
                                    

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          

                   

                                                          PLANUL Cladire Inteligenta Energetic                 Amvic      

                                                   Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

                                          Acoperişuri usoare ,complete si energetice 

 

    Pentru o cladire atractiva si primitoare ,incadrata in peisajul si arhitectura necesara,trebuie sa detinem 
acoperisuri ,” ca valoare adaugata a frumusetii-[1]”:neprotejate ca etansare,sufera anvelopa ,dar si corpul 
uman! Necesar a asigura durabilitate si siguranta in existenta cladirii prin termo, hidro sau fonoizolare,ca bariera 
eficace contra factorilor agresivi. 

 

Source:www.arabesque.ro 

                     1.Solutii sigure,etanse  si durabile 



  Acoperişurile sunt părŃile cele mai expuse ale clădirii si trebuie promovat o compoziŃie structurală 
corespunzătoare : 

-plat,cu pante de 5-6 grade, poate fi necirculabil sau utilizat ca o terasă, spaŃiu de parcare sau grădină; panourile 
termoizolante se amplasează deasupra hidroizolatiei(protectie la temperature si de radiaŃii, impacturi mecanice), oferind 
o soluŃie sigură pentru durata de viaŃa mărită; 

-construcŃie tradiŃională-plana, unde membrana hidroizolantă(implică riscul pierderii etanşeităŃii) este plasată 
deasupra izolaŃiei termice; 

-situat peste ultimul nivel, soluŃiile recomandate sunt functie de starea fizică a straturilor termoizolante prezente- 

•straturile existente se indeparteaza până la faŃa superioară a planşeului;se adauga un nou strat termoizolant modern 
si celelalte straturi; 

•straturilor existente se mentin;se îndepărtează numai stratul de protecŃie a hidroizolaŃiei sau reparatii locale;peste ea 
un strat termoizolant din polistiren extrudat; 

-reabilitarea podurilor ventilate (nemansardate) la acoperişuri înclinate ,tip apa cu panta,prin strat termoizolant 
pe faŃa superioară a planşeului de pod;  izoleaza  instalaŃiile calde -conducte, vase de expansiune; se monteaza  pe faŃa 
exterioară o barieră antivânt –ex. folie de carton simplu sau Ńesătura din fibră de sticlă; 

-poduri mansardate prin plăci termoizolante sub învelitoare(dintre căpriori)- 

· o barieră contra vaporilor pe faŃa caldă a termoizolaŃiei ; 

· spaŃiu de ventilare de 2-3 cm pentru  învelitori etanşe (folii bitumate sau tablă zincată); 

-tip terasă,recomandat, refacere totală, până la placa de rezistenŃă; izolaŃia termică va fi dotata cu o bariera contra 
vaporilor de apă pe faŃa caldă; strat nou de hidroizolaŃie(neaparat,un strat termoizolant suplimentar, si apoi cu unul de 
difuzie ventilat).  



  

   Source:www.holcim.ro 

                     2.Elemente componente 
 
    Invelitoarea este elementul de baza in protectie (tabla zincata sau imitatie tigla,lemn,tigla-ceramica,din 
polipropilena, otel acoperit cu poliester, beton usor colorat, fibra de sticla, aluminiu, roca vulcanica, compozit 
termoplast) si trebuie bine integrat in sistemul total si unitar in: 
 
-sarpanta-elementul de rezistenta ,de obocei din lemn; 
-auxiliare-jgheaburi si burlane pentru drenare eficienta,cosuri de ventilatie si racordare la utilitatile publice,inchidere si 
etansare la zapada sau ploaie;scari de trecere. 
 
