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ZIDARIE

GENERALITATI:
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia pereţilor, a închiderilor de goluri, a
consolidărilor, etc, cu cărămidă plină, cu goluri, bca, etc. precum si specificaţiile pentru mortare de
zidărie, precizate în antemăsurători.

STANDARDE SI NORMATIVE
-

STAS 10109 / 82 – Lucrări de zidărie
C 17-82 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor
STAS 457-86 – Cărămizi
STAS 1030-85 – Mortare obisnuite de var ciment clasificare si condiţii tehnice
STAS 2634-80 – Verificarea calităţii materialelor
STAS 388-80 – Ciment metalurgic M30 în saci
STAS 1500-78 – Ciment Pa35
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Materiale utilizate:
Toate materialele si produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C.
Cărămizile pline presate, cu goluri, bca, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø
6 mm folosite la armarea zidăriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform
mărcilor din proiect.
Livrare,depozitare,transport
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie să-si organizeze în
asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să
corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare.
Reguli pentru verificarea calitatii
La execuţia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţi), de umpluturi (închideri de goluri), etc, se
vor folosi numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc, si se vor folosi mortare de cimentvar marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform planselor de arhitectură.
În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari , cunoscători ai normativelor aferente
lucrărilor de zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât si verticalitatea; se admite, conform
normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atât pe verticală cât si pe orizontală, măsurată faţă de un
dreptar de 3 m lungime.
Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate:
aderenţă cât mai bună între cărămizi si mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor,
înaintea aplicării mortarului;
rosturile verticale si orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafaţa realizată,
lăsându-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului;
rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime,
atât în câmp cât si la intersecţii si colţuri, să se facă pe minim ¼ cărămidă în lungul zidului si pe ½
cărămidă pe grosimea lui. Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând;
grosimea rosturilor verticale si orizontale este de cca 10-12 mm;
se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă;
întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte;
legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii si ramificaţii se face alternativ;
ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de oţel
beton Ø 8 = 50 cm sau prin crearea de strepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche;
se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare;
pereţii despărţitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin ţesere si ancorare cu bare de oţel
beton OB37 Ø 6 la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale si ancorarea lor de zidurile existente
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conform Normativ P2-85.
Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în
procese verbale de lucrări ascunse.
Specificatii pentru mortare
Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se
foloseste ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde
Normativului C17-82.
Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor,
amestecarea mortarului pentru omogenizare si obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea
mortarelor se verifică pe parcursul execuţiei zidăriei si a furnizării lor, în conformitate cu STAS 263480 precum si a metodelor de încercare a mortarelor în stare proaspătă sau întărită.
La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul C16-84.
Verificarea calitatii lucrarilor
Se va face atât la terminarea unor etape cât si la recepţia lucrărilor prin verificarea:
- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele
realizate
- aspectul general si starea fiecărui element în parte
- inventarierea tuturor proceselor verbale
- corespondenţa celorlalte elemente, dintre proiect si execuţie (goluri, ghermele,
buiandrugi, etc).
În cazul în care datele din proiect si prescripţiile nu au fost respectate total sau parţ ial, investitorul
(dirigintele de santier) va decide refacerea lucrărilor faţă de proiect si caietul de sarcini.

2.

TENCUIELI INTERIOARE

GENERALITATI:
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea tencuielilor
existente, executate pe zidărie de cărămidă si plansee de beton, inclusiv executarea gletului de var,
ipsos sau ipsos-var.

STANDARDE SI NORMATIVE
- STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri
- M30 STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru
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- mortare STAS 146-78 – Var pentru construcţii
- C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede
- C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor

Materiale utilizate:
-

ciment metalurgic M30
apă
var pentru construcţii conform STAS 146-78
nisip conform STAS 1667-76

Livrare,depozitare,transport
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-si organizeze în asa
fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor încât
în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini
cât si prin normativele în vigoare.
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să
fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt:
- la mortare ciment-var M10T până la 8 ore,
- la mortare ciment var M25T până la 10 ore,
- la mortare ciment var M100T si M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16
ore.
Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli
Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu
certificate de calitate.
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fisa
care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora.
Executia lucrarilor
Cuprinde:
a)
Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate
straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci si curăţa rosturile
orizontale si verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.
b)
Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu
ajutorul unor scule speciale (ex: raschete) în cazul tencuielilor care se menţin si nu prezintă fisuri sau
detasări de stratul suport.
c)
Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării
tencuielilor:
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de
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beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate si verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise,
etc);
terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale
tencuielilor;
suprafeţele suport să fie curate;

-

rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede
(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;
verificarea execuţiei si recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, plansee, etc) sau a căror
execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum
si dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele,praznuri, suporţi metalici, colţari, etc).
d)

Execuţia amorsării:
suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu spriţ din ciment
si apă în grosime de 3 mm;

în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va
respecta aceeasi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale si anume: amorsare, spriţ,
tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;
amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri
pronunţate, având o suprafaţă rugoasă si aspră la pipăit.
e)
Execuţia grundului:
grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore
de la aplicarea spriţului, si după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa
spriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului;
partea superioară a pereţilro si tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor
executa de pe platforme de lucru continue;
mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători si piesele desenate (M10TM100T);
grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă
plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc;
f)
-

înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată
si să nu aibă granule de var nestinse.
Execuţia stratului vizibil:
stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca si a grundului, însă cu
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nisip fin de până la 1 mm;
grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm;
gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat
subţire de 1-3 mm de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă;
gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea
tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos;
gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în
cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;
la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeste cu drisca de oţel si se execută numai din
pastă de ciment;
în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C,
se vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros,
indicativ C16-79.
Conditii tehnice pentru calitatea tencuielilor si receptionarea lor
Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie,
utilizarea tipurilor si compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum si aplicarea straturilor
succesive în grosimea prescrisă.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului si uscării forţate si, dacă
este cazul, în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în
apă.
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de
santier) în termen de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în
parte.
Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la
refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale.
Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:
rezistenţei mortarului,
numărului de straturi aplicate si grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se
va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile),
aderenţa la suport si între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn
în tencuială, apreciind sunetul obţinut),
-

planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).
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Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse si se
efectuează înainte de execuţia zugrăvelilor si vopsitoriilor.
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt:
Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma
muchiilor, a intrândurilor si iesindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica si cu dreptarul (de 2
m lungime) orientat pe toate direcţiile.
Suprafeţ ele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri,
împuscături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale.
Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).

3.

PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI EXTERIOARE

GENERALITATI:
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia tencuielilor exterioare umede, aplicate
pe suprafeţele faţadelor construcţiei, la cosuri, ventilaţii etc.

STANDARDE SI NORMATIVE
a. STAS 1500-78
b. STAS 1667-76
c. STAS 1134-71
d. STAS 146-78
e. STAS 7055-87

- ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci
- agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianţi minerali
- piatră mozaic (praf de gris de piatră)
- var pentru construcţii
- ciment alb

Materiale utilizate:
a.
b.
c.
d.
e.

ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci
nisip de râu sau carieră, bine spălat
piatră de mozaic – praf de piatră sau praf de marmură (conf. proiect)
var pentru construcţii pastă – STAS 1134-71
ciment portand alb, vezi si STAS 9201-80
Livrare,depozitare,transport

Materialele livrate vor fi însoţite de certifictul de calitate.
Executantul trebuie să-si organizeze în asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor încât în momentul punerii lor în operă să corespundă condiţiilor de calitate
impuse atât prin caietele de sarcini cât si prin normativele în vigoare.
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor,
astfel încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli exterioare sunt:
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la mortar de var-ciment M25T, până la 10 ore maximum
la mortar de ciment-var M50T...M100T fără întârziator, până la 10 ore, iar cu întârziator până
la 16 ore
la mortar de ciment-var M10T până la 8 ore

-

Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli
Toate materialele vor fi introsude în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost
livrate cu ceertificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective.
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucru numai dacă transportul este însoţit
de o fisă care să conţină caracteristicele tehnice ale acestora.
Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui să corespundă
următoarelor tasări ale conului etalon:
pentru spriţ:
o
aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm
o
aplicare manuală a mortarelor 9 cm
o
aplicare pe blocuri de b.c.a. 14-15 cm
pentru smir:
o
în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm
o
iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm
pentru grund:
o
în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm
o
iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm
pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră, similipiatră) prin
probe 7-8 cm, consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie si materialul
utilizat, temperatură, umiditate, etc., cu acordul proiectantului si beneficiarului.

Executia lucrarilor
1. OPERATIUNI PREGATITOARE
Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare:
controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit,
suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate si verticalitate să nu fie mai mari
decât cele admise, etc)
terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioarăar putea provoca deteriorări ale
tencuielilor
-

suprafeţele suport să fie curate
suprafeţele cu plasă de rabiţ trebuie să aibă plasa bine întinsă si să fie legată cu sârmă zincată
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de elemente pe care se aplică
rosturile de zidărie de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele
netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă
2. EXECUŢIA AMORSĂRII
suprafeţele de beton si de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă după care se va amorsa cu
spriţ din ciment si apă în grosime de 3 mm
suprafeţele de b.c.a. vor avea spriţul se va executa din mortar de ciment-var compoziţie
1:025:3 (ciment, var, nisip)
pe suportul de plasă de rabiţ galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi
compoziţie cu a mortarului pentru grund
amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi, fără prelingeri
pronunţate, având o suprafaţă rugoasă si aspră la pipăit.
3.
EXECUŢIA GRUNDULUI
grundul în grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton (plasa de rabiţ), după cel
puţin 24 ore de la aplicarea spriţului (smirului) si după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de
cărămidă. Dacă suprafaţa spriţuluieste prea uscată, aceasta se va uda cu apă în prealabil de
executarea grundului.
grundul la tencuielile din praf de piatră va fi din mortar M50T, iar la tencuieli tip similipiatră
din mortar de ciment var marca M100T. De urmărit si mortarele prevăzute în antemăsurători si
piesele desenate.
grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei, în scopul de a obţine în final o
suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc.
pe suprafeţele de b.c.a. pe care se execută tencuiala din praf de piatră, stratul al doilea
(grundul) va fi de 10-12 mm grosime si se va executa după zvântarea primului strat, cu mortar 1:2:6
(ciment, var, nisip)
înainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafaţa grundului să fie uscată si să nu
aibă granule de var nestinse
interzisă aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul să
îngheţe înainte de întărire
pe timp de arsiţă se iau măsuri contra uscării rapide
grundul (ca si spriţul) se va aplica pe suprafeţele faţadelor de sus în jos, de pe schele de
faţadă independente
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înainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale), suprafaţa grundului trebuie să fie uscată
si să nu aibă granule de var nestins
4.

