ORDINUL
nr………….din ………...2012
pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în constructii.
Comasare/revizuire C4 – 1977, C174 – 1979, C55 – 1974”,
indicativ: GE 055-2012
În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în constructii, cu modificarile ul rioare, ale art. 2 din Regulamentul
privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de
reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin
Hotarârea Guvernului nr.203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Hotarârii Guvernului nr.1016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea
schimbului de informatii în domeniul standardelor si r ementarilor tehnice, precum si
al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si Statele
Membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile
ulterioare,
în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art. 13 alin.(6) din Hotarârea Guvernului
nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea Minis ului Dezvoltarii Regionale si
Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite prezentul
O R D I N:
Art. 1 – Se aproba reglementarea tehnica “Ghid privind produse de
finisare din materiale polimerice utilizate în constructii. Comasare/Revizuire C4-1977,
C174 –1979, C55 – 1974”, indicati v: GE 055 -2012, elaborata de Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila
"URBAN-INCERC", prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2 – La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Decizia Institutului
Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii nr.131/1977 privind
aprobarea “Instructiunilor tehnice pentru aplicarea tapetelor indicativ C4-77, Decizia
Insitutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii nr.78/1979
privind aprobarea ”Instructiunilor tehnice de aplicare a profilului apara or muchie de
treapta din PVC indicativ C 174 -79”, Ordinul Inspectorului General de Stat pentru
Directivare si Control în Proiectarea si Executarea Constructiilor nr.157/1974 pentru
aprobarea „ Instructiunilor tehnice privind montarea profilului mîna curenta din PVC
semirigid, indicativ C55-74”, precum si orice alte dispozitii contrare îsi înceteaza
aplicabilitatea.
*) Ordinul si anexa se publica si în Buletinul Constructiilor e tat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în
Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", care functioneaza în coordonarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

*)

Art. 3 – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I si
intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
Prezenta reglementare tehnica a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr.
RO/......... din ......................, prevazuta de Directiva 98/34/CE a
ului
European si a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabil re a unei proceduri pentru
furnizarea de informatii în do meniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin
Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998,
publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU
Eduard HELLVIG

*) Ordinul si anexa se publica si în Buletinul Constructiilor e tat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în
Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", care functioneaza în coordonarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Anexa
la Ordinul MDRT nr................../ 2012

GHID PRIVIND PRODUSE DE FINISARE DIN MATERIALE POLIMER CE
UTILIZATE ÎN CONSTRUCTII.
COMASARE/REVIZUIRE C4 – 1977, C174 – 1979, C55 – 1974
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1

OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1
Prezentul ghid are ca obiect stabilirea si detalierea cerintelor, criteriilor si nivelurilor de
performanta pentru produsele de finisare din materiale polimerice, în conformitate cu cerintele
Legii nr.10/1995, privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare si cele mentionate în
standardele specifice.
1.2
Domeniul de aplicare al prezentului ghid îl constituie produsele de finisare din materiale
polimerice utilizate în interiorul cladirilor noi sau xistente, precum si executia lucrarilor si asigurarea
calitatii acestora si anume:
a)

tapete finisate, sub forma de rulouri, destinate aplicarii pe pereti si plafoane cu ajutorul unui
adeziv acoperind în totalitate interfata dintre tapet si suport (perete sau plafon), în cladiri civile
(de locuit, social-culturale, administrative) si industriale, în spatii cu regimuri de umiditate
normale sau ridicate;

b)

profile aparator muchie de treapta, din materiale polimerice, de diferite forme, utilizate pentru
protejarea muchiilor treptelor scarilor cu sau fara va
în cladiri de locuit, social-culturale,
administrative, industriale;

c)

profile mâna curenta din materiale polimerice, de dife e forme, utilizate la balustradele
metalice ale scarilor si parapetelor interioare, în cladiri de locuit, social-culturale,
administrative, industriale.

1.3
Prevederile prezentului ghid se adreseaza producatoril , proiectantilor, executantilor si
beneficiarilor (utilizatorilor) de lucrari de construc ii, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici
cu executia precum si autoritatilor de avizare si control din domeniul constructiilor.
1.4
Prevederile prezentului ghid sunt corelate cu cerintele legislatiei Uniunii Europen
ale actelor
normative nationale de punere în aplicare a acesteia privind introducerea pe piata a produselor pentru
constructii, precum si cu prevederile standardelor specif ce.
1.5
Produsele de finisare care fac obiectul acestui ghid s
estinate utilizarii în conditii normale
de exploatare, care nu implica rezistenta acestora la olicitari exceptionale (de exemplu: seism, foc
etc.).
1.6
Prezentul ghid nu cuprinde prevederi referitoare la ta
sticla.

ele de pluta si tapetele de fibre de

1.7

Prezentul ghid nu se refera la profilul aparator muchie de treapta si profilul mâna curenta
utilizate la scarile de interventie si salvare în caz de incendiu si scarile rulante.

1.8

Aplicarea prezentului ghid se face în corelare cu prevederile din alte documente: acte normative
si standarde. Referirile la alte documente sunt date în continuare în text, în cazurile în care este
necesar si sunt enumerate în Anexa nr.1 – Referinte tehnice si legislative.
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2

DEFINITII (TERMINOLOGIE)

Terminologia si notatiile utilizate în cadrul prezentului ghid sunt cele din standardele de produs
specifice si actele normative, iar acolo unde nu exista standarde, sunt formulate definitii în corelare cu
literatura de specialitate.

2.1

Definitii referitoare la tapete

Terminologia referitoare la tapete, din cadrul prezent lui ghid este cea prevazuta în SR EN 235:2003.

2.2

Definitii referitoare la profilul aparator muchie de treapta

2.2.1 vang : element de rezistenta de tip grinda pe care se reazema treptele.
2.2.2 profil aparator muchie de treapta : piesa, de diferite forme si materiale, utilizata la
ejarea
muchiilor treptelor scarilor din beton, lemn, piatra naturala, care poate fi asociata s nu cu functiunea
antiderapanta.

2.3

Definitii referitoare la profilul mâna curenta

2.3.1 profil mâna curenta : piesa, de diferite forme si materiale, aplicata prin fixare mecanica sau
prin încalzire cu aer cald si presare, utilizata la balustrad
metalice ale scarilor si parapetelor
interioare.

4

3

CLASIFICARE

3.1
Tipuri de lucrari
Lucrarile care se executa cu produse de finisare din materiale polimerice, care fac obiectul acestui ghid
se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume:
1)
dupa vechimea suportului:
a)
lucrari noi;
b)
lucrari de întretinere si/sau renovare.
2)
dupa tipul elementului de constructie pe care se aplica:
a)
pereti si tavane;
b)
trepte si contratrepte;
c)
balustrade metalice si parapete interioare.
3)
dupa modul de aplicare:
a)
prin lipire;
b)
prin încastrare, la trepte din beton monolit;
c)
prin fixare mecanica;
d)
combinata: fixare mecanica si lipire.
4)
dupa destinatia cladirii:
a)
cladiri de locuit;
b)
cladiri social-culturale;
c)
cladiri administrative;
d)
cladiri industriale.
3.2

Tipuri de materiale

3.2.1 Tipuri de tapete
Tapetele se clasifica dupa urmatoarele criterii:
1)
dupa modul de aplicare:
a)
lipite cu adezivi (livrati separat);
b)
prelipit sau autocolant (tapetul poarta adezivul propriu de montare, aplicat în fabrica) si
protejat cu folie de protectie (care se îndeparteaza în momentul punerii în opera).
2)
dupa tipul suportului de baza:
a)
hârtie pictata;
b)
tapet vinilic;
c)
hârtie vinilica pictata;
d)
tapet vinilic pe material textil (tesut sau netesut);
e)
tapet din material plastic;
f)
tapet textil.
3)
dupa procedeul de prelucrare si finisare:
a)
hârtie pictata lacuita;
b)
tapet în relief;
c)
tapet gofrat mecanic;
d)
tapet gofrat si imprimat;
e)
tapet gofrat cu model geometric;
f)
tapet gofrat duplex;
g)
tapet gofrat chimic;
h)
tapet cu fulgi;
i)
tapet cu film metalic;
j)
tapet metalizat;
k)
tapet cu efect metalic;
5

4)

5)

6)

7)
8)

3.2.2

l)
tapet panoramic;
m)
tapet cu efect texturat.
dupa modul de întretinere:
a)
tapet lavabil;
b)
tapet superlavabil;
c)
tapet semilavabil si periabil;
d)
tapet superlavabil si periabil.
dupa modul de îmbinare:
a)
cu îmbinare libera;
b)
cu îmbinare dreapta;
c)
cu îmbinare decalata.
dupa modul de desprindere:
a)
tapet desprins pe cale uscata;
b)
tapet desprins prin smulgere;
c)
tapet desprins pe cale umeda.
dupa modul de utilizare:
a)
cu utilizare normala;
b)
cu utilizare intensa.
dupa permeabilitatea la vaporii de apa:
a)
permeabile;
b)
bariere de vapori.
Tipuri de adezivi pentru tapete

Adezivii pentru tapete pot fi:
3.2.2.1 Adezivi sub forma de pulbere, la care se adauga apa în momentul puner i în opera; acestia pot
fi :
a)
adezivi pe baza de amidon;
b)
adezivi celulozici.
3.2.2.2 Adezivi sub forma de pasta, fabricati pentru a fi pusi în opera imediat; acestia pot fi:
a)
adezivi vinilici;
b)
adezivi acrilici;
c)
adezivi de tip neopren (pentru lipire dubla);
d)
adezivi pe baza de alcool (cu liantul derivat de colof niu).
3.2.2.3 Adezivi care se aplica din fabrica pe spatele tapetului si protejat cu folie de protectie (care se
îndeparteaza în momentul punerii în opera). Alegerea adezivului este determinata de tipul de tapet si
este precizat în fisa tehnica a acestuia, deoarece depinde de natura suportului de baza al tapetului.
NOTA – În cazul în care suportul este prea absorbant sau neabsorbant, este necesara aplicarea, înainte
de adeziv, a unei amorse specifice (compatibila cu adezivul), cu rolul de a facilita fixarea acestuia.
3.2.3

Tipuri de profil aparator muchie treapta

a)

profil aparator muchie de treapta din PVC aplicat prin lipire pe suport (figura 1).
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Figura 1 – Exemplu de profil aparator muchie de treapta din PVC aplicat prin lipire pe suport

b)

profil aparator muchie de treapta antiderapant, profilat, cu suprafata lisa si elemente de
încastrare în beton (figura 2).

Figura 2 – Exemple de profil aparator muchie de treapta antiderap nt
c)

profil aparator muchie de treapta antiderapant care po te fi înlocuit, montat într-o canelura a
suportului (figura 3).

Figura 3 – Exemple de profil aparator muchie de treapta antiderapant, montat într-o canelura
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d)

profil aparator muchie de treapta, compus dintr-un profil de baza din aluminiu si o insertie din
PVC antiderapant (care poate fi înlocuita) ca strat de finisare si protectie (figura 4).