    Pentru comportament adecvat al structurii usoare la risc seismic si mentenantei,technologia necesar de implementat 
este a inlocurii moderne cu elemente de otel  a invelitorilor grele din beton armat, mai ales precomprimat (greutate 
intre 350-450 daN/m²) prin: 
 
    1.tabla cutata: 
-cu cute mari,protejata de coroziune(160-200 daN/m²);distanta admisa intre pane creste pana la 7,5 m sau se poate 
renunta la ele sub 7,5 m lungime;grosime tabla intre 0,75-1,5 mm(incarcaturi mari de zapada-2 straturi 
suprapuse);comportament adecvat la contravantuire; 
-cu termoizolatie din vata minerala si folie PVC ca hidroizolatie conduce la proiectarea unor deschideri mari [2].  
Termoizolatia va fi din vata minerala iar hidroizolatia din folie PVC, ansamblul oferind posibilitatea unor deschideri mari. 
 



   2.tigla metalica,cu folie sub, pentru eliminarea condens;cu sipci perforate din otel pentru ventilatia acoperisului; 
pentru protectia exterioara multistrat a elementelor metalice ale acoperisului, poate fi din poliuretan sau poliester, 
unele variante avand si aspect mat, ce confera distinctie si stil cladirilor moderne. 
 
   3.acoperisul vitrat ca suprafete transparente (birouri, centre comerciale si sportive, bazine de inot cat si imobile 
rezidentiale)-pentru  dispersie optima a luminii naturale si protectie la mediu,inclusiv formarea de condens.Se 
recomanda o panta a acoperisului mai mare de 180 pentru a putea prelua si dirija condensul(prin intermediul 
canalelor practicate in profile, ca si prin folosirea unor profile special adaptate pentru colectarea condensului direct de 
pe intradosul sticlei). De regula, in componenta panourilor transparente intra sticla, materialele acrilice sau 
policarbonatul. Placile monolit din sticla trebuie obligatoriu tratate termic, iar din considerente de siguranta este 
recomandata utilizarea geamului incasabil. 

  
Source:www.cesarom.ro 
 

   4.panouri „sandwich”, pentru acoperisurile cu  o inclinatie minima de 5% 
   -cu miez de vata minerala pentru cladirile unde se impun valori mari ale parametrilor de rezistenta la 
incendiu;previne patrunderea umiditatii; 
  -cele cu cu miez de spuma poliuretanica-incombustibil,nedaunator stratului de ozon,fara difuziune de gaze si 
infiltratie de vapori, pentru izolatie termica perfecta si etanseitate;profilari ale fetelor exterioare cu raze mari de curbura 
pentru protectie si planeitate;rezistenta la foc 
  -cu miez de polistiren sunt varianta pentru investitii la care pretul este factorul primordial-produs ecologic,rezistenta 
la foc. 
 
  Prevederile normative  se adresează proiectanŃilor, executanŃilor, beneficiarilor (administratorilor) precum şi 
organelor de avizare, control şi responsabililor tehnici cu execuŃia din domeniul construcŃiilor clădirilor civile, industriale, 
agrozootehnice şi anexe ale acestora.  



 
Source:www.bestproducts.ro 
 
 
                    3. Lucrări de reabilitare a hidroizolaŃiilor bituminoase  
 
   Lucrările  de reabilitare a învelitorilor din produse bituminoase de pe acoperişurile cu sau fără termoizolaŃie, cu 
suport din beton, tablă profilată sau produse din lemn, încep cu etapa de identificare a cauzelor disfuncŃionalităŃilor de 
etanşare semnalate şi până la aplicarea noii hidroizolaŃii –conform metodologiei [3].  
 
   Refacerea hidroizolaŃiei şi păstrarea termoizolaŃiei existente - prin refacerea celei vechi sau aplicarea unor straturi 
noi peste hidroizolaŃia existentă decapată parŃial sau în totalitate. În funcŃie de starea de degradare a hidroizolaŃiei 
existente, soluŃiile pentru refacerea protecŃiei hidrofuge sunt următoarele:  
   -regenerarea suprafeŃei hidroizolaŃiei existente;  
   -aplicarea unei hidroizolaŃii suplimentare, peste hidroizolaŃia existentă;  
   -îndepărtarea hidroizolaŃiei vechi şi aplicarea unei hidroizolaŃii noi.  
 