EXECUŢIA STRATULUI VIZIBIL

la tencuielile din praf de piatră, stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa driscuit si
periat cu mortar var-ciment marca M25T, confecţionat cu piatrăp de mozaic (praf de piatră) în loc de
nisip, iar până la 60 % din ciment Portland alb (acolo unde prin proiect nu se cere 100% ciment alb)
la tencuielile similipiatră, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar
marca M100T confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip, finisat conform indicaţiilor din
piesele scrise si desenate ale proiectului (buciardat, asize verticale, etc.)
tencuilile exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeasi cantitate de mortar, pregătită
în prealabil pentru evitarea diferenţelor de culoare
întreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafeţelor pentru evitarea petelor si diferenţelor
de nuanţe
după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecţie a suprafeţelor proaspăt tencuite Nu se
vor executa tencuieli exterioare, la o temperatură mai mică de +50 C.
-

5.
CONDIŢII TEHNICE PENRTU CALITATEA TENCUIELILOR SI
RECEPŢIONAREA LOR:
Pe parcursul executării tencuililor se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie,
utilizarea tipurilor si compoziţiei mortarelor indicate în proiect precum si aplicarea straturilor
succesive în grosimea prescrisă.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţ ului si uscării forţate si dacă
este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca apă.
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de
santier) în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în
parte.
Încercările de control, în care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisă, conduce la
refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale.
Recepţia pe faza de lucrări se face în cazul tencuililor exterioare, prin verificarea:
rezistenţei mortarului numărul de straturi aplicate si grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare
100 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile) aderenţa la suport si între
straturi (sondaj – prin batere cu ciocan de lemn si aprecierea sunetului obţinut) planeitatea
suporturilor si linearitatea muchiilor (bucată cu bucată)
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dimensiunile, calităţile si poziţ iile elementelor decorative si anexe (solbancuri, cornise, ancadramente,
etc.) bucată cu bucată.
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt:
Tencuieli la faţade si
Tencuieli la retrageri,
alte elemente
curţi de lumină, faţdă

Denumirea defectului

exterioare ale
posterioară
construcţiei
Umflături, ciupituri (împuscături), crăpături,
fisuri, lipsuri de glafuri ferestre, solbancuri,
cocuri, ventilaţii
Zgunţuri mari (până la max. 3 mm), băsici
si zgârieturi adânci formate la driscuire în
stratul de acoperire
Neregularităţi
ale suprafeţelor
(la
verificarea cu dreptarul de 2 m lungime)

Abateri faţă de verticală sau orizontală a
unor elemente de intrânduri, iesinduri,
ornamente, pilastri, muchii, brâie, cornise,
solbancuri, andcadramente, asize, rosturi,
rizuri, etc.
Abateri faţă de rază – suprafeţe curbe

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

max. 2 neregularităţi / m2,
în orice direcţie având
adâncime
sau
proeminenţă de până la 2
mm
Până la 2 mm / m si max
5 mm pe înălţimea de etaj

max.1
neregularitate
2
/m , în orice direcţie
având adâncime sau
proeminenţă de până
la 2 mm
Până la 1 mm / m si
max
3 mm
pe
înălţimea unui etaj

Până la 5 mm

Până la 3 mm

Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare si culoare, să nu aibă denivelări, ondulaţii,
fisuri, împuscături, urme vizibile de reparaţii locale.
Se va controla corespondenţa mortarului (prafului de piatră, similipiatră, etc) si modul de
prelucrare a feţei văzute cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate.
Muchiile de racordare, spaleţii si glafurile golurilor trebuie să fie vii sau rotunjite, drepte,
verticale sau orizontale-conf. proiect.
Solbancurile si diferitele profile trebuie să aibă pantele spre exterior, precum si o execuţie
corectă a lăcrimarelor.
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4. PARDOSELI
GENERALITATI:
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole:
a)
Pardoseli din mochetă
b)
Pardoseli din gresie ceramică si porţelanată
c)
Pardoseli si trepte din plăci marmură, granit etc.
Alcatuirea pardoselilor
Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din:
-îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor si acţiunilor din exploatare
-stratul suport – pe care se asează pardoseala propriu-zisă
Reguli generale:
-controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie si al procesului tehnologic
pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării lucrărilor;
-pardoselile vor fi plane, orizontale si fără denivelări, cu excepţia celor prevăzute expres în proiect a
avea o anumită configuraţie;
executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului
precedent si constatarea că acesta îndeplineste condiţiile de calitate prevăzute;
- în cazul în care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două tipuri de
pardiseli, care se execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală a
mijlocului grosimii foii usii în poziţie închisă, delimitarea realizându-se printr-un profil
metalic special tip U din alamă sau aluminiu.
Lucrari care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli
Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli
(canale, fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc) si efectuarea probelor prescrise,
precum si după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror
execuţie ulterioarăar putea deteriora pardoseala. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală
vor trebui protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară.
Curăţarea planseelor si spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială.
Diversele străpungeri din planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adânciturile mai mari, etc, se vor astupa sau chitui, după caz, cu mortar de ciment.
Se va verifica dacă instalaţiile sanitare si termice au fost izolate corespunzător la trecerea prin
dreptul planseelor, evitând orice contact al acestora cu planseul si pardoseala.
Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente cu ajutorul unui strat
de egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în momentul trecerii la executarea lucrărilor
de pardoseli. Dozajul si natura acestui strat de egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului
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pentru fiecare tip de pardoseală în parte.
Executarea stratului suport al pardoselilor:
Atunci câmd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie să aibă
suprafaţa perfect plană si netedă.
Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat, astfel încât sub încărcările
din exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselilor.
Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor:
Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face
conform prevederilor din subcapitolele ce urmează.
Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform
Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente, indicativ C56-75,
capitolul 8 “Pardoseli”.
a)Pardoseli din placi gresie ceramic si portelanata
Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din
gresie porţelanată si ceramică pe sapa de mortar ciment, lipite cu adeziv import cu rosturi.
Materiale utilizate
plăci din gresie ceramică sau alte tipuri de gresie porţelanată, import sau priducţie internă, ale
căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor si normelor admise în România;
ciment metalurgic cu adaosuri M30, saci;
ciment alb, conform STAS 7055-87;
agregate naturale, conform STAS 1667-76;
acid clorhidric tehnic, conform STAS 339-76;
corpuri abrazive, conform STAS 601/1-84;
apă pentru construcţii, conform STAS 790-84;
oxizi coloranţi;
alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramică, import, ale căror caracteristici tehnice să fie
corespunzătoare standardelor si normelor admise în România.
Transportul si depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-si organizeze în asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de
sarcini cât si prin normativele în vigoare.
Alcătuirea pardoselilor
Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică si porţelanată va fi:
sapă din mortar de ciment, agalizare marca M100T de 30-50 mm grosime;
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-

