medie;

n Plopul, indigen (negru sau tremurător) sau adaptat
la condiţiile de vegetaţie din ţara noastră (eura me -
rican) – este un lemn uşor şi moale, cu contrageri
reduse şi rezistenţe mecanice reduse;

n Salcâmul de plantaţie - lemn greu şi tare, cu contra -
geri şi rezistenţe mecanice reduse;

Cât de rezistent este lemnul pentru   

NORMATIVe
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n Cerul - lemn greu şi potrivit de tare, cu contrageri
mari şi rezistenţe apropiate de cele ale stejarului;

n Gorunul - greu şi tare, cu contrageri mari şi
rezistenţe mecanice mari, similare cu cele ale
stejarului;

n Stejarul - un lemn greu şi tare, cu contrageri şi
rezistenţe mecanice mari.

unde foLosim diveRse esențe de
Lemn, cu RoL stRuctuRaL

Conform recomandărilor, dintre rășinoase, bradul și
molidul sunt folosiți pentru elemente structurale la clădiri
civile, industriale și agrozootehnice, la fabricarea de lemn
lamelat încleiat, case prefabricate, construcții provizorii,
panouri de cofraj și la tâmplărie. Laricele este recomandat
la același tip de construcții doar pentru elemente structurale,
ca stâlpi pentru eșafodaje și susțineri. Pinul este potrivit
pentru elemente structurale, case prefabricate, construcții
provizorii, panouri de cofraj și tâmplărie.

Dacă ne referim la foioase, carpenul frasinul și paltinul
pot deveni elemente structurale doar pentru solicitări

   construcții și cum îl protejăm
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reduse, respectiv șarpante de acoperiș cu deschideri mici și
medii. Fagul are proprietăți care îl fac potrivit doar pentru
construcții provizorii, eventual stâlpi pentru eșafodaje și
susțineri. Mesteacănul face față la o gamă largă de solicitări
ale structurilor de clădiri, iar plopul nu este recomandat
decât în cazul unor solicitări mecanice reduse. Salcâmul, un
lemn greu de prelucrat, este optim doar pentru construcții
zootehnice, eșafodaje și susțineri, iar cerul și gorunul pentru
o varietate mai mare de construcții, unde sunt folosiți ca
stâlpi de rezistență, șarpante cu deschideri mici sau medii,
elemente de tâmplărie. Vedeta lemnului autohton este,
desigur, stejarul, care are utilizări variate, în construcții civile,
industriale sau agrozootehnice, unde poate avea rol
structural, rezistând la solicitări mecanice importante, case
prefabricate, construcții provizorii, tâmplărie etc. 

umiditatea LemnuLui în condiții
diveRse

Lemnul se folosește în construcții fie sub formă brută, de
lemn rotund (dar pentru lucrări specifice – ca structuri
pentru mine, stâlpi pentru rețele aeriene de telecomunicații
sau energie electrică, piloți, construcții cu un design nu foarte
elaborat, sau, din contră, personalizat/rustic), fie sub formă
ecarisată sau semiecarisată: scânduri și dulapi, șipci și rigle,
margini, lăturoaie, grinzi cu două, trei sau patru fețe plane etc.

În utilizarea unui produs din lemn, se iau în calcul și
umiditatea acestuia în condiții specifice de exploatare
(diferența dintre climatul de la munte și cel de la șes sau de
la malul mării este evidentă), care sunt evaluate în funcție
de temperatura și umiditatea aerului ambiant:

n Clasa 1 de exploatare - umiditatea materialului lem -
nos este de maximum 12% - corespunzătoare unei
temperaturi de 20 ± 2°C şi a unei umidităţi relative
a aerului de sub 65 %;

n Clasa 2 - caracterizată prin umiditatea conţinută de
materialul lemnos de maximum 20% - cores pun -
zătoare unei temperaturi de 20 ± 2°C şi a unei
umidităţi relative a aerului între 65 % și 80 %;

n Clasa 3 - caracterizată prin umiditatea conţinuta de
materialul lemnos de peste 80 %.