Figura 4 – Exemplu de profil aparator muchie de treapta
e)

profil aparator muchie de treapta, compus dintr-un profil de baza din aluminiu eloxat, cu
insertie antiderapanta (care poate fi înlocuita) pe pa ea superioara si cu adeziv autocolant pe
partea inferioara, din benzi de cauciuc butilic (figura 5).
Adeziv
Insertie

Perforatie pentru fixare mecanica

Figura 5 – Exemplu de profil aparator muchie de
treapta cu adeziv autocolant sub forma
de benzi

f)

Figura 6 – Exemplu de profil aparator
muchie treapta prevazut cu
perforatii sub insertie

profil aparator muchie de treapta universal, cu profilul de baza din aluminiu eloxat sau alama
lustruita sau PVC, cu insertie (care poate fi înlocuita), care poate fi din: carbura de siliciu, PVC,
poliuretan sau un amestec (PVC, cuart si polimer); ins rtia este antiderapanta si autocolanta pe
una din parti, ceea ce faciliteaza montarea; profilul oate fi prevazut cu perforatii sub insertie,
pentru usurarea fixarii mecanice (figura 6).
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3.2.4 Tipuri de profil mâna curenta
a)

profil mâna curenta din PVC, tip teaca, aplicat pe platbanda metalica, de diferite forme si
dimensiuni (figura 7).

Figura 7 – Exemple de profil mâna curenta tip teaca

b)

profil mâna curenta din PVC, tip tubular, care se fixe a mecanic (figura 8).

Figura 8 – Exemple de profil mâna curenta tubular
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4

CERINTE REFERITOARE LA SUPRAFATA SUPORT

4.1

Cerinte referitoare la suportul pe care se aplica tapetele

4.1.1
a)
b)
c)

Tapetele se aplica pe suprafete din:
beton, zidarie de caramida sau din blocuri mici, tencu te si driscuite fin sau gletuite;
panouri din beton celular autoclavizat, netezite prin tencuire sau gletuire;
panouri din lemn, produse din lemn sau gips-carton.

4.1.2 Suprafata pe care urmeaza sa se aplice tapetul trebuie sa fie compatibila cu cea a suportului de
baza al tapetului.
4.1.3 Suprafetele din beton sau din zidarie, tencuite sau gletuite, precum si cele din lemn trebuie sa
fie verificate astfel încât sa nu prezinte denivelari, crapaturi, adâncituri sau bavuri, sa fie uscate,
degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substante ca e pot împiedica aderenta. De asemenea, suprafetele
pe care urmeaza sa se aplic e tapetul trebuie sa aiba o anumita stabilitate, adica, la stergerea cu o perie
moale uscata sa nu prezinte tendinta de macinare.
4.1.4 Umiditatea suportului, exprimata în procente, nu trebuie sa fie mai mare de:
a)
2,5-3 %, la suprafetele din beton, la cele din zidarie tencuite sau la cele gletuite cu glet de var;
b)
8 %, la suprafetele gletuite cu glet de ipsos;
c)
8 %, la suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat.;
d)
10-12 %, la suprafetele din lemn.
Masurarea umiditatii se efectueaza cu aparate specifice, etalonate pentru fiecare tip de suprafata.
4.1.5 Abaterile de la verticala ale suprafetelor nu trebuie a depaseasca 1mm/m si maximum 3 mm
pe toata înaltimea încaperilor pâna la 3,5 m si 5 mm,
u încaperi cu înaltimea mai mare de 3,5 m.
Se admit cel mult doua neregularitati ale suprafetelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime) în
orice directie, neregularitatile având adâncimea sau înaltimea pâna la 2 mm.
4.1.6 Suprafetele peretilor se curata, daca este cazul, de stropii de mortar si zugraveala care au cazut
pe pereti la finisarea tavanului si prin spacluirea micilor defecte locale. Suprafetele reparate se
slefuiesc cu hârtie abraziva, iar praful rezultat din slefuire se îndeparteaza cu o bidinea curata si uscata.

4.1.7 Pentru suprafetele din lemn este important de cunoscut esenta de lemn utilizata, deoarece
anumite esente necesita o impregnare speciala. Suprafa a elementelor masive trebuie sa fie slefuita
corect.
4.1.8 Porozitatea suprafetei pe care se va aplica tapetul trebuie stabilita utilizând metoda picaturii de
apa, proiectata pe suprafata ce urmeaza a fi acoperita
tapet. Se apreciaza modul de absorbtie dupa
principiile ilustrate mai jos:

suprafata poroasa (picatura integral absorbita)

suprafata absorbanta normala(picatura partial
absorbita)
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suprafata neabsorbanta (picatura neabsorbita)
În functie de rezultat, se stabileste primul strat de
adeziv.

4.2

specific fiecarui caz, de catre producatorul de

Cerinte referitoare la suportul pe care se aplica profilul aparator muchie de
treapta

4.2.1 Suprafata pe care urmeaza sa se aplice profilul nu tre uie sa prezinte denivelari mai mari de
3 mm sau crapaturi si goluri mai mari de 5 mm. De asemenea, aceasta trebuie sa fie stabila, lipsita de
praf sau alte impuritati.
4.2.2 Treptele trebuie sa aiba laturile uniforme ca latime s lungime, abaterile maxime admisibile
între extremitati fiind de ± 2 mm.

4.3

Cerinte referitoare la suportul pe care se aplica prof

mâna curenta

4.3.1 Balustrada sau parapetul pe care se aplica profilul mâna curenta trebuie sa se termine la partea
superioara cu o platbanda metalica, care poate fi:
a)

întrerupta la racordarea între paliere (figura 9);

Figura 9 – Balustrada întrerupta la racordarea între paliere

b)

continua, racordata în unghi drept (figura 10);
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Figura 10 – Balustrada continua, racordata în unghi drept

c)

continua, racordata curb (figura 11);

Figura 11 – Balustrada continua, racordata curb
4.3.2 Capetele balustradei sau capetele balustradelor întrerupte în zona de racordare trebuie sa se
termine cu o curbura în plan vertical cu raza minima d 100 mm, raza care trebuie sa fie respectata si
daca la capatul scarii apare o a doua curbura în urma areia capatul platbandei devine orizontal
(figura 12).
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Figura 12 – Exemple de tipuri de curburi ale capetelor balustradelor
4.3.3 Montantii pe care se fixeaza platbanda trebuie sa fie ealizati astfel încât dupa montarea
platbandei marginile acesteia sa ramâna libere pe o la ime de circa 1 cm, pentru a permite asezarea
continua a portiunilor de fixare a profilului.
4.3.4 În cazul în care platbanda se realizeaza din mai multe bucati, acestea trebuie sa fie montate
astfel încât între capetele lor sa nu apara denivelari, iar daca proiectul nu prevede sudarea lor, atunci
distanta dintre ele nu trebuie sa depaseasca 2 mm.
4.3.5 Înainte de aplicarea profilului, se verifica daca eventualele suduri ale platbandei si montantilor
au fost curatate de bavuri si polizate, astfel încât sa nu apara denivelari la îmbinarile platbandei. De
asemenea, suprafata platbandei trebuie sa fie lipsita de praf si de alte impuritati.
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5

CERINTE, CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA ALE PRODUSELOR DE
FINISARE DIN MATERIALE POLIMERICE

5.1

Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru tapete

Caracteristicile esentiale obligatorii, nivelurile de
formanta, precum si sistemele de atestare a
conformitatii tapetelor decorative în rulouri, în functie de utilizarea preconizata, sunt prezentate în
tabelul 1.
5.1.1

Cerintele, criteriile si nivelurile de performanta pentru tapetele din hârtie finisata, tapetele
vinilice si tapetele din materiale plastice sunt prezentate în tabelul 2, atât cele mentionate în SR
EN 233:2001, cât si alte cerinte suplimentare.

Tapetele mentionate cuprind urmatoarele clase:
a)
b)
c)

Clasa 1: caracterizate printr-o latime si o suprafata specificate;
Clasa 2: caracterizate printr-un prag min im al latimii nominale;
Clasa 3: frizele: elemente decorative sub forma de rulouri de latime mai mare sau egala cu
mm si mai mica de 500 mm.
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Tabe lul 1 – Caracte ristici ese ntiale obligatorii, niveluri de perf manta si siste me de atestare a conformitatii, pe ntru tapete le decorative în rulouri,
în functie de utilizarea preconiz ata
Pro dus
Tapete
decorative.
Tapete în
rulouri

Utilizare
preconizata

Referential pentru
pro dus

Finisaje interioare

SR EN 15102
+A1:2011

(pereti interiori,

Sistem de atestare
a confo rmitatii

Caracteristici esentiale

aplicabil
Reactie la foc 2

pereti despartitori
sau plafoane)

Degajare de
form aldehida

- supuse

Degajare de substante
periculoase 2

reglementarilor
referitoare la

reactia la foc

2

Valoare de prag a
caracteristicii esentiale

Referential pentru metoda de
evaluare a caracteristicii esentiale

Observatii

Euroclase

SR EN 13501 -1+A1:2010

de la A1 pâna la F

corespunde/
nu corespunde
= 120 mg/kg

SR EN 12149:2003

valoarea limita
din
S R EN 15102 + A1 :201 1

SR EN 12149: 2003

Încercarea A, daca este
relevant

Migrare maxima de

-(A1, A2, B , C)*

1

-(A1,A2, B ,

3

metale grele si elemente
specifice 2
- antim oniu

- arsenic
- bariu
- cadmiu
- crom
- plumb
- mercur
- seleniu

C)**, D si E

- (A1......E)***, F

4

- alte utilizari 1

4

Degajare de monomer

-

fara valoare limita

= 25 mg/kg
= 500 mg/kg
= 25 mg/kg
= 60 mg/kg
= 90 mg/kg
= 20 mg/kg
= 165 mg/kg

valoare lim ita*
valoare lim ita*
valoare lim ita*
valoare lim ita*
valoare lim ita*
valoare lim ita*
valoare lim ita*
*din SR EN 15102 +A1:2011
încercarea B, daca este
relevant
valoarea limita din
SR EN 15102 +A1:2011
daca este relevant

corespunde/
nu corespunde
= 0,2 mg/kg

SR EN 12149: 2003

de clorura de vinil2

Absorbtie acustica

-

SR EN ISO 354: 2004

-

SR EN ISO 11654: 2002
(clasificare)
SR EN 12667:2002
SR EN ISO 10456:2008
SR EN ISO 10456:2008/AC:2010

(încercari)

Rezistenta termica

*)

Produse/materiale pentru care o etapa clar identificabila în procesul
continutului de materiale organice)
**)

Produse/materiale pentru care nu este necesara încercarea la reactia la foc.