îmbrăcăminte din gresie ceramică sau porţelanată;
plinte din gresie ceramică sau porţelanată.

Executarea lucrărilor de pardoseli din gresie ceramică sau porţelanată
Stratul suport se va realiza, pe un suport rigid din beton, dintr-un strat de mortar de ciment marca
M100T de 30-50 mm grosime, având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. Nu se vor utiliza cimenturi
cu întărire rapidă, ci cimenturi cu întărire normală.
Înainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză, plăcile de gresie ceramică se
vor ţine în apă timp de 2-3 ore.
Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din import.
În cazul adezivilor speciali, prepararea (dozajul), modul de aplicare al acestora se va executa conform
instrucţiunilor furnizorilor de adezivi. Atenţie ca tipurile de adezivi să corespundă naturii si funcţiunii
încăperilor în care urmează a se folosi.
Plăcile vor fi montate rost pe rost, urmărindu-se în permanenţă planeitatea.
Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor, iar în acest interval
pardoseala nu va fi dată în circulaţie si va fi udată cel puţin o dată la 24 de ore.
Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică si porţelanată se face cu rumegus sau alte metode,
fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţ a finită. La intersecţia
pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza interspaţii de cca 5
mm, care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de a prelua diferenţiat, faţă de verticale,
eventualele tasări si deformări care apar în construcţie.) În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se
recomandă realizarea de rosturi de dilataţie la cca 30,0 mp, în funcţie de modularea structurii de
rezistenţă a construcţiei.
Execuţia plintelor
La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează plinte. În
cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie ceramică sau porţelanată
fixate tot cu adezivi speciali de import.
Condiţii tehnice de calitate
În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS
2560/1-75 si STAS 2560 7 2 – 75, prin metode de verificare stabilite de STAS 2560/3-76.
Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de santier pentru remedieri sau refaceri.
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b)Pardoseli si trepte din placi marmura,granit,etc.
Generalităţi
Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru trepte si pardoseli din plăci marmură, precum si
plintele aferente.
Furnizorii de astfel de produse vor asigura calitatea impusă de standardele interne, dimensiuni cu
abateri stabilite de STAS si calibrate.
Mostre si testări
Înainte de comandarea si livrarea acestor materliale, ofertanţii vor pune la dispoziţia beneficiarului si
proiectantului spre analizare si aprobare un paletar cu mostre pe culori. Se recomandă beneficiarului
alegerea unui furnizor-executant cu experienţă în domeniu (lucrări realizate) care să realizeze si
execuţia, evitând astfel neajunsurile ce ar apărea în corelarea furnizor-executant.
Atât pentru pardoseli cât si pentru trepte (drepte sau balansate) se impune realizarea unui proiect de
stereotomie de comun acord proiectant-beneficiar-executant.
Materiale si produse
Plăcile de marmură pentru pardoseli vor avea dimensiunile apropiate de cele existente, respectându-se
si gama coloristică existetă.
Plăcile de marmură folosite la trepte vor fi dintr-o singură bucată de 4 cm grosime, iar contratreapta se
admite din 2 bucăţi de 1,5-2 cm grosime.
Plăcile vor fi tăiate conform proiect de stereotomie si se livrează:
fără stirbituri, lipsuri, fisuri, etc;
cu abatere de planeitate de max. 1 mm / metru;
cu abatere de dimensiune sau vinclu de max. 1 mm / metru;
slefuite si lustruite.
Toate materialele si produsele trebuie să fie agrementate.
La montare, plăcile se pot rectifica pe santier prin polizare pe cant si reslefuire pentru eliminarea
abaterilor admise de furnizor acolo unde soluţia din proiect o cere.
Stratul suport constă dintr-o sapă de mortar de ciment M100T de cca 2-3 cm grosime, iar fixarea
plăcilor se va face cu adeziv special de import.
Livrare, depozitare, manipulare
Furnizorul va asigura ambalarea, transportul si livrarea plăcilor în condiţii optime, pentru evitarea
deteriorării.
Plăcile vor fi ambalate si stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care să permită manipularea din
camion cu mijloace de încărcat. Plăcile lustruite se asează două câte două, cu partea lustruită faţă în faţă,
pentru a se evita zgârierea.
Depozitarea se face în spaţii acoperite, închise sub cheie, respectându-se modul de stivuire si ordinea lor.
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Executarea lucrărilor
Proiectantul de specialitate, de comun acord cu investitorul, constructorul si furnizorulde materiale vor
stabili termenele de predare solicitate de investitor, etapele de realizare si asigurarea frontului de lucru.
Lucrările ce trebuiesc terminate înaintea întocmirii proiectului de stereotomie si începerii montajului
sunt:
curăţarea de moloz si praf a planseului, precum si udarea acestuia;
realizarea sapei de egalizare din mortar de ciment marca M100T;
realizarea tuturor instalaţiilor interioare: electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare,
semnalizare, etc;
-