   Executantul lucrărilor va respecta soluŃiile din proiect şi în special caracteristicile materialelor referitoare la:  
   -stabilitatea la temperaturi pozitive;  
   -rezistenŃa la tracŃiune pe ambele direcŃii;  
   -flexibilitatea la rece;  
   -stabilitatea dimensională şi la UV;  
   -impermeabilitatea la apă;  
   -grosimea membranelor bitumate utilizate şi grosimea stratului de acoperire cu bitum a armăturii acestora.  
    
      Tabelul 1  Evidentierea complexitatii structurii pentru lucrari 
 



Element  Reabilitare 
Structura de 
rezistenŃă- 
strat suport 

Realizată în una din următoarele variante:  
   -beton armat monolit;  
   -elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat (plane, curbe sau ondulate);  
   -foi metalice cutate (protejate anticoroziv);  
   -produse din lemn (cherestea sau panouri fibrolemnoase) 

Structura de 
protecŃie 
(termo-
hidroizolaŃia) 

Alcătuită din:  
1.termoizolaŃie (izolaŃia termică) din unul din următoarele produse:  
   -plăci din beton celular autoclavizat aşezate pe un strat de nisip şi protejate la partea 
superioară cu o şapă din mortar de ciment, ce constituie stratul suport pentru hidroizolaŃie;  
   -plăci din vată minerală lipite cu mastic bituminos sau lipite şi ancorate mecanic, în funcŃie de 
panta acoperişului, şi protejate cu un strat din produse (foi) bitumate caşerate pe plăcile cu ro > 
120 kg/m3 sau cu o şapă armată peste plăcile cu ro < 120 kg/m3;  
   -plăci din polistiren expandat lipite cu mastic de bitum şi protejate pe faŃa superioară cu un 
produs bitumat caşerat sau o sapă de ciment cu aracet (2-3 mm);  
   -plăci din deşeuri celulozice (talaş, fibre sau aşchii de lemn, paie, stuf) sau textile sintetice în 
amestec cu ciment sau lianŃi sintetici lipite pe suport cu mastic de bitum;  
   -spumă de poliuretan în alcătuirea panourilor cu tablă cutată;  
   -produse vrac (cenuşă de termocentrală, zgură expandată sau granulată, granulit) acoperite 
cu o şapă din mortar de ciment.  
 
2.hidroizolaŃie (izolaŃia hidrofugă) –din straturi multiple alcătuite cu unul sau două, din 
următoarele produse (foi):  
   a) membrane pe bază de bitum oxidat:  
   -carton bitumat;  
   -pânză bitumată;  
   -împâslitură din fibre de sticlă bitumată;  
   -Ńesătură din fire de sticlă bitumată;  
   -idem, placată pe o faŃă cu folie de aluminiu.  
   b) membrane pe bază de bitum aditivat (SBS, APP) pe suport armat cu un strat sau combinaŃii 
ale acestora din:  
   -împâslitură din fibre de sticlă;  



   -Ńesătură din fire de sticlă;  
   -folie metalică (aluminiu);  
   -voal şi Ńesături poliesterice 
 
3.componente auxiliare – 
   a) strat pentru protecŃia termoizolaŃiei împotriva vaporilor de apă (bariera contra vaporilor) 
Bariera este executată din produse (foi) bitumate.  
   b) unul sau două straturi de difuzie, decompresiune şi compensare realizate din produse (foi) 
bitumate perforate blindate.  
   ObservaŃie: În execuŃia unor terase s-a realizat bariera şi difuzia dintr-un singur strat prin 
utilizarea foilor bitumate blindate aplicate cu protecŃia de nisip grunjos spre suportul de beton şi 
lipite discontinuu (în puncte sau benzi)  
   c) protecŃia hidroizolaŃiei realizată în următoarele variante:  
   -produse bitumate cu autoprotecŃie în masă sau pe faŃa superioară (granule, paiete, folii 
metalice);  
   -o peliculă de vopsea (bronz aluminiu, vinarom, etc.);  
   -un strat de minim 5 cm grosime din pietriş;  
   -tencuieli armate din mortar de ciment (pentru protecŃia hidroizolaŃiei verticale);  
   -dale (din beton, piatră sau ceramică) pe pat din nisip, mortar de ciment şi strat de separare 
sau pe ploturi (suporturi);  
   -dale din beton cu îmbrăcăminte asfaltică.  
   d) betoane pentru pante (locale sau generale);  
   e) şape din mortar de ciment utilizate pentru egalizări, protecŃia termoizolaŃiei, scafe şi 
tencuieli;  
   f) profile de tinichigerie (copertine, şorŃuri, lăcrimare, compensatori la rosturi, etc.) executate 
de regulă din tablă de oŃel cu grosimea de minim 0,4 mm protejată prin zincare şi/sau vopsire;  
 