1
2

daca este relevant
valoare declarata, exprimata
în m 2K/W sau W/mK

productie determina o îmbunatatire a clasificarii de reactie la foc (de exemplu, adaugarea de produse ignifuge sau o lim it re a

P roduse/materiale care nu intra sub incidenta notei * )

***)

valoare unica declarata

Alte utiliari prevazute în mandat sunt controlul acustic si controlul termic.
Aceste caracteristici fac obiectul marcajului CE
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Tabelul 2 – Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru tapetele din hârtie
finisata, tapetele vinilice si tapetele din materiale plastice
Nr.
Cerinte/
Performanta
Criteriu
Referential pentru
crt.
caracteristici
(nivel/clasa/descriere)
(parametru)
metoda de
evaluare a
caracteristicii
produsului
A. Cerinte esentiale conform Legii nr.10/1995, privind calitatea în constructii
1.
Rezistenta mecanica si
Produsele nu influenteaza rezistenta mecanica si stabilitatea
stabilitate
constructiilor pe care se aplica
2. Securitate la incendiu
Tapetul nu trebuie sa modifice
2.1 Reactie la foc
Parametri
SR EN 13501semnificativ performanta la foc
conform
1+A1:2010
a suportului pe care s -a aplicat.
SR EN
Regulamentul
Clasele de reactie la foc a
13501-1+A1: privind clasificarea
tapetelului si a peretilor pe care
2010
si încadrarea
este aplicat trebuie sa fie:
produselor pentru
- cai de evacuare a persoanelor,
constructii pe baza
A1, A2 -s1, d0 sau B -s1d0
performantelor de
- cai de evacuare a persoanelor
comportare la foc
la cladiri înalte si foarte înalte,
A1, A2 -s1, d0.
Alte performante în functie de
destinatia cladirilor si a spatiilor
din acestea sunt precizate în
reglementarile
tehnice
în
domeniul se curitatii la incendiu.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Igiena, sanatate si mediu
Migrare maxima a
metalelor grele si a altor
elemente*:
Cadmiu (Cd)
Crom (Cr)
Plumb (Pb)
Mercur (Hg)
Seleniu (Se)
Continut maxim în
monoclorura de vinil
(MCV)*

Emisie maxima de
formaldehida*

Rezistenta la
permeabilitate la vapori

= 25
= 60
= 90
= 20
= 165
= 0,2

= 120

- sa fie permeabil sau
impermeabil la vaporii de
apa, în functie de destinatia
încaperii în care urmeaza sa
fie utilizat tapetul.
- valoarea factorului
rezistentei la permeabilitate
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Continut de
metale grele
si alte
elemente(R),
exprimat în
mg/kg de
tapet

SR EN 12149:2003
Metoda A

Continut în
monoclorura
de vinil (W),
exprimat în
mg/kg tapet
Cantitate de
formaldehida
emisa(G),
exprimata în
mg/kg tapet
Factorul
rezistentei la
permeabilitate
la vapori(µ)

SR EN 12149:2003
Metoda B

SR EN 12149:2003
Metoda C

SR EN ISO
12572:2002

3.5

Permeabilitate la apa

4.
5.

Siguranta în exploatare
Protectie împotriva
zgomotului
Absorbtie acustica

5.1

6.
6.1

Economie de energie si
izolare termica
Rezistenta termica

1.

Aspect

2.
2.1

Dimensiuni*
Latime nominala

2.2

Suprafata

la vapori peste care un
material se considera bariera
contra vaporilor este 5000,
conform reglementarilor
tehnice privind calculul
transferului de masa prin
elementele de constructii.
- tapetul lavabil trebuie sa fie
impermeabil la apa, atunci
când urmeaza sa fie utilizat în
spatii cu umiditate ridicata
(grupuri sanitare, bai,
bucatarii sau alte spatii
similare)
- cresterea în greutate, dupa 7
zile de mentinere a cilindrului
cu apa pe suprafata tapetului,
trebuie sa fie de maximum
100g/m2.
Nu exista specificatii

Nu se precizeaza un anumit
nivel. Rezultatele masurarilor
se utilizeaza în proiectarea
acustica.

Coeficient de
absorbtie
acustica (a s )

Nu se precizeaza un anumit
Rezistenta
nivel. Rezultatele masurarilor
termica (R),
se utilizeaza în calculul
exprimata în
termotehnic al elementelor de
m2 x K/W
constructii pe care s -a
aplicat tapetul.
B. Alte cerinte /caracteristici ale tapetului
Sa nu prezinte fisuri, sfâsieri
Aspect
sau gofrari accidentale pe
suprafata sa sau pe margini.
Desenele sa prezinte
uniformitate în ceea ce
priveste executia si culoarea.
Sa nu prezinte desprinderi
sau cojiri ale peliculei de
protectie din polimeri (în
cazul în care este prevazuta)
Dimensiuni,
Clasa 1: de la 50 cm pâna la exprimate în
mm sau cm,
53 cm
conform
Clasa 2: = 60 cm
SR EN
Clasa 3: = 32 mm
2
233:2001
Clasa 1: 5,326 m ± 3%
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SR EN ISO
354:2004

SR EN 12667:2002

Vizual

SR EN 12956:2001

2.3

Abateri dimensionale

3.

Liniaritate si paralelism
al marginilor*

4.

Rezistenta la spalare cu
buretele*

5.

Lavabilitate*

6.

Rezistenta a culorilor la
lumina*

Clasa 1: Lungimea si latimea
reala nu trebuie sa se abata
fata de valorile nominale cu
mai mult de + 1,5 %.
Clasa 2: Toleranta pe
lungimea si latimea reala
trebuie sa fie de ± 1,5 %.
Clasa 3: Toleranta la
lungimea reala trebuie sa fie
de ± 1,5 %, în cazul
rulourilor de lungime mai
mare sau egala cu 10 m si de
± 3 %, în caz contrar.
Marginile ruloului trebuie sa
fie drepte si paralele pe toata
lungimea, cu urmatoarele
tolerante:
- liniaritate: marginile nu
trebuie sa se abata de la linia
dreapta cu mai mult de 1 mm,
pe o lungime de 1 m;
- paralelism: trei masurari ale
latimii nu trebuie sa difere cu
mai mult de 1 mm.
Nu trebuie sa prezinte o
degradare sau o schimbare de
aspect în raport cu epruveta
martor, susceptibila sa
modifice înfatisarea de tapet.
Nivelurile si simbolurile
rezistentei la spalare cu
buretele sunt indicate în SR
EN 235:2003.
În conditiile de încercare
stabilite pentru fiecare nivel
de lavabilitate, în
SR EN 12956:2001, un tapet
nu trebuie sa prezinte o
degradare sau o schimbare de
aspect, susceptibila sa
modifice înfatisarea de tapet,
în raport cu epruveta martor.
Nivelurile si simbolurile
lavabilitatii sunt indicate în
SR EN 235:2003.
=4
Nivelurile si simbolurile
rezistentei culorilor la lumina
sunt indicate în
SR EN 235:2003.
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Liniaritate si
paralelism al
marginilor

SR EN 12956:2001

Aspect

SR EN 12956:2001

Aspect

SR EN 12956:2001

Indicele de
rezistenta a
culorilor la
lumina
determinat la
o umiditate
relativa de la

SR EN ISO 105 B02:2003

1.

2.

Aderenta

Aspect

60 % pâna la
70 % si o
temperatura
maxima a
panoului
negru de
45 oC.
C Cerinte referitoare la produsul pus în opera
Sa reziste (sa nu se sfâsie) la
Rezistenta la
micro-miscarile suportului
forfecare,
(dilatari, contractii).
exprimata în
= 0,3
N
mm2
= 0,03
Rezistenta la
desprindere,
exprimata în
N
mm latime
fâsie de tapet
Suprafata tapetata sa nu
Aspect
prezinte încretituri, pungi de
aer sau adeziv.
Sa nu ramâna spatii
neacoperite.
Sa nu ramâna zone inestetice
în zonele de racordare cu alte
elemente de constructie
(conducte, pervazuri).
Nuantele culorilor trebuie sa
fie unitare, iar motivele
decorative trebuie sa aiba
continuitate pe întreaga
suprafata a tapetului.

SR EN 1373:2002

SR EN 1372:20 02

Vizual

* Cerinte/caracteristici stabilite în SR EN 233:2001

5.1.2 Cerintele, criteriile si nivelurile de performanta pen ru tapetele textile sunt prezentate în
tabelul 3, atât cele mentionate în SR EN 266:1997, cât si alte cerinte suplimentare.
Tabelul 3 – Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru ta etele textile
Nr.
crt.

1.
2.
2.1

Cerinte/
caracteristici

Performanta
(nivel/clasa/descriere)

Criteriu
(parametru)

Referential pentru
metoda de
evaluare a
caracteristicii
produsului
A. Cerinte esentiale conform Legii 10/1995, privind calitatea în constructii
Rezistenta mecanica si
Produsele nu influenteaza rezistenta mecanica si stabilitatea
stabilitate
constructiilor pe care se aplica
Securitate la incendiu
Tapetul nu trebuie sa modifice
Reactie la foc
Parametri
SR EN 13501semnificativ performanta la foc
conform
1+A1:2010
a suportului pe care s -a aplicat.
SR EN
Regulamentul
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Clasele de reactie la foc a
13501tapetului si a peretilor pe care
1+A1:2010
este aplicat trebuie sa fie:
- cai de evacuare a persoanelor,
A1, A2 -s1, d0 sau B-s1d0
- cai de evacuare a persoanelor la
cladiri înalte si foarte înalte, A1,
A2 -s1, d0.
Alte performante în functie de
destinatia cladirilor si a spatiilor
din acestea sunt precizate în
reglementarile
tehnice
în
domeniul securitatii la incendiu.

3.

Igiena, sanatate si mediu

4.
5.

Siguranta în exploatare
Protectie împotriva
zgomotului
Absorbtie acustica

5.1

6.
6.1

Economie de energie si
izolare termica
Rezistenta termica

1.

Aspect

2.
2.1

Dimensiuni*
Latime nominala sau
latimea utila

2.2

Suprafata

privind clasificarea
si încadrarea
produselor pentru
constructii pe baza
performantelor de
comportare la foc

Nu sunt prevazute anumite niveluri.
Materialele utilizate în tapete nu trebuie sa emane no e, nu trebuie
sa fie radioactive, nu trebuie sa reprezinte medii pr
e dezvoltarii
ciupercilor, mucegaiurilor, parazitilor, trebuie sa fie antistatice.
Culorile tapetelor trebuie sa fie corespunzatoare destinatiei spatiilor
în care acestea se utilizeaza, astfel încât sa nu influenteze în mod
negativ psihicul utilizatorilor.
Nu exista specificatii

Nu se precizeaza un anumit
nivel. Rezultatele masurarilor
se utilizeaza în proiectarea
acustica.

Coeficient de
absorbtie
acustica (a s )

Nu se precizeaza un anumit
Rezistenta
nivel. Rezultatele masurarilor termica (R),
se utilizeaza în calculul
exprimata în
termotehnic al elementelor de
m2 x K/W
constructii pe care s -a
aplicat tapetul.
B. Alte cerinte/caracteristici ale tapetului
Sa nu prezinte fisuri, sfâsieri
Aspect
sau gofrari accidentale pe
suprafata sa sau pe margini.
Desenele sa prezinte
uniformitate în ceea ce
priveste executia si culoarea.
Sa nu prezinte desprinderi
sau cojiri ale peliculei de
protectie din polimeri (în
cazul în care este prevazuta)
Nu este standardizata, însa
aceasta trebuie sa fie
mentionata
Nu este standardizata, însa
aceasta trebuie sa fie
mentionata

21

Dimensiuni,
exprimate în
mm

SR EN ISO
354:2004

SR EN 12667:2002

Vizual

SR EN 266:1997
Anexa B

2.3

Abateri dimensionale

3.

Aderenta firelor
încleiate*

4.

Lavabilitate *

5.

Rezistenta a culorilor la
lumina*

1.

Aderenta

2.