fixarea stergătoarelor de picioare la intrare;
realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmează a se realiza aceste pardoseli;

blocarea trecerilor către zona unde urmază a fi realizate pardoselile din plăci pentru a nu se
circula pe parcursul execuţiei;
-

trasarea si fixarea cu martori a axelor.

Pozarea plăcilor
Plăcile se montează ţinând seama de martorii ce au fixat în prealabil axele si nivelul pardoselii. Plăcile
se asează după aplicarea stratului suport si se fixează cu adezivi de import, iar zona se izolează în afara
circulaţiei 24 de ore.
După montarea plăcilor, rosturile se umplu cu chit de rost la culoarea plăcilor. După 7 zile de la montare
pardoseala se curăţă si ceruieste.
În cazul întârzierii predării la termen a obiectivului, pardoselile placate nu se lustruiesc, ci se protejează
cu hârtie impermeabilă fixată cu dopuri ipsos până la 7-10 zile înainte de recepţia lucrării, când se va
executa lustruirea.
La treptele de marmură se vor monta si plinte aferente acestora. Ele se montează după realizarea
pardoselii, direct pe zidărie, tot cu adezivi de import la culoarea plăcilor. După montare, la 7 zile,
plintele se curăţă si se ceruiesc.
Recepţia lucrării
Pe tot parcursul execuţiei, atât investitorul cât si proiectantul si furnizorul de materiale vor acorda
asistenţa tehnică necesară realizării unei calităţi superioare. Se va urmări:
aspectul si starea generală;
alinierea în cadrul ansamblului, planeitate, rostuire, rosturi mici si egale, continuitatea culorii si
a lustruirii;
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corelarea lucrărilor din plăci (granit, plăci gresie porţelanată sau gresie glazurată) cu lucrări de
altă natură (zugrăveli, alte pardoseli, tavane, etc);
-

lovirea usoară a plăcilor pentru verificarea aderării totale a acestora la stratul suport.

5. EXECUTIA PARDOSELILOR SI TREPTELOR PLACATE CU PLACI
MARMURÃ SI GRESIE PORTELANATÃ
1. GENERALITATI
Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru pardoseli din plãci marmurã si gresie
porţelanatã, precum si plintele aferente.
Furnizorii de astfel de produse va asigura calitatea impusã de standardele interne, dimensiuni cu
abateri stabilite prin STAS si calibrate.
Pardoselile si treptele din plãci de marmurã se vor executa pe baza proiectului de stereotomie ce
se realiizeazã de comun acord cu executantul si furnizorul materialului.
2. MOSTRE SI TESTARI
Inainte de comandarea si livrarea acestor materiale, ofertanţii vor pune la dispoziţia
investitorului si proiectantului spre analizare si aprobare un paletar cu mostre pe culori.
Se recomandã beneficiarului, alegerea unui furnizor - executant cui experienţã în domeniu
(lucrãri realizate). Este de preferat ca furnizorul de materiale sã fie si cel ce monteazã; se evitã astfel
neajunsurile ce ar apãrea în corelarea furnizor - executant.
3. MATERIALE SI PRODUSE
Notã: Toate materialele si accesoriile puse în operã, trebuie sa fie agrementate de
I.N.C.E.R.C.
Plãcile de marmurã folosite la pardoseli si trepte vor avea grosimea de 2 cm iar la trepte de 3 cm.
Contratreapta treptelor va avea 2 cm grosime.
Plãcile de gresie se vor folosi la pardoselile grupurilor sanitare .
Plãcile marmurã vor fi tãiate conform proiectului de stereotomie si se livreazã:
fãrã stirbituri, lipsuri, spãrturi.
cu abatere de planeitate de max. 1 mm/metru.
cu abatere de dimensiune sau vinclu (unghi drept) de max. 1 mm/metru.
slefuite si lustruite.
La montare, plãcile se pot rectifica pe santier prin polizare pe cant pentru eliminarea abaterilor admise
la furnizor acolo unde soluţia din proiectul de specialitate o cere.
Stratul suport constã dintr-o sapã din mortar de ciment M100T de cca. 3 cm grosime, fixarea
realizându-se cu adeziv special (6-8kg/mp)
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4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.
Furnizorul va asigura ambalarea, transportul si livrarea plãcilor în condiţii optime, pentru evitarea
deteriorãrii.
Condiţiile de livrare, transport, manipulare si depozitare:
plãcile vor fi ambalate si stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care sã permitã manipularea
din camion cu mijloace de încãrcat.
în cazul placajelor lustruite se aseazã partea lustruitã douã cîte douã, faţã în faţã pentru a evita
zgãrierea.
transportul la punctul de lucru în spaţii închise si înguste se face manual.
depozitarea se face în spaţii acoperite, închise sub cheie respectîndu-se modul de stivuire si
ordinea lor.
5.