În acest sens, există o prevedere specială: materialul lemnos
folosit pentru construcții nu trebuie să aibă o umiditate mai
mare de 20%, dar chiar și așa, dacă este foarte apropiată de
acest procent, se recomandă punerea în operă doar după o
uscare prealabilă, eventual chiar pe șantier. În caz contrar, se
vor adopta unele soluții constructive, măsuri de protecție și
detalii de alcătuire care să permită ventilarea elementelor de
construcţie fără a induce în structura de rezistenţă deformaţii
periculoase sau creşterea eforturilor secţionale. În acest caz,
se vor adopta îmbinări care nu sunt influenţate de variaţiile
de umiditate mari: încleierea, asamblarea cu tije, cu elemente
metalice care sunt uşor accesibile pentru reglare şi control
(este exclusă folosirea îmbinărilor cu cep!).

Piesele metalice folosite la îmbinări se protejează prin
grunduire cu vopsea preparată cu ulei de in dublu fiert şi
miniu de plumb (sau alte produse similare), care trebuie să
acopere întreaga suprafaţă a elementului metalic. Înainte de
aplicarea stratului de protecţie anticorozivă, suprafaţa
metalului trebuie curăţată de pojghiţa de laminare și de alte
impurităţi (praf, oxizi, grăsimi) şi să fie perfect uscată.

Atunci când construcţiile sunt supuse unor medii
corozive pentru metal (iar umiditatea lemnului este optimă
la momentul montajului), se recomandă folosirea unor
subansambluri structurale fără piese metalice, de exemplu
cu îmbinări prin încleiere, cu cuie din lemn sau cu pene
elastice; alternativ, elementele metalice folosite pentru
montaj sau solidarizare trebuie să permită controlul şi
protecţia în timpul exploatării şi să poată fi înlocuite uşor.
În general, sistemele constructive se vor alege astfel încât să
se asigure o execuţie şi o montare simplă. 

În acest scop,  se va folosi un număr cât mai redus de
secţiuni diferite de cherestea (fără a spori însă consumul de
material). De asemenea, se vor prefera subansamble
constructive ce se pot prefabrica în ateliere dotate
corespunzător, pe şantier executându-se numai operaţiuni
de montare.

NORMATIVe
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îmbinăRi și aspecte de Rezistență
La soLicităRi mecanice

Elementele de şarpantă (astereala, şipci, căpriori, pane,
popi, contrafişe etc.) sunt adaptate la încărcări cu urmă -
toarele situaţii:
n încărcarea permanentă + încărcarea din zăpadă; 
n încărcarea permanentă + încărcarea exterioară din

vânt (la care se adaugă efectul sucţiunii interioare)
+ ju mătate din intensitatea încărcării din zăpadă;

n încărcarea permanentă + o forţă concentrată (apli -
cată în poziţia în care produce cea mai defavorabilă
stare de solicitare) având valoarea normată de 1000
N (aproximativ greutatea unui om de 100 kg ),
majorată cu un coeficient al încărcării n = 1,2; șipcile
nu sunt incluse aici, deoarece montatorii, când
circulă pe acoperiș, ar trebui să folosească podini de
repartiție a greutății sau să pășească doar pe grinzi.

În contextul de mai sus, pentru ca sistemele constructive
să se comporte cât mai bine, există câteva recomandări: 
n se evită îmbinările la care transmiterea eforturilor se

face prin mai multe mijloace de asamblare, cu
rigidităţi diferite (de exemplu chertări şi tije simultan);

n se acordă o atenție deosebită barelor compuse, ele -
men telor comprimate și ecliselor: repartizarea
uni formă a eforturilor prin adoptarea unor prinderi
co respunzătoare, îmbinări în apropierea nodurilor, o
lun gime corespunzătoare a ecliselor, prevăzute de
nor mative; 

n în cazul utilizării unor subansamble prefabricate,
acestea ar fi obligatoriu verificate la acţiunile pro -
venite din transport şi montaj.

Pentru a satisface exigenţele de performanţă impuse,
îmbinăvconstrucţiilor din lemn să se aleagă tipuri de îmbinări

ce se pot realiza industrializat şi se pot asambla uşor pe şantier
(de exemplu: îmbinări încleiate, îmbinări cu plăcuţe multicuie,
asamblaje metalice), sau care necesită manoperă mai puţin
calificată (de exemplu: îmbinări cu cuie sau buloane). 

compoRtamentuL La atacuL
agențiLoR bioLogici

Lemnul masiv utilizat în construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice poate fi expus acţiunii unor agenţi biologici
xilofagi (ciuperci, insecte) sau agenţi termici (foc). 