Aspect

Abaterea admisa în raport cu
valorile declarate nu trebuie sa
depaseasca ± 3 %, în cazul
suprafetei ruloului si,
respectiv, ± 1,5 %, în cazul
latimii nominale sau latimii
utile.
Un tapet supus încercarii nu
trebuie sa lase sa apara la
suprafata sa nici o dezlipire a
firelor încleiate.
În conditiile de încercare
stabilite pentru fiecare nivel de
lavabilitate, în
SR EN 12956:2001, un tapet
nu trebuie sa prezinte o
degradare sau o schimbare de
aspect, susceptibila sa
modifice înfatisarea de tapet,
în raport cu epruveta martor.
Nivelurile si simbolurile
lavabilitatii sunt indicate în
SR EN 235:2003.
Sunt acceptate 2 niveluri de
rezistenta a culorilor la
lumina :
- satisfacator : indice = 4
- foarte bun : indice = 6
Nivelurile si simbolurile
rezistentei culorilor la lumina
sunt indicate în
SR EN 266:1997.

Aspect

SR EN 266:1997
Anexa C

Aspect

SR EN 12956:2001

Indicele de
SR EN ISO 105 rezistenta a
B02:2003
culorilor la
lumina
determinat la
o umiditate
relativa de la
60 % pâna la
70 % si o
temperatura
maxima a
panoului
negru de
4 5 oC.
C. Cerinte referitoare la produsul pus în opera
Sa reziste (sa nu se sfâsie) la
Rezistenta la SR EN 1373:2002
micro-miscarile suportului
forfecare,
(dilatari, contractii).
exprimata în
= 0,3
N
mm2
= 0,03
Rezistenta la SR EN 1372:2002
desprindere,
exprimata în
N
mm latime
fâsie de tapet
Suprafata tapetata nu trebuie
sa prezinte încretituri, pungi
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Aspect

Vizual

de aer sau adeziv.
Nu trebuie sa ramâna spatii
neacoperite.
Nu trebuie sa ramâna zone
inestetice în zonele de
racordare cu alte elemente de
constructie(conducte,
pervazuri).
Nuantele culorilor trebuie sa
fie unitare, iar motivele
decorative trebuie sa aiba
continuitate pe întreaga
suprafata a tapetului.
* Cerinte/caracteristici stabilite în SR EN 266:1997.
5.1.3 Cerintele, criteriile si nivelurile de performanta pentru tapetele cu utilizare intensa sunt
prezentate în tabelul 4, atât cele mentionate în SR EN 259-1:2002, cât si alte cerinte
suplimentare.

Tabelul 4 – Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru tapetele cu utilizare
intensa
Nr.
Cerinte/
Performanta
Criteriu
Referential pentru
crt.
caracteristici
(nivel/clasa/descriere)
(parametru)
metoda de
evaluare a
caracteristicii
produsului
A. Cerinte esentiale conform Legii 10/1995, privind calitatea în constructii
1.
Rezistenta mecanica si
Produsele nu influenteaza rezistenta mecanica si stabi tatea
stabilitate
constructiilor pe care se aplica
2.
Securitate la incendiu
Tapetul nu trebuie sa modifice
2.1. Reactie la foc
Parametri
SR EN 13501semnificativ performanta la foc
conform
1+A1: 2010
a suportului pe care s -a aplicat.
SR EN
Regulamentul
Clasele de reactie la foc a
13501privind clasificarea
tapetelului si a peretilor pe care 1+A1:2010
si încadrarea
este aplicat trebuie sa fie:
produselor pentru
- cai de evacuare a persoanelor,
constructii, pe baza
A1, A2 -s1, d0 sau B -s1d0
performantelor de
- cai de evacuare a persoanelor
comportare la foc
la cladiri înalte si foarte înalte,
A1, A2 -s1, d0.
Alte performante în functie de
destinatia cladirilor si a spatiilor
din acestea sunt precizate în
reglementarile
tehnice
în
domeniul securitatii la incendiu.

3.
3.1.

Igiena, sanatate si mediu
Migrare maxima a
metalelor grele si a altor
elemente*:
Cadmiu (Cd)
Crom (Cr)
Plumb (Pb)

= 25
= 60
= 90
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Continut de
metale grele
si alte
elemente(R),
exprimat în
mg/kg de

SR EN 12149:2003
Metoda A

3.2

3.3

Mercur (Hg)
Seleniu (Se)
Continut maxim de
monoclorura de vinil
(MCV)*

Emisie maxima de
formaldehida*

3.4

Rezistenta la
permeabilitate la vapori

3.5

Permeabilitate la apa

4.
5.

Siguranta în exploatare
Protectie împotriva
zgomotului
Absorbtie acustica

5.1

6.

= 20
= 165
= 0,2.

= 120

- sa fie permeabil sau
impermeabil la vaporii de
apa, în functie de destinatia
încaperii în care urmeaza sa
fie utilizat tapetul.
- valoarea factorului
rezistentei la permeabilitate
la vapori peste care un
material se considera bariera
contra vaporilor este 5000,
conform reglementarilor
tehnice privind calculul
transferului de masa prin
elementele de constructii.
- tapetul lavabil trebuie sa fie
impermeabil la apa, atunci
când urmeaza sa fie utilizat în
spatii cu umiditate ridicata
(grupuri sanitare, bai,
bucatarii sau alte spatii
similare)
- suportul pe care s-a aplicat
tapetul nu trebuie sa se
umezeasca dupa mentinerea
timp de 3 min a cilindrului
cu apa pe suprafata tapetului
- cresterea în greutate, dupa 7
zile de mentinere a cilindrului
cu apa pe suprafata tapetului,
trebuie sa fie de maximum
100g/m2.
Nu exista specificatii

Nu se precizeaza un anumit
nivel. Rezultatele masurarilor
se utilizeaza în proiectarea
acustica.

Economie de energie si
izolare termica
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tapet
Continut în
monoclorura
de vinil (W),
exprimat în
mg/kg tapet
Cantitate de
formaldehida
emisa(G),
exprimata în
mg/kg tapet
Factorul
rezistentei la
permeabilitate
la vapori(µ)

Coeficient de
absorbtie
acustica (a s )

SR EN 12149:2003
Metoda C

SR EN ISO
12572:2002

SR EN ISO
354:2004

6.1

Rezistenta termica

1.

Aspect

2.
2.1

2.2

2.3

3.

4.

Nu se precizeaza un anumit
nivel. Rezultatele masurarilor
se utilizeaza în calculul
termotehnic al elementelor de
constructii pe care s-a aplicat
tapetul.

Rezistenta
SR EN 12667:2002
termica (R),
exprimata în
m2 x K/W

B. Alte cerinte/caracteristici ale tapetului
Nu trebuie sa prezinte fisuri,
Aspect
sfâsieri sau gofrari
accidentale pe suprafata sa
sau pe margini.
Desenele trebuie sa prezinte
uniformitate în ceea ce
priveste executia si culoarea.
Nu trebuie sa prezinte
desprinderi sau cojiri ale
peliculei de protectie din
polimeri (în cazul în care este
prevazuta)
Dimensiuni*
Dimensiuni,
exprimate în
Latime nominala
Nu este standardizata, însa
mm
aceasta trebuie sa fie
mentionata
Suprafata
Nu este standardizata, însa
aceasta trebuie sa fie
mentionata
Abateri dimensionale
Abaterea admisa în raport cu
valorile declarate nu trebuie
sa depaseasca ± 3 %, în cazul
suprafetei ruloului si,
respectiv, ± 1,5 %, în cazul
latimii nominale sau latimii
utile.
Liniaritate si paralelism
Marginile ruloului trebuie sa
Liniaritate si
al marginilor*
fie drepte si paralele pe toata
paralelism al
lungimea, cu urmatoarele
marginilor
tolerante:
- liniaritate: marginile nu
trebuie sa se abata de la linia
dreapta cu mai mult de 1 mm,
pe o lungime de 1 m;
- paralelism: trei masurari ale
latimii nu trebuie sa difere cu
mai mult de 1 mm.
Lavabilitate*
În conditiile de încercare
Aspect
stabilite pentru fiecare nivel
de lavabilitate, în
SR EN 12956:2001, un tapet
nu trebuie sa prezinte o
degradare sau o schimbare de
aspect, susceptibila sa
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Vizual

SR EN 12956:2001

SR EN 12956:2001

SR EN 12956:2001

5.

Rezistenta a culorilor la
lumina*

1.

Aderenta

modifice înfatisarea de tapet,
în raport cu epruveta martor.
Nivelurile si simbolurile
lavabilitatii sunt indicate în
SR EN 235:2003.
=6
Nivelurile si simbolurile
rezistentei culorilor la lumina
sunt indicate în
SR EN 259-1:2002.

Indicele de
rezistenta a
culorilor la
lumina
determinat la
o umiditate
relativa de la
60 % pâna la
70 % si o
temperatura
maxima a
panoului
negru de
45 oC.
C. Cerinte referitoare la produsul pus în opera
Sa reziste (sa nu se sfâsie) la
Rezistenta la
micro-miscarile suportului
forfecare,
(dilatari, contractii).
exprimata în
= 0,3
N
mm2

= 0,03

2.

Aspect

Suprafata tapetata nu trebuie
sa prezinte încretituri, pungi
de aer sau adeziv.
Nu trebuie sa ramâna spatii
neacoperite.
Nu trebuie sa ramâna zone
inestetice în zonele de
racordare cu alte elemente de
constructie (conducte,
pervazuri).
Nuantele culorilor trebuie sa
fie unitare, iar motivele
decorative trebuie sa aiba
continuitate pe întreaga
suprafata a tapetului.

* Cerinte/caracteristici stabilite în SR EN 259-1:2002.
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Rezistenta la
desprindere,
exprimata în
N
mm latime
fâsie de tapet
Aspect

SR EN ISO 105B02:2003

SR EN 1373:2002

SR EN 1372:2002

Vizual

5.2

Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru profilul aparator muchie de
treapta

Cerintele, criteriile si n ivelurile de performanta pentru profilul aparator muchie de treapta sunt
prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5 – Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru pr ilul aparator muchie
de treapta
Nr.
crt.

1.
2.
2.1

3.

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

Cerinte/
caracteristici

Performanta
(nivel/clasa/descriere)

Referential
pentru metoda de
evaluare a
caracteristicii
produsului
A. Cerinte esentiale conform Legii 10/1995, privind calitatea în constructii
Rezistenta mecanica si
Produsele nu influenteaza rezistenta mecanica si stabilitatea
stabilitate
constructiilor pe care se aplica
Securitatea la incendiu
Reactie la foc
Profilul nu trebuie sa
Parametri
SR EN 13501modifice semnificativ
conform
1+A1:2010
performanta la foc a
SR EN 13501suportului pe care s-a aplicat. 1+A1:2010
În functie de rezultatele
obtinute dupa încercarile de
laborator, se stabilesc
domeniile de utilizare ale
produselor.
Igiena, sanatate si mediu Nu sunt prevazute anumite
niveluri.
Materialele utilizate în profil
nu trebuie sa emane noxe, nu
trebuie sa fie radioactive, nu
trebuie sa reprezinte medii
propice dezvoltarii
ciupercilor, mucegaiurilor,
parazitilor, trebuie sa fie
antistatice.
Siguranta în exploatare
Comportare
Unghi de
Conform regleantiderapanta
> 19 o
alunecare,
mentarilor tehnice
(unghi de alunecare)
exprimat în o
în domen iu
Protectie împotriva
zgomotului
Absorbtie acustica
Nu se precizeaza un anumit
Coeficient de SR EN ISO
nivel. Daca este cazul,
absorbtie
354:2004
rezultatele masurarilor se
acustica (a s )
utilizeaza în proiectarea
acustica.
Economie de ene rgie si
izolare termica
Rezistenta termica
Nu se precizeaza un anumit
Rezistenta
SR EN
nivel. Daca este cazul,
termica (R),
12667:2002
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Criteriu
(parametru)

rezultatele masurarilor se
utilizeaza în calculul
termotehnic al elementelor de
constructii pe care s-a aplicat
profilul.