EXECUTIA LUCRARILOR.

Proiectantul de specialitate, de comun acord cu investitorul, constructorul si furnizorul de materiale vor
stabili termenele de predare solicitate de investitor, etapele de realizare si asigurarea frontului de lucru.
Lucrãrile ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului.
A). Curãţarea de moloz si praf a planseului precum si udarea acestuia.
B). Realizarea sapei de egalizare din mortar de ciment marca M 100 T.
C) . Realizarea tuturor instalaţiilor interioare:electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare,
semnalizare, etc.
D). Fixarea stergãtoarelor de picioare la intrare.
E). Inglobarea profilelor de ghidaj pentru usi armonicã.
E). Realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmeazã a se realiza aceste pardoseli.
F). Blocarea trecerilor cãtre zona ce urmeazã a fi realizate pardoselile din plãci, pentru a nu se circula
pe parcursul execuþiei.
G). Trasarea si fixarea cu martori a axelor de trasare.
6. POZAREA PLACILOR
Plãcile se monteazã ţinînd seama de martorii ce au fixat în prealabil axele si nivelul pardoselii. Plãcile
se aseazã imediat dupã aplicarea stratului suport si spriţul de ciment, iar zona se izoleazã în afara
circulaţiei 24 de ore.
Nu se admit rosturi mai mari de 1 mm.
Dupã montarea plãcilor, rosturile se umplu cu adeziv la culoarea plãcilor. Dupã 7 zile de la montare,
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pardoseala se curãţã si lustruieste.
In cazul întãrzierii predãrii la termen a obiectivului, pardoselile placate nu se lustruiesc ci se protejeazã
cu hîrtie impermeabilã fixatã cu dopuri ipsos pînã la 7 - 10 zile înainte de recepţia lucrãrii cînd se va
executa lustruirea.
La pardoselile de marmurã se vor monta si plinte aferente acestora. Ele se monteazã dupã realizarea
pardoselii direct pe mortar ciment M100T cu adeziv.
Atît plintele cît si glafurile din plãci de marmurã se vor monta dupã procedeele enumerate mai sus.
Toate placajele se vor lustrui si cerui.
7. RECEPTIA LUCRARII.
Pe tot parcursul execuţiei, atît investitorul cît si proiectantul si furniizorul de materiale vor acorda
asistenţa tehnicã necesarã realizãrii unei calitãţi superioare.
Se va urmãri:
aspectul si starea generalã.
alinierea în cadrul ansamblului, planeitate, rostuire, rosturi mici si egale, continuitatea culorii si
a lustruirii.
corelarea lucrãrilor din plãci (marmurã sau gresie) cu lucrãri de altã naturã (zugrãveli, alte
pardoseli, tavane, etc.).
−

lovirea usoarã a plãcilor pentru verificarea aderãrii totale a acestora la stratul suport.

6. PLACARE CU FAIANŢĂ SAU GRESIE CERAMICĂ
1.

GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă si gresie ceramică
executate pe pereţi interiori de cărămidă, b.c.a. sau beton.
2.
STANDARDELE SI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ
STAS 233-86 – Plăci de faianţă
C6-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau CESAROM
C223-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau plăci ceramice aplicate pe pereţi
prin lipire cu adeziv.
3.

MOSTRE SI TESTĂRI

Înainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare execuţiei placajelor de faianţă se vor
pune la dispoziţia beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, următoarele mostre:
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placaj faianţă sau gresie ceramică – cel puţin 10 mostre, cu desenul si culoarea indicate în
proiect;
borduri pentru placajul de faianţă sau gresie – 10 mostre, cu desenul si culoarea indicate în
proiect corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate.
4.
MATERIALE UTILIZATE
Toate materialele care se pun în operă, în special plăcile de faianţă, adezivii, etc, pot fi
import sau producţie internă, cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare standardelor si
normelor admise în România.
faianţă de producţie internă sau import;
tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă, dar care să
corespundă standardelor admise în România.
5.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT Materialele livrate vor fi
însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-si organizeze în asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul
punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât
si prin normativele în vigoare.
6.

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE

Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton si zidărie se va face la cel puţin o lună
după încărcarea cu greutatea permanentă, inclusiv din acoperirea clădirii.
Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie, trebuie să fie terminate următoarele
categorii de lucrări:
montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau căpruselilor la usi;
tencuirea tavanului si a suprafeţelor pereţilor care se plachează;
montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor si eventualele
remedieri ale acestora;
executarea mascărilor si sliţurilor din plasă de rabiţ
montarea diblurilor (în cazul în care se foloseste metoda tradiţională de montaj cu dibluri de
lemn, nu cu dibluri împuscate din plastic), consolelor, etc;
-

executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care trebuie placat;
îmbrăcăminţile pardoselilor reci.