4.racorduri la elemente adiacente-care intersectează acoperişul străpungând izolaŃia, impun 
lucrări specifice pentru asigurarea continuităŃii hidro şi termoizolaŃiei- 
   a) elemente care străpung local acoperişul:  
   -receptoare pluviale, alcătuite din produse speciale pentru racordul hidroizolaŃiei la instalaŃia 
de colectare a apei pluviale şi protecŃia acesteia împotriva colmatării;  



   -tubulatură tehnologică (coşuri, ventilaŃii, etc.);  
   -suporturi metalice pentru susŃinerea cablurilor, reŃelelor de instalaŃii, platformelor, scărilor, 
etc.;  
   -chepenguri.  
   b) elemente care întrerup parŃial continuitatea hidroizolaŃiei acoperişului:  
   -luminatoare şi deflectoare;  
   -jgheaburi de dolie;  
   -casă scară, etaj tehnic sau alte construcŃii care depăşesc planul hidroizolaŃiei.  
   c) elemente perimetrale:  
   -jgheaburi cu burlane;  
   -rosturi de nivel sau la construcŃii alăturate, cu înălŃimi diferite. (cu sau fară rosturi de 
separare) 

 

 
Source:www.constam.ro 

 
                     4.Solutii moderne si eficiente propuse  
 
Tehnologie Actual in sectorul 

cladiri 
Solutie propusa si realizata 

Lafarge  Produse neecologice Accesorii pentru acoperisuri ;30 ani garantie;durata mare de viata;varietate 
de culori,modele si cu tigle speciale. 
www.lafarge.ro 

Ruukki Lipsa de eficienta in 
exploatare si siguranta  

1.Acoperisurile de otel asigura o multime de avantaje: etanseaza perfect, sunt 
usoare si durabile. 



2.Model Classic pentru panta mica ,poate fi si din cupru 
3.Model Elite este tip tigla 
4.Model Monterrey cea mai polurara tigla metalica;resedinte familiale 
5.Gama Ruukki de profile trapeizodale  
6.Panouri „sandwich” metalplast Isotherm cu miez de spuma 
poliuretanica,cu miez de vata minerala sau miez de polistiren 
www.ruukki.com 

Megaprofil Fara stabilitate si 
siguranta 

Producator de tigle metalice,tabla cutata,structuri metalice usoare     
www.megaprofil.ro 

 
Bramac Rezistenta la mediu Tigle.folii deschise la difuziune www.Bramac.ro 

 
Avantaj Nerezistente la 

coroziune 
Tigla din compozit termoplast :usoara,culori variate,fiabilitate   
www.tigla.com.ro 

 
Tondach Asigurare siguranta  Tigla ceramica la inaltimi-www.tondach.ro 



 
Tegola Asigurare functionalitate Acoperis si hidroizilatii-granule,bitum,fibra de sticla,plywood-www.tegola.ro 

 
Europal 
Construct 

Degradare (deteriorare, 
depreciere, 
stricare)usoara 

Tigla metalica www.plegel.ro 

 
Final 
Construct 

Reparare costisitoare Tigla profil www.finalconstruct.ro 

Lindab Rezistenta la agenti 
chimici  

Acoperis din tigla metalica www.lindab.ro 

 
Metigla  Culori limitate ca gama Tigla metalica       www.coilprofil.ro 
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