1.

2.

exprimata în
m2 x K/W

B. Alte cerinte/caracteristici ale profilului aparator muchie de treapta
Rezistenta la rupere la
Rezistenta la
SR EN ISO 527tractiune:
rupere la
2:2000
Profil d in cauciuc EPDM minimum 90 MPa
tractiune ,
Profil d in PVC
minimum 20 MPa
exprimata în
MPa
Alungire la rupere prin
Deformarea la
SR EN ISO 527tractiune
rupere la
2:2000
Profil d in cauciuc EPDM minimum 200 %
tractiune,
Profil d in PVC
minimum 300 %
exprimata în %

3.

Stabilitate dimensionala

maximum 0,5 %

4.

Rezistenta chimica

1.

Aspect

5.3

Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru pr

Variatia
dimensiunilor
( longitudinal
si transversal),
exprimata ca
procent din
dimensiunile
initiale
Aspect

Nu sunt prevazute anumite
niveluri. În functie de
rezultatele obtinute dupa
încercarile de laborator, se
stabilesc domeniile de
utilizare ale produselor.
C. Cerinte referitoare la produsul pus în opera
Profilul trebuie sa fie montat
Aspect
întins pe toata lungimea
treptei, urmând conturul
acesteia, fara umflaturi sau
goluri sau portiuni dezlipite.

-

SR EN ISO 28121:2007

Vizual

mâna curenta

Cerintele, criteriile si nivelurile de performanta pentru profil mâna curenta sunt prezentate în
tabelul 6.

Tabelul 6 – Cerinte, criterii si niveluri de performanta pentru profil mâna curenta
Nr.
Cerinte/
Performanta
Criteriu
Referential pentru
crt.
caracteristici
(nivel/clasa/descriere)
(parametru)
metoda de
evaluare a
caracteristicii
produsului
A. Cerinte esentiale conform Legii 10/1995, privind calitatea în constructii
1.
Rezistenta mecanica si
Produsele nu influenteaza rezistenta mecanica si stabilitatea
stabilitate
constructiilor pe care se aplica
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2.
2.1.

Securitate la incendiu
Reactie la foc

3.

Igiena, sanatate si mediu

4.
4.1

Siguranta în exploatare
Alunecare

5.
5.1

6.
6.1

1.

2.
2.1
2.2
3.

Nu se precizeaza un anumit
nivel.
În functie de rezultatele
obtinute dupa încercarile de
laborator, se stabilesc
domeniile de utilizare ale
produselor.
Nu sunt prevazute anumite
niveluri.
Materialele utilizate pentru
profil nu trebuie sa emane
noxe, nu trebuie sa fie
radioactive, nu trebuie sa
reprezinte medii propice
dezvoltarii ciupercilor,
mucegaiurilor, parazitilor,
trebuie sa fie antistatice.

Suprafata profilului care vine
în contact cu mâna
utilizatorului trebuie sa fie
realizata astfel încât sa nu
permita accidentarea.
Protectie împotriva zgomotului
Absorbtie acustica
Nu se precizeaza un anumit
nivel.
Daca este cazul, rezultatele
masurarilor se utilizeaza în
proiectarea acustica.
Economie de energie si
izolare termica
Rezistenta termica
Nu se precizeaza un anumit
nivel.

Parametri
conform
SR EN
135011+A1:2010

SR EN 13501 1+A1:2010

-

-

Comportare
la alunecare

-

Coeficient de
absorbtie
acustica (a s )

SR EN ISO
354:2004

Rezistenta
SR EN 12667:2002
termica (R),
exprimata în
m2 x K/W
B. Alte cerinte/caracteristici ale profilului mâna curenta
Aspect
Suprafata trebuie sa fie
Aspect
Vizual
neteda, semimata, fara
bavuri, umflaturi, fisuri sau
muchii rupte. Se admit
maximum 3 puncte de
asperitati pe metru, cu
dimensiuni maxime de 1 mm
diametru si 0,5 mm înaltime
Dimensiuni
Dimensiuni,
SR EN ISO
3126:2005
profil tip teaca
de la 100 mm pâna la 160 exprimate în
mm
- perimetru
mm
profil tubular
- diametru exterior
de la 30 mm pâna la 60 mm
Rezistenta la rupere la
minimum 20 MPa
Rezistenta la
SR EN ISO 527 tractiune:
rupere la
2:2000
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4.

Alungire la rupere la
tractiune

5.

Stabilitate dimensionala

6.

1.

2.

minimum 200 %

tractiune ,
exprimata în
MPa
Deformarea
la rupere la
tractiune,
exprimata în
%

Sa
nu
prezinte
fisuri,
crapaturi sau alte modificari
Aspect
vizibile ale aspectului.
Rezistenta chimica
Nu sunt prevazute anumite
Aspect
niveluri. În functie de
rezultatele obtinute dupa
încercarile de laborator, se
stabilesc domeniile de
utilizare ale produselor.
C. Cerinte referitoare la produsul pus în opera
Aspect
Profilul trebuie sa fie montat
Aspect
întins pe toata lungimea
balustradei sau parapetului,
urmând conturul acesteia,
fara umflaturi sau goluri sau
portiuni dezlipite..
Culoare
Uniforma si stabila la
Culoare
actiunea luminii
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SR EN ISO 527 2:2000

SR EN 478:2002

SR EN ISO 28121:2007

Vizual

Vizual

6

EXECUTAREA LUCRARILOR

6.1

Conditii necesare pentru începerea lucrarilor

6.1.1 Conditii necesare pentru începerea lucrarilor de tapetare
6.1.1.1 Lucrarile de tapetare trebuie sa fie începute dupa ce
st complet terminate lucrarile
de finisaj (reparatii la tencuiala, gleturi, zugravire tavanelor, vopsitorii, pardoseli turnate de
orice natura etc.), lucrarile de montare a tâmplariei si a geamurilor, precum s lucrarile de
montare a instalatiilor electrice, sanitare si de încalzire, inclusiv verificarea starii de
functionare a acestora.
6.1.1.2 Executarea straturilor de circulatie si a pardoselilor de parchet sau polimeri, precum si
executarea straturilor suport uscate la pardoselile de parchet se pot face atât înainte cât si dupa
montarea tapetelor.
6.1.1.3 Temperatura în mediul de lucru trebuie sa fie de minimum + 10 ºC si de maximum +
35ºC, iar umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie de maximum 60 %, pentru a se asigura o
buna aderenta a tapetelor la suport si o lucrabilitate ptima a adezivilor si a fâsiilor de tapet în
timpul aplicarii.
NOTA – Anumite produse necesita conditii speciale de aplicare mai restrictive, care sunt
indicate în fisa tehnica stabilita de catre producator.
6.1.1.4 Este interzis sa se înceapa executarea oricaror lucrari de tapetare înainte ca suportul, în
întregime sau succesiv pentru fiecare portiune, sa fi ost verificat cu atentie de catre seful
punctului de lucru, din punct de vedere al îndepliniri conditiilor de calitate pentru stratul
suport (aspect, umiditate, rezistenta).
6.1.1.5 Pregatirea adezivului se face respectându-se instructiunile producatorului de adeziv,
caracteristic fiecarui tip de tapet cu care se lucreaza.
6.1.1.6 Lucrarile de aplicare a tapetelor nu trebuie sa fie realizate niciodata în conditii
atmosferice susceptibile de a conduce la fenomenul de condensare, nici pe suport înghetat sau
supraîncalzit si n ici în conditii care ar reduce timpul normal de uscare (ventilare fortata,
expunere solara directa etc.).
NOTA – În cazul unui exces constant de umiditate a suportului, acest aspect trebuie sa fie
semnalat în scris factorilor responsabili.
6.1.2 Conditii necesare pentru începerea lucrarilor de aplicare a profilului aparator
muchie de treapta
6.1.2.1 Temperatura aerului din mediul de lucru trebuie sa fie de minimum + 5 oC, iar
umiditatea relativa a aerului de maximum 70 %.
6.1.2.2 Conditiile necesare pentru începerea lucrarilor de aplicare a profilului aparator muchie
de treapta sunt cele referitoare la suprafata pe care urmeaza sa se aplice profilul, precizate în
paragraful 4.2.
6.1.3 Conditii necesare pentru începerea lucrarilor de aplic re a profilului mâna
curenta
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6.1.3.1 Balustrada sau parapetul, pe care urmeaza sa se aplice profilu l mâna curenta din PVC,
trebuie sa se termine la partea superioara cu o platba
de otel, cu diferite dimensiuni, în
functie de modelul de mâna curenta utilizat.
6.1.3.2 Cerintele pentru balustrada sau parapetul pe care urme a sa se aplice profilul mâna
curenta sunt prezentate în paragraful 4.3.
6.1.3.3 Temperatura aerului din mediul de lucru trebuie sa fie de minimum + 10 oC, iar
umiditatea relativa a aerului de maximum 70 %.

6.2

Etape de aplicare a produselor de finisare din materia

olimerice

6.2.1 Etape de aplicare a tapetelor
6.2.1.1 Pregatirea suprafetelor pentru tapetare
Înainte de aplicarea tapetelor, se verifica suportul, in punct de vedere al starii suprafetei,
pentru a îndeplini cerintele din paragraful 4.1.
6.2.1.2 Pregatirea tapetelor si a adezivilor corespunzatori

6.2.1.2.1 Ruloul de tapet se deruleaza pe suprafata mesei de luc u cu fata în sus (figura 13). Se
procedeaza la taierea fâsiilor de tapet, perpendicular pe marginea ruloului, cu ajutorul unui
cutit special; lungimea de taiere trebuie sa fie egala cu înaltimea încaperii plus 5 cm.

Figura 13 – Exemplu de pregatire a tapetului
Dupa taierea si sortarea fâsiilor de tapet, acestea se aseaza pe rând, pe masa de lucru, cu fata
în jos.
6.2.1.2.2 Adezivii si, dupa caz, amorsele corespunzatoare se pregatesc si se aplica în
conformitate cu recomandarile producatorilor.
6.2.1.3 Tehnologie de executie
6.2.1.3.1 Înainte de începerea lucrarilor de tapetare, în încapere respectiva se traseaza, la
înaltimea prevazuta în proiectul de executie, o linie
tala de reper pâna la care urmeaza
sa se pregateasca peretii si sa se acopere cu tapete; suprafata de pe linia de reper pâna la tavan
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se zugraveste în nuanta tavanului. In cazul în care se aplica tapetul pâna la muchia de
intersectie a tavanului cu peretii, trasarea liniei or zontale de reper nu mai este necesara.