-

înainte de începerea lucrărilor de placare, suprafeţele pereţilor din zidărie, b.c.a. sau beton se vor
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pregăti conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) si P104-82 (executarea pereţilor din b.c.a.);
placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate, fără abateri de la planeitate (sub 3
mm / m pe verticală si sub 2 mm / m pe orizontală);
suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi, pete de grăsime, rosturile
zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm, iar suprafeţele de beton
trebuie aduse în stare rugoasă.
Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie:
se trasează suprafeţele pentru placare, cu atenţie deosebită la stabilirea orizontalităţii si
verticalităţii montajului;
plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră si se scurg preţ de 2-3 minute înainte de
aplicarea lor;
montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus;
rosturile orizontale si verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) si în linie dreaptă, având
lăţimea indicată prin proiect, dar nu mai mare de 0,5 mm;
-

suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%.

montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci, cu adezivi speciali de
import, cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile fiind închise cu chituri speciale de
import. Atât culoarea plăcilor cât si a chitului se va stabili de către proiectant;
după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile;
umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;
etansările între suprafeţele placate si recipienţi de orice fel se va face cu chituri speciale;
în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior, la o temperatură mai mică de +5 grade C, se
vor lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros” –
indicativ C16-79.
7.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR SI VERIFICAREA CALITĂŢII

Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul si mostrele aprobate,
uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafeţelor (sub dreptarul de 1,2 m
lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu săgeată de maximum 1 mm),
continuitatea si execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de faianţă, rosturi de lăţimi uniforme si
rectilinii, atât pe verticală cât si pe orizontală, etc.
Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. Liniile de racord ale placajului cu alte
tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie să fie rectilinii, fără onduleuri în plan vertical
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sau orizontal, iar rosturile bine etansate cu chituri speciale.
Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici iesit cu mai mult de grosimea
plăcii de faianţă.
În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj, găurile se maschează cu rozete metalice, capace,
întrerupătoare, prize, etc, găurile netrebuind să fie vizibile.
Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios, recepţia se va face cu exigenţă sporită.

7. PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI SI VOPSITORII
1.

GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor si vopsitoriilor, asemănătoare
ca materiale si tehnologie de execuţie si sunt prezentate fiecare în subcapitole separate.
Conţinutul subcapitolelor:
a)
Zugrăveli de var
b)
c)
d)

Zugrăveli culori de apă
Vopsitorii de ulei
Vopsitorii cu “Vinarom”

e)

Vopsitorii cu var lavabil

2.
MATERIALE
Toate materialele si produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de
I.N.C.E.R.C.
Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor admise în România.
3.

LIVRAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-si organizeze în asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă,
acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât si prin normativele
în vigoare.
Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţ
iilor de depozitare (în special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă
ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 si +20 grade C.
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Standarde de referinţă:
C3-76 – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii
C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin
vopsire
C58-86
– Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile
utilizate în construcţii
4.
LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA
ZUGRĂVELILOR SI VOPSITORIILOR
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire, gletuire,
placaje, pardoseli reci (exclusiv lustruirea), instalaţiile electrice, sanitare si de încălzire, inclusiv
remedierile si probele instalaţiilor;
În încăperile cu pardoseli din parchet, mochetă sau P.V.C., zugrăvelile se vor executa înaintea
executării îmbrăcăminţii pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii si
murdăririi;
Tâmplăria de lemn si metalică trebuie să fie montată si revizuită, cu excepţia drucarelor,
sildurilor si cremoanelor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei;
Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor si înainte de
finisarea pardoselilor: raschetare parchet, ceruirea p.v.c., lustruire marmură si mozaic;
5.
PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR Suprafeţe tencuite sau de beton
În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie driscuite cât mai fin, urmele de driscă
să fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate si uscate.
În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămasi de la turnare se vor umple cu mortar de cimentvar, după ce bavurile si dungile iesinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatră
de slefuit sau cu peria de sârmă.
Suprafeţe gletuite
suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane si netede, fără
desprinderi si fisuri;
toate fisurile si neregularităţile se chituiesc sau se spăcluiesc cu pastă din aceeasi compoziţie cu
a gletului;
-

după uscare suprafeţele reparate se slefuiesc cu hârtia de slefuit (pereţii de sus în jos) si se curăţă
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de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.
tâmplăriile trebuie să fie revizuite si reparate eventualele degradări survenite în urma
transportului sau montajului;
-

umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăsească 15%, verificată cu aparatura specifică;

accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi
grunduite anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei.
suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi de orice fel, vopsea veche,
noroi, etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, spacluri de oţel, hârtie sticlată sau
soluţii decapante (ex: Feruginol). Petele de grăsime se sterg cu solvenţi adecvaţi, exclusiv petrol
lampant si benzină auto.
Tâmplăria metalică se aduce pe santier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător
vopselelor de ulei.
6.

CONDIŢII DE EXECUŢIE

Zugrăvelile si vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie si prevederile
prezentului caiet de sarcini.
Lucrările de finisare a pereţilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de
cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor si cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor, regim de
temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor si cel puţin 8 ore pentru zugrăveli si 15 zile
pentru vopsitorii după executarea lor.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă si nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la
încetarea ploii si nici pe timp de arsiţă mare.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au
umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite si 8% pentru cele gletuite. În condiţiile de umiditate
a aerului de până la 60% si temperatura –15 .... – 20 grade C, umiditatea
de regim se obţine după 30 de zile de la tencuire si 15 zile după gletuire. Umiditatea suprafeţelor suport
se măsoară cu aparatură sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%).
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător si suprafaţ a care se finisează nu trebuie să fie mai
mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.
a)