Din punctul de vedere al durabilităţii la alterarea
biologică, spe ciile de lemn se clasifică în:
n specii puţin durabile: fag, plop, mesteacăn;
n specii cu durabilitate normală: brad, molid, pin,

salcâm;- specii foarte durabile: stejar.
Clasele de durabilitate ale principalelor specii de lemn

faţă de atacul ciupercilor xilofage sunt:
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n clasa I – foarte durabile: cireş, stejar (la duramen);
n clasa a II-a - durabile: frasin, salcâm;
n clasa a III-a – mediu durabile: pin (la duramen),

larice, cer;
n clasa a IV-a – puţin durabile: molid, brad, carpen,

paltin, ulm;
n clasa a V-a - nedurabile: fag, mesteacăn, tei, anin,

plop, salcie.
La aplicarea măsurilor de protecţie chimică a lemnului

împotriva acestor dăunători, trebuie să se ţină seama și de
clasele de risc, care definesc condiţiile de utilizare ale acestuia
şi exigenţele tratamentului de protecţie aplicat. Deosebit de
importante în domeniul acoperișurilor și fațadelor sunt
clasele de risc pentru domeniile de utilizare ale lemnului: 
n Lemnul nu are contact cu solul și se află la adăpost,

deci nu este expus la umezeală, dar poate suferi
atacul insectelor.

n Lemnul nu are contact cu solul, fiind relativ acoperit,
ceea ce presupune umezire ocazională și deci riscul
ciupercilor și, desigur, al insectelor, care pot apărea
oriunde.

n Lemnul nu are contact cu solul dar este neacoperit,
apărând frecvent umezeala și ciupercile.

n Lemnul se află în contact permanent cu apa (con struc -
ții lacustre, de exemplu), ceea ce favorizează apariția
ciupercilor, insectelor și altor vietăți care pot distruge.

n Lemnul în contact cu apa sărată (clasa de risc cea
mai mare), cu aceleași pericole ca punctul anterior,
dar la un nivel ridicat.    

Lemnul utilizat în construcţii este expus la patru grade
de risc de biodegradare:

n Gradul 1: lemnul este utilizat în interiorul con struc -
ţiilor, unde nu există pericolul de umezire care să
favorizeze instalarea şi dezvoltarea ciupercilor
xilofage (lemn utilizat la amenajări interioare, scări
interioare, grinzi şi stâlpi aparenţi, parchet);

n Gradul 2: lemnul utilizat în construcţii acolo unde
sunt condiţii minime de degradare sub atacul
ciupercilor xilofage (la elemente situate sub acoperiş:
căpriori, grinzi, stâlpi, astereală, şipci, pereţi interiori);

n Gradul 3: lemnul utilizat în construcţii cu risc de
biodegradare de către ciupercile xilofage, în situaţii în
care umiditatea acestuia poate atinge uneori valoarea
de 30 % - alternarea umezirii cu uscarea (lemn utilizat
la elementele de construcţie exte rioa re: lambriuri
exterioare, rame, traverse şi montanţi pentru
panourile de pereţi exteriori, pereţi din lemn rotund
sau ecarisat, balcoane, scări exterioare, balustrade etc);

n Gradul 4: lemnul utilizat în condiţii favorabile de
biodegradare, care este în permanent contact cu solul
(piloţi pentru fundaţii, tălpi inferioare pe pământ sau pe
socluri de zidărie, grinzi, traverse şi rame din panouri de
pardoseală) sau care este per ma nent expus la intemperii
fără a fi finisat peli  culogen (şiţe şi şindrile la acoperişuri).

Tehnologiile de aplicare ale substanţelor de protecţie
insectofungicidă şi ignifugă pot fi: prin băi calde/reci, imersie,
pulverizare, pensulare sau în vid. Așa cum se poate vedea
mai sus, la alegerea produselor şi tehnologiilor de protecţie
a lemnului trebuie să se ţină seama de condiţiile şi locul de
utilizare ale acestuia, respectiv de riscul mai mare sau mai
mic de biodegradare pe perioada de exploatare a con -
strucţiei. La proiectarea construcţiilor din lemn se vor lua în
considerare cerinţele impuse de beneficiar în funcţie de
destinaţia viitoare a construcţiei, precum şi de eventuala
schimbare de destinaţie pe timpul exploatării acesteia. 



Am neVoie de SoLUŢii dURAbiLe
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