6.2.1.3.2 Se verifica, la colturile camerelor, verticalitatea muchiilor peretilor si se traseaza, pe
fiecare perete, cu ajutorul firului de plumb( aparat d trasare), linii verticale de reper, pentru
lipirea corecta a fâsiilor de tapet.
6.2.1.3.3 În cazul în care tapetul se aplica de la linia orizont de reper în jos, prima fâsie de
tapet se lipeste dupa una din cele doua linii verticale trasate pe acelasi perete, cu capatul
potrivit pe linia orizontala. Odata colturile aplicate pe perete, se lasa fâsia sa coboare spre
pardoseala, usor, ca sa nu se rupa, verificându-se permanent verticalitatea cu ajutorul
reperului vertical trasat pe perete.
6.2.1.3.4 În cazul în care tapetul se aplica de la muchia de int ectie a tavanului cu peretii,
fâsiile se monteaza cu 2 - 3 cm mai sus de muchia tavanului; surplusul mentionat nu se lipeste
de tavan, urmând sa fie îndepartat prin taiere, dupa uscarea adezivului.
6.2.1.3.5 La aplicarea fâsiilor (figura 14), în ambele cazuri mentionate mai sus, trebuie sa se
aiba în vedere pastrarea sensului de derulare al rulou ui de tapet. Dupa aplicare si întindere,
fâsia de tapet se netezeste usor, începând de sus în j s si de la mijloc spre margini, urmarinduse eliminarea bulelor de aer si a încretiturilor. Excesul de adeziv de pe marginea fâsiei se
sterge cu o laveta moale, curata si uscata.

Figura 14 – Aplicarea fâsiilor de tapet
6.2.1.3.6 Fâsia de tapet urmatoare se aplica în acelasi mod ca s prima, cu marginea verticala
aliniata perfect la marginea fâsiei anterioare deja lipita. Se repeta operatia, pâna la finalizarea
lucrarii. În cazul în care coltul camerei nu este vert al, locul ramas între linia verticala de
reper si linia coltului se completeaza prin croirea corespunzatoare a ultimei fâsii de tapet.

6.2.1.3.7 Aplicarea în dreptul usilor a tapetelor cu motive simple trebuie sa se execute în mod
similar, conform precizarilor anterioare. În cazul tap elor cu motive decorative, se începe
aplicarea fâsiilor de tapet de o parte si de alta a us lor, continuându-se pe suprafata peretilor,
pâna la întâlnirea fâsiilor într-un colt mai putin luminat al încaperii.
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6.2.1.3.8 În jurul strapungerilor prin suprafata tapetata (tevi e radiatoare, doze electrice, etc.),
tapetul se decupeaza dupa dimensiunile tevilor care îl strapung sau a golului, astfel încât sa se
lipeasca exact pe conturul tevii sau a golului; decuparea pe masura golului trebuie sa se
realizeze, dupa caz, înainte sau dupa lipirea tapetului; în cazul golurilor, acestea urmeaza sa
fie mascate de capacele întrerupatoarelor, prizelor etc.
6.2.1.3.9 Dupa aplicarea fâsiilor de tapet pe peretii unei încaperi, se pr cedeaza la ajustarea
marginilor de sus si de jos, prin taiere. Daca în unel locuri de pe suprafata tapetata se
constata bule de aer, se procedeaza la evacuarea cu at
a aerului, evitându -se ruperea
tapetului.
6.2.1.3.10 Dupa terminarea lipirii tapetului în întreaga camera si a uscarii adezivului, se aplica
elementele terminale (baghete, benzi decorative etc.), partea superioara sau la cea inferioara
a peretilor, dupa lin ia orizontala de reper.
6.2.1.3.11 Aplicarea tapetelor prelipite se realizeaza cu multa usurinta, dupa trasarea în
prealabil a reperelor verticale si orizontale. Înainte de aplicarea pe suport, se desprinde
protectia foliei autoadezive de pe dosul tapetului. Bulele de aer se îndeparteaza prin netezire
cu o perie sau o laveta uscata, de la mijloc spre margini. Fâsiile urmatoare se aplica cu
marginile cap la cap, tinându-se seama de desenul tapetului.
6.2.1.3.12 Tapetele din PVC se pot aplica si orizontal, în conformitate cu prevederile din fisa
tehnica a produsului; în acest caz, se elimina o mare arte din rosturile verticale, montajul
putând începe dintr-un capat al încaperii si derulându-se pe perimetrul acesteia, în functie de
lungimea rulourilor de tapet.
6.2.1.3.13 În vederea calcularii necesarului de material, la numarul total de fâsii în fiecare
încapere, se adauga o fâsie de siguranta si un supliment de 15 %, pentru taieri si racordari.
6.2.1.3.14 Dispozitivele, uneltele si materialele auxiliare neces re la executarea lucrarilor de
tapetare sunt mentionate în anexa 2.
6.2.2 Etape de aplicare a profilului aparator muchie de treapta
6.2.2.1 Pregatirea suportului pentru aplicarea profilului apar or muchie de treapta
Înainte de aplicarea profilu lui aparator muchie de treapta, se verifica suportul din punct de
vedere al starii suprafetei, pentru a îndeplini cerint
revazute în paragraful 4.2.
6.2.2.2 Pregatirea profilului si a adezivilor corespunzatori

6.2.2.2.1 Pentru pregatirea profilului, se masoara exact lungimea treptei scarii, pentru scarile
fara vang si lungimea treptei însumata cu latimea ei, pentru scarile cu vang.
6.2.2.2.2 Profilul se taie la lungimea astfel masurata, cu ajuto unui cutit cu lama de otel
bine ascutita. Bucatile de profil taiate la lungimea necesara se aseaza în pozitie întinsa, în
încapere, pâna la utilizare.
6.2.2.2.3 Pentru scarile cu vang, se masoara si se traseaza cu c eionul pe profil locul
corespunzator îndoiturii de colt si se decupeaza o portiune în unghi de 90º, cu ajutorul unui
dispozitiv corespunzator, conform desenului din figura 16.
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Figura 16 – Decuparea unghiului de la profilul aplicat la scarile

vang

6.2.2.2.4 Pentru decupare, se introduce profilul în fanta si, cu ajutorul unui cutit cu lama
ascutita, se decupeaza portiunea în unghi de 90º, pentru a permite conformarea profilului pe
coltul treptei. Dupa croire, profilele se sterg de praf cu o laveta uscata si, daca este cazul, se
degreseaza.

6.2.2.2.5 Daca suprafata treptei urmeaza sa fie acoperita cu covor
acesta se croieste la
dimensiuni cu 4,5 cm mai mici decât lungimea si latimea treptei, la scarile cu vang, si cu 4,5
cm mai îngust decât latimea acesteia, la scarile fara ang. Se impune ca treptele sa aiba
dimensiuni egale, pentru a se putea croi covorul în serie.
6.2.2.2.6 Adezivii corespunzatori se pregatesc conform instructiunilor producatorului, indicate
în fisa tehnica a fiecarui produs.
6.2.2.3 Tehnologie de executie
6.2.2.3.1 Punerea în opera a profilulu i aparator muchie de treapta din PVC plicat prin lipire
pe suport se realizeaza astfel:
a)

Se aplica adezivul cu un spaclu, atât pe suprafata pro ilului, cât si pe portiunea din
suprafata treptei pe care urmeaza sa se aplice profilu Adezivul de pe profil si treapta
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corespunzatoare lui se lasa sa se usuce separat, având grija sa nu atinga între ele sau de
alt material sau sa se acopere de praf. Timpul de usca e depinde de temperatura la care
se efectueaza aplicarea.Astfel, la temperaturi de peste + 30 ºC, timpul de uscare este de
aproximativ 30 min, în timp ce la + 15 ºC poate sa ajunga pâna la 1 ora. Adezivul se
considera uscat atunci când la aplicarea degetului pe tratul de adeziv, acesta nu mai
este murdarit, însa se mai simte o oarecare aderenta.

b)

Dupa uscarea adezivului, se începe lipirea, respectiv asamblarea, pornind dinspre vang
spre perete si apasând foarte bine cu mâna, astfel încât coltul sa se realizeze prin
unirea celor doua laturi ale unghiului decupat cu ajut rul vinclului.

c)

Apoi, se preseaza manual, prin stergere apasata cu o l veta uscata suprafata profilului
si se bate cu ciocanul atât portiunea de profil care urmeaza sa se introduca sub covor,
cât si coltul. Dupa lipire, se curata, cu o laveta înm iata în diluant specific, eventualele
pete de adeziv cazute pe profil.
d) În cazul în care suprafata treptei se finiseaza cu un covor PVC, adezivul se aplica cu
spaclul pe covor, pe portiunea de treapta si portiunea de profil PVC care urmeaza sa
intre sub covor. Se lasa sa se usuce separat suprafetele respective, apoi se pun în
contact, pornind dinspre vang si dinspre profil spre p rete si contratreapta. Se preseaza
prin stergere apasata, cu o laveta uscata, a întregii prafete a covorului care s-a lipit.
Aspectul final al lucrarii este prezentat în figura 17.

Figura 17 – Aspectul final al lucrarii de finisare a unei scari
6.2.2.3.2 Punerea în opera a profilului aparator muchie de treapta antiderapant, profilat, se
realizeaza prin încastrarea (încorporarea) acestuia în treapta sau în pardoseala treptei,
asezându-se în cofrajul executat în acest scop (figura 18). Dac este prevazuta polizarea
ulterioara a treptei sau a pardoselii respective, trebuie sa se aiba grija la alegerea unei pietre de
polizor corespunzatoare.
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Profil aparator muchie de treapta încastrat

Treapta
Figura 18 – Încastrarea profilului în treapta sau în pardoseala treptei
6.2.2.3.3 Punerea în opera a profilului aparator muchie de treapta antiderapant, care poate fi
înlocuit (flotant), este precedata de executarea uneia sau mai multor caneluri (santuri),
conform proiectului de executie, pe suprafata treptei, de dimensiuni adaptate formei
profilului. Se aplica un adeziv de fixare adaptat supo tului si materialului profilului, adeziv
care trebuie sa fie introdus prin apasare în interiorul canelurii, pe toata lungimea acesteia.
Dupa aplicare, se sterge excesul de adeziv cu o laveta moale, uscata si curata.
6.2.2.3.4 Punerea în opera a profilu lui aparator muchie de treapta, compus dintr-un profil de
baza din aluminiu si o insertie din PVC antiderapant,
efectueaza prin fixarea partii
perforate a profilului de baza din aluminiu pe suprafata treptei, înainte de r zarea finisajului
(mozaic, placi ceramice etc.), conform proiectului de
ecutie. Selectarea profilului se
efectueaza în functie de grosimea placilor de pardosea a a treptei. Se pozeaza placile de
pardoseala, dupa care se procedeaza la montarea prin presare a insertiei din PVC, în partea
proeminenta prevazuta cu caneluri a profilului de baza din aluminiu.
6.2.2.3.5 Punerea în opera a profilu lui aparator muchie de treapta, compus dintr-un profil de
aluminiu eloxat cu insertie antiderapanta, trebuie sa f e precedata de operatia de egalizare si
desprafuire a suprafetei treptei; se înlatura folia pr tectoare de la partea superioara, iar cea de
la partea inferioara se dezlipeste usor. Se pozeaza profilul aparator muchie de treapta si se
preseaza pe partea frontala a acestuia. Se îndeparteaz folia protectoare de la partea inferioara
si se apasa puternic, în mod egal, cele doua parti.
6.2.2.3.6 Punerea în opera a profilului aparator muchie treapta niversal se efectueaza prin
fixarea mecanica a profilu lui de baza din aluminiu, cu utorul elementelor de fixare introduse
în perforatiile special practicate în acest scop. Apoi se îndeparteaza folia protectoare a
insertiei, se introduce aceasta în spatiul destinat si se apasa puternic, pentru realizarea
aderentei la profilul de baza din aluminiu.