Zugrăveli cu lapte de var

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu lapte de var
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(spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi si tavane pe suprafeţe tencuite sau pe beton.
Standarde de referinţă pentru materiale:
STAS 146-78 - var pentru construcţii
STAS 790-84 - apă pentru construcţii
STAS 545/1-80
- ipsos pentru construcţii
STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui
STAS 18-70 - ulei tehnic de in
STAS 1581/2-83
- hârtie pentru slefuire uscată
STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic
Specificaţii privind execuţia:
laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins si 1,5 părţi apă (în volume) ce se
amestecă până la omogenizare. Se adaugă laptelui de var amestecând continuu, ulei tehnic de floarea
soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. La zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi în praf, până
în nuanţa cerută, pentru care se va prezenta mostre, care se vor aviza de proiectant si beneficiar.
Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăepere ce urmează a se zugrăvi;
compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare, prin sită fină (900 ochiuri / cm2) din sârmă de
alamă, pentru reţinere de impurităţi, var nestins sau colorant;
spoielile (fără pigmenţi si grăsimi) si zugrăvelile de var se executăîn trei straturi;
primul strat, grundul, crează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie si culoare.
Se aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu
aparatul de pulverizare;
zugrăveala (stratul 2 si 3) se aplică cu aparate de pulverizare. Manual se aplică numai pe
suprafeţe mici;
-

fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent;

b)
Zugrăveli culori de apă
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare si
execuţia zugrăvelilor în culori de apă, preparate cu humă sau caolin, aplicate în interiorul construcţiilor
la pereţi si tavane în încăperi cu umiditate sub 60%, pe suprafeţe tencuite si gletuite.
Standarde de referinţă pentru materiale:
STAS 545/1-80
- ipsos pentru construcţii
STAS 4888-76 - caoliu spălat de Harghita
STAS 232/1-73
- caoliu spălat de Aghires
Norme interne ale producătorului:
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STAS 790-84 - apă pentru construcţii
STAS 88-86 - clei de oase
STAS 89-86 - clei de piele
STAS 189-77 - săpun pastă pentru zugrăveli
STAS 1581/2-83
- hârtie pentru slefuire uscată
STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic
Standarde
seria 17
din
Industria
chimică
– referitoare la:
oxizi,pigmenţi,pământuri colorante si decolorante etc.
Specificaţii privind execuţia:
prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul instrucţiunile producătorului
care garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu humă, apoi a soluţiei de clei si în
final la realizarea amestecului omogen din aceste soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea
nuanţei dorite); se preparaă concomitent si soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – strecurată prin sită
de 900 ochiuri/cm2);
se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi;
compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm2;
se aplică un prim strat de săpun, după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de ipsos. După
uscarea si slefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun pe porţiunile reparate;
se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi, pe întreaga suprafaţă;
soluţia de săpun si primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua, ultimele două
aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe suprafeţe mici, acolo unde nu este
posibil mecanizat, se poate aplica zugrăveala si numai cu bidineaua;
compoziţia de zugrăveală, după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate întrebuinţa până
la 48 de ore de la preparare, întrucât se alterează în special vara.

c)

Vopsitorii cu vopsele de ulei

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile si modul de executare a lucrărilor de
vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în exterior si interior
pe tâmplărie de lemn si metal, balustrade, grile si alte elemente metalice, etc.
d)
Vopsitorii cu „VINAROM”
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile si modul de executare a
lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în
încâperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%, la pereţi si tavane.
Standarde privind execuţia:
STAS 7359-89 - vopsea VINAROM, pe bază de poliacet de vinil în dispersie
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STAS 790-84 - apă pentru construcţii
STAS 545/1-80
- ipsos pentru construcţii
STAS 1581/2-83
- hârtie pentru slefuire uscată
Specificaţii privind execuţia:
vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite si gletuite cu glet
de ipsos
-

această vopsitorie se realizează în următoarea ordine:
grund de vopsea VINAROM (½ vopsea + ½ apă)
vopsea VINAROM diluată aplicată în două straturi
prealabil se face verificarea gletului si eventualele rectificări ale suprafeţelor
grundul se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată
celelalte două straturi se aplică numai mecanic, cu pistolul
înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

e)

Vopsitorii cu varuri lavabile de interior si exterior

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile si modul de executare a lucrărilor de
vopsitorie cu varuri lavabile, producţie internă sau de import, aplicate la interior pe pereţi si tavane, pe
tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar în exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment.
Standarde si norme de referinţă pentru materiale, precum si specificaţii privind execuţia sunt
identice cu cele amintite la vopsitoriile cu VINAROM.
Atenţie trebuie acordată:
procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior;
pentru asigurarea consistenţei si calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor
respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor;
-

vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum si de termenul de valabilitate al lor;

materialele si soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate, exterior,
interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse
în compoziţia de lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului;
Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic:
curăţarea petelor si îndepărtarea prafului
spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată
închiderea fisurilor si a crăpăturilor
aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import
aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a
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instrucţiunilor producătorului
7.

CONDIŢII DE CALITATE SI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de santier):
îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;
calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor si normelor interne
de fabricaţie;
respectarea prevederilor din proiect si a dispoziţiilor de santier;
recepţia lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora;
eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiţii
de calitate vor fi refăcute sau remediate.
examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de
culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi
sau retusuri care să distoneze cu tonul general, etc)
examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia
pe palmă la o frecare usoară.
Verificarea vopsitoriilor se va face prin:
examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelasi
ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelasi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete,
desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băsici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire
sau slefuire, etc)
verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea, slefuirea,
chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua
până la stratul suport;
se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc (dacă acestea sunt
vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite si pe suprafeţele lor ascunse, etc);
se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii si zugrăveli) să se facă cu o
delimitare clară (fără suprapuneri) si rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia locurilor unde acestea sunt
prevăzute explicit prin detaliile din proiect).

Intocmit,
Arh.Calciu Brigite Alexandra
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