6.2.2.3.7 Scara se poate da în exploatare la 30 min dupa termina ea montajului.
6.2.2.3.8 Dispozitivele, uneltele si materialele auxiliare necesare executarii lucrarii sunt cele
prevazute în anexa nr. 3.
6.2.3 Etape de aplicare a profilului mâna curenta
6.2.3.1 Pregatirea suportului pentru aplicarea profilului
Înainte de aplicarea profilului mâna curenta, se verifica suportul, din punct de vedere al starii
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suprafetei, pentru a îndeplini cerintele prevazute în paragraful 4.3.
6.2.3.2 Pregatirea profilului si a accesoriilor
6.2.3.2.1 Colacul de profil mâna curenta tip teaca se transporta pe platforma superioara a
scarii pentru a fi plastifiat prin încalzire. Operatia de plastifiere se poate realiza cu aparatul cu
manson de aer cald sau cu un alt aparat similar. Dupa ngerea temperaturii de regim a
aerului cald debitat de suflanta aparatului (aproximativ 7 min), profilul se poate plastifia
continuu la trecerea prin mansonul aparatului.

6.2.3.2.2 Profilul mâna curenta tip tubular se debiteaza la dimensiunile necesare pentru a fi
montat, conform proiectului de executie.
6.2.3.2.3 Dupa debitare, profilele se sterg de praf cu o laveta
degreseaza.

cata si, daca este cazul, se

6.2.3.2.4 Montarea profilului mâna curenta trebuie sa fie ultima operatie care se executa la
casa scarii, adica, dupa terminarea tuturor lucrarilor de finisaj.
6.2.3.3 Tehnologie de executie pentru montarea profilului tip eaca

6.2.3.3.1 Se recomanda ca echipa care monteaza profilul mâna curent tip teaca sa fie
compusa dintr -un muncitor calificat si doi muncitori necalificati.
6.2.3.3.2 Se poate începe montarea din momentul în care profilul este plastifiat. Muncitorul
calificat si primul muncitor necalificat încep montarea la partea superioara a balustradei,
introducând una din aripile profilulu i sub platbanda, pe o portiune de 50 – 60 cm.
6.2.3.3.3 Se introduce un levier între platbanda si cealalta aripa a profilului, fortând-o sa intre
sub platbanda si presând-o cu mâna pentru a o aduce la forma initiala. În timpul presarii, se
exercita si o actiune de împingere a profilului spre p rtea montata deja, pentru a se reduce la
minimum întinderea longitudinala care, la racire, amplifica tensiunile interne din profil.
6.2.3.3.4 Se procedeaza astfel, în continuare, pâna se ajunge la prima curba. În acest timp, cel
de-al doilea muncitor necalificat controleaza portiunile e profil montate. În zonele în care
profilul prezinta ondulatii ale aripilor sau nu este suficient de strâns pe platbanda, se
bandajeaza portiunea respectiva cu o chinga textila de 2 – 3 cm latime.
6.2.3.3.5 La portiunile curbe ale platbandei se introduce întâi
profilu lui pe muchia
interioara a platbandei si dupa aceea, tinând fix profilul pe cele doua portiuni din imediata
apropiere, de o parte si de alta a curbei, se aduce cu levierul si cealalta aripa, sub muchia
exterioara a platbandei. Toata portiunea curba se bandajeaza cu o chinga textila, asa cum s-a
aratat mai sus si se mentine bandajata pâna la racire.

6.2.3.3.6 Se continua montarea profilului pe portiunile drepte s curbe ale balustradei,
procedând dupa cum s-a aratat anterior.
6.2.3.3.7 La înnadirea profilului mâna curenta, cele doua capete se ridica la verticala pe o
portiune de 10 cm, lasându-se în aceasta pozitie pâna când s-a terminat montarea profilului pe
întreaga scara si, prin urmare, profilu l s-a racit si s-a contractat complet. Numai în acest
moment se procedeaza la executarea îmbinarii. Mai întâi se plastifiaza cele doua capete, iar
apoi acestea se taie unul dupa celalalt pentru ca, la abatarea lor pe platbanda, pasuirea sa se
faca astfel încât între ele sa se obtina o oarecare pr iune.
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6.2.3.3.8 La îmbinarile în unghi, taierea ambelor capete ale celor doua profile se face la
înclinarea ceruta de unghiul balustradei, lungimea de
re stabilindu -se astfel ca îmbinarea
lor sa coincida exact cu îmbinarea platbandei suport.
6.2.3.3.9 Plastifierea capetelor se efectueaza în modul urmator: se închide mansonul peste
platbanda timp de 10 min, dupa care se desface mansonul si se monteaza profilul asa cum s-a
indicat mai sus, bandajându-se pâna la racire, dupa sistemul descris anterior.
6.2.3.3.10 Capetele profilelor se sudeaza între ele cu ajutorul ciocanului de lipit cu lama lata
sau cu un alt aparat similar, începând de la partea exterioara a îmbinarii si avansând încet spre
partea opusa. Se considera ca sudura a fost executata
ect atunci când, în urma trecerii lamei
printre capetele profilelor, rezulta un exces de material înmuiat care formeaza o bavura.
Aceasta se curata cu un cutit, se netezeste cu hârtie
slefuire uscata si se slefuieste cu o
laveta pe care s-a aplicat pasta de slefuit fina.
6.2.3.3.11 La capatul de jos al scarii sau în cazul unor întreruperi ale balustradei, pe parcurs,
extremitatea libera a profilu lui, dupa montarea pe por unea curba a platbandei, se bandajeaza
cu o chinga textila. Capetele ramân bandajate pâna la terminarea completa a lucrarii.
6.2.3.3.12 Dupa terminarea operatiei de montaj, se desfac bandajele de chinga si, în cazul în
care profilul nu este bine asezat pe platbanda, se pro deaza la remediere, prin repetarea
operatiei.
6.2.3.3.13 Dupa montare, profilul mâna curenta se spala bine cu o laveta si cu apa. Dupa
uscare, se aplica un strat foarte subtire de ceara emu sionata. Apoi, se lustruieste profilul cu o
laveta moale si uscata.
6.2.3.4 Tehnologie de executie pentru montarea profilului tubu ar

6.2.3.4.1 Montarea profilului mâna curenta tip tubular este precedata de fixarea pe balustrada
sau parapetul suport a elementelor metalice de prindere a profilului, în numarul stabilit prin
proiectul de executie.
6.2.3.4.2 Apoi se ia bucata de profil de lungimea corespunzatoar
apasare, în interiorul elementelor metalice pozate anterior.

si se introduce, prin

6.2.3.4.3 Capetele profilului se protejeaza cu accesorii (capace potrivite modelului si culorii
profilului.
6.2.3.4.4 Dispozitivele, uneltele si materialele auxiliare necesare executarii lucrarii sunt
prevazute în anexa nr. 4.
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7

ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR

7.1

Elemente generale aplicabile lucrarilor de finisare in rioara prevazute în acest
ghid

7.1.1 Calitatea lucrarilor de finisare interioara descrise de acest ghid este asigurata prin
verificarea tuturor elementelor componente si anume: suprafata suport, produse, operatii,
mediu de lucru, documente etc. Controlul calitatii luc arilor se efectueaza în baza prevederilor
caietului de sarcini elaborat în cadrul proiectului tehnic.
7.1.2 Controlul lucrarilor de finisare trebuie sa fie evidentiat în proces verbale ale fazelor
de lucrari si la terminarea lucrarilor si se anexeaza în Cartea Tehnica a constructiei, astfel:

1)

controlul/verificarile pe parcursul lucrarilor cuprind:
a)
b)
c)
d)

2)

rectificari:
a)
b)

3)

calitatea suprafetei suport;
calitatea produselor puse în opera;
pozitionarea si fixarea elementelor auxiliare etc.;
calitatea executiei pe faze de lucrari si etape de lucru.

rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucru;
în vederea verificarii finale sau ca urmare a acesteia se fectueaza rectificari
privind eventualele defectiuni/deficiente locale.

verificare finala:
a)
b)

verificarea de suprafata, efectuata vizual;
verificarea documentelor de calitate (procese verbale) întocmite pe parcursul
lucrarilor.

7.1.3 Lucrarile de aplicare a tapetelor, profilelor aparator muchie de treapta si profilelor
mâna curenta fiind destinate sa ramâna vizibile, calitatea acestora, din punct de vedere al
aspectului, poate fi verificata oricând, chiar dupa terminarea întregului obiect si, în
consecinta, nu este necesar sa se încheie un proces-verbal de lucrari ascunse.

7.2

Elemente specifice lucrarilor de finisare prevazute de acest ghid

Transportul si depozitarea produselor, precum si receptia acestora si a lucrarilor specifice,
constituie elemente importante în cadrul domeniului de asigurare a calitatii. Elementele
comune sunt documentele care trebuie sa însoteasca pro usele pe durata transportului,
depozitarii si în momentul receptiei acestora si anume:
a)

declaratia producatorului/reprezentantului sau autoriz
de produs sau cu agrementul tehnic, dupa caz.

b)

etichetarea produselor, efectuata în conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice
de produs, aplicabile.
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de conformitate cu standardul

7.2.1 Transportul si depozitarea produselor
7.2.1.1 Transportul si depozitarea tapetelor

7.2.1.1.1 Transportul trebuie sa se realizeze în mijloace de tra sport acoperite. Este interzisa
aruncarea rulourilor în timpul manipularii.
7 .2.1.1.2 Depozitarea tapetelor trebuie sa se realizeze în magaz i închise, protejate împotriva
agentilor atmosferici, actiunii directe a razelor sola e si a umiditatii. Depozitarea trebuie sa se
realizeze în locuri ferite de orice sursa de incendiu. Rulourile de tapet trebuie sa fie depozitate
în pozitie verticala, pe un singur rând.
7.2.1.2 Transportul si depozitarea profilului aparator muchie de treapta

7.2.1.2.1 Transportul pachetelor de profile trebuie sa se realiz
acoperite.

cu mijloace de transport

7.2.1.2.2 Depozitarea pachetelor de profile trebuie sa se realizeze în stive orizontale de
maximum 10 pachete, în încaperi cu temperatura cuprinsa între + 5 ºC si + 30 ºC, la distanta
de minimum 1,5 m fata de orice sursa de caldura.
7.2.1.3 Transportul si depozitarea profilului mâna curenta

7.2.1.3.1 Transportul profilului mâna curenta trebuie sa se realizeze cu mijloace de transport
închise (acoperite). Pentru transport, colacii trebuie sa fie asezati orizontal, în stive de
maximum 5 colaci.
7.2.1.3.2 Depozitarea profilulu i mâna curenta trebuie sa se realizeze în stive de maximum 5
colaci, în încaperi uscate, la temperaturi cuprinse între + 5 ºC si + 3 5ºC, la distanta de
minimum 1,5 m fata de orice sursa de caldura.
7.2.2 Receptia lucrarilor
7.2.2.1 Receptia lucrarilor de tapetare

7.2.2.1.1 La receptia lucrarilor de tapetare, trebuie sa se cont
e aspectul general al
tapetului aplicat, din punct de vedere al uniformitatii culorii (toate fâsiile trebuie sa aiba
absolut aceeasi culoare si nuanta) si al corespondentei acestuia cu proiectul (tapetele aplicate
trebuie sa fie identice cu modelele indicate sau cu mostrele convenite între executant si
beneficiar), al verticalitatii fâsiilor, al executiei
ijite a rosturilor si al aderentei fâsiilor de
tapet pe suport.
7.2.2.1.2 Lipirea tapetelor trebuie sa fie realizata uniform pe întreaga suprafata a fiecarei fâsii
în perete, fara sa existe portiuni neaderente, umflaturi (pungi de aer), cute sau neregularitati
specifice, cauzate de pregatirea necorespunzatoare a stratului suport.
7.2.2.1.3 Fâsiile de tapet trebuie sa fie dispuse vertical, veri icarea efectuându-se cu
dispozitivul de verificare a verticalitatii si neadmitându-se nici un fel de abatere de la
verticalitate.
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7.2.2.1.4 În ceea ce priveste tapetele în relief, acestea trebuie sa fie aplicate cu marginile cap
la cap, întrucât datorita modelelor în relief cu care se fabrica, ele nu se pot monta cu marginile
suprapuse.

7.2.2.1.5 Lipirea fâsiilor cap la cap trebuie sa se realizeze astfel încât linia de demarcatie sa nu
poata fi observata decât pâna la cel mult 2 m distanta.
7.2.2.1.6 La suprapunerile de fâsii, potrivirea desenului celor ua fâsii vecine trebuie sa fie
cât mai exacta; în puncte izolate se poate admite o ne otrivire de maximum 1 mm.

7.2.2.1.7 La muchiile întrânde sau iesinde ale peretilor încaper i, rosturile verticale dintre fâsii
trebuie sa fie realizate la 10 – 15 cm de muchia respectiva.
7.2.2.1.8 Nu se admit suprafete neacoperite, lipituri suplimenta
uprapuneri suparatoare ale
desenului sau exfolieri pe lânga pervazuri, întrerupatoare, prize etc.
7.2.2.1.9 La suprapunerea fâsiilor pe verticala trebuie sa se respecte regula ca muchia fâsiei de
deasupra sa fie orientata spre fereastra, pentru ca sa nu se creeze umbre pe peretele respectiv.
Aceasta conditie nu se aplica la peretii paraleli cu c pe care se afla ferestrele; aici fâsiile se
pot suprapune în orice fel, cu conditia sa se respecte pe tot peretele cu acelasi sens de
suprapunere.
7.2.2.1.10 Verificarile care se efectueaza la terminarea lucrarii trebuie sa fie cel putin câte u a
la fiecare încapere si cel putin câte una la fiecare încapere si cel putin una la fiecare 100 m2.
La receptia preliminara, trebuie sa fie efectuate direct, de catre comisie, aceleasi verificari, dar
cu o frecventa de minimum 1/5 din frecventa precedenta.
7.2.2.2 Receptia lucrarilor de aplicare a profilului aparato muchie de treapta
7.2.2.2.1 La receptia unei scari pe care s-a aplicat profilul aparator muchie de treapta, se
verifica daca au fost respectate urmatoarele conditii:
a)

profilul sa fie aplicat întins pe toata lungimea trept
umflaturi sau goluri;

urmarind conturul acesteia, fara

b)

la coltul treptei, laturile profilului care îmbraca coltul sa fie unite între ele, cu un rost
sub 0,5 mm, care sa formeze un unghi de aproximativ 45 u laturile treptei;

c)

nu se admit rosturi mai mari de 2 mm, nici între covor i perete sau contratreapta, nici
între covor si profil si nu se admite sa se depaseasca suprafata treptei, suprapunându-se
pe contratreapta sau pe peretele vertical;

d)

nu se admit portiuni de profil dezlipite.

7.2.2.3 Receptia lucrarilor de aplicare a profilului mâna cure ta
7.2.2.3.1 Receptia profilului trebuie sa aiba în vedere verifica
ambalarii corespunzatoare a
produselor si aparitia deteriorarilor în timpul transportului si depozitarii.

7.2.2.3.2 La receptie se verifica si daca: livrarea profilului s-a realizat în colaci legati cu
sfoara în cel putin 3 locuri si sfoara este izolata de profilul mâna curenta prin bucati de carton
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care sa protejeze profilul; marcarea s-a realizat prin aplicarea pe colaci a unei etichete, cu
specificatiile prezentate anterior.
7.2.2.3.3 La receptionarea balustradei pe care s-a aplicat profilul mâna curenta trebuie sa se
verifice daca au fost respectate urmatoarele conditii:
a)

profilul trebuie sa fie aplicat astfel încât sa nu pre
e devieri de la axul platbandei
suport sau sa aiba jocuri, fie în planul parapetului, ie într-un plan perpendicular pe
acesta; sa se înscrie perfect în curbele de racordare ale platbandei si sa nu aiba gâtuiri
sau ondulatii. Verificarea se efectueaza vizual si plimbând palma de -a lungul profilului
mâna curenta;

b)

punctele de îmbinare ale profilului si sudurile acestuia trebuie sa fie astfel executate
încât sa nu fie vizib ile prin schimbari de culoare sau forma si nici sa nu se simta la
trecerea palmei;

c)

culoarea profilului pe toata lungimea lui si mai ales e portiunile curbe si în regiunea
îmbinarilor nu trebuie sa fie alterata prin procesul de plastifiere, iar în cazul îmbinarii
prin sudura, finisajul trebuie sa fie bine executat.
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8

ÎNTRETINEREA LUCRARILOR DE FINISARE

8.1

Întretinerea tapetelor

8.1.1 Întretinerea tapetelor se efectueaza prin stergerea de praf cu perii sau lavete moi,
curate si uscate.
8.1.2 Eventualele pete sau zone înnegrite, în functie de nat ra si marimea lor, se pot curata
cu o laveta moale, umezita cu apa calda si sapun sau detergenti. Tapetul nu se lasa umed, ci se
sterge imediat cu o laveta moale si uscata. La tapetele semilavabile nu trebuie sa se frece
insistent, în acelasi loc.

8.2

Întretinerea profilului aparator muchie de treapta

8.2.1 Pentru întretinere, se spala profilu l cu o laveta cu apa calda (de maximum 50 ºC) si
detergent si se sterge cu o laveta moale si uscata.

8.3

Întretinerea profilului mâna curenta

8.3.1 Întretinerea profilului mâna curenta din PVC trebuie sa fie realizata prin curatarea sa
cu o laveta moale si uscata. Daca care este necesar, s poate utiliza o laveta moale, înmuiata
în apa sau într-o solutie de detergent în apa. Petele izolate pot fi curatate cu un diluant
specific, dar numai cu cârpa bine stoarsa. Este interzisa curatarea profilului cu produse
petroliere grele sau cu uleiuri vegetale, care îl pot deteriora.
8.3.2 Dupa curatare, se aplica, pe suprafata profilului, un strat subtire de ceara emulsionata.
Ceara se lasa sa se usuce timp de aproximativ 60 min,
a care, cu o laveta moale, curata si
uscata, se freaca usor suprafata profilului, pâna la obtinerea unui luciu uniform.
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9
MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI DE APARARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

9.1

Masuri generale

La executarea lucrarilor de finisare cu produse din materiale polimerice, trebuie sa fie
respectate prevederile privind protectia muncii si apararea împotriva incendiilor conform
legislatiei în vigoare:
a)

b)
c)

d)

9.2

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.16 007 pentru aprobarea “Norme
generale de aparare împotriva incendiilor”, publicat în Monitorul Oficial al României,
ParteaI, nr.216, din 29 Martie 2007;
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 646, din 26 iulie 2006;
Hotarârea Guvernului nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.
882, Partea I, din 30 Octombrie 2006;
Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei
nr. 508/933 din 2002, privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii, cu
modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 880, Partea I, din
06 decembrie 2002.
Masuri speciale de protectie a muncii si de aparare împotriva incendiilor, la
aplicarea tapetelor

9.2.1 La executarea lucrarilor de tapetare se va avea în vedere ca în zona în care se lucreaza
la montarea tapetelor si a adezivilor corespunzatori sa fie interzise: fumatul, lucrarile la are
se foloseste focul, încalzirea cu flacara, cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice etc.

9.3

Masuri speciale de protectie a muncii si de aparare împotriva incendiilor, la
aplicarea profilului aparator muchie de treapta

9.3.1 Pentru evitarea pericolului de explozie care poate avea loc datorita utilizarii adezivilor
si a diluantilor care pot degaja vapori inflamabili, trebuie sa se ia masuri care sa asigure:
a)

b)
c)

d)

împiedicarea atingerii limitei inferioare de explozie a amestecului de vapori de
solventi cu aer, prin ventilatie;
interdictia oricarei surse de foc (scântei, flacara et ), în întreaga zona în care se pot
forma amestecuri explozive;
limitarea cantitatilor de materiale (profil, adeziv, diluant) aduse la locul de munca, la
strictul necesar desfasurarii operatiei pe un nivel;
asigurarea dotarii cu materiale si mijloace pentru pri
interventie, în caz de incendiu
în mediul de lucru.

9.3.2 Pentru asigurarea conditiilor de la 9.3.1, trebuie sa se ia urmatoarele masuri:
a)

în perioada de lucru, de la aplicarea adezivului, pâna la lipirea profilului, trebuie sa se
asigure o buna ventilatie a scarilor în care se lucreaza, pentru eliminarea în exteriorul
cladirii a vaporilor care se degaja din stratul de adeziv; în timpul verii, trebuie a se
lucreze cu ferestrele deschise, iar usile de comunicat cu alte spatii trebuie sa fie
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închise; în cazul executarii lucrarilor pe timp de iarna, ferestrele trebuie sa fie deschise
intermitent, fara a scadea temperatura sub valoarea limita indicata.

b)
c)

d)

e)

ambalajele cu adeziv si diluant trebuie sa stea chise, punându- li-se capacul la
loc dupa fiecare utilizare;
în zona în care se lucreaza la aplicarea profilului sunt interzise : fumatul, lucrari
care produc scântei (sudura electrica, ciocanire etc), lucrari la care se utilizeaza focul,
încalzirea si flacara, cuplarea sau decuplarea circuit
electrice (prize,
întrerupatoare), precum si utilizarea aparatelor elect e de încalzire si a celor care pot
produce scântei; de asemenea, este interzis sa se faca foc în sobe sau în orice alte
mijloace de încalzire cu flacara libera;
în afara instructajului obisnuit, trebuie sa se efectu ze zilnic, un instructaj cu toti
muncitorii care lucreaza în zona în care se executa lucrari cu adezivi si diluanti, în casa
scarii si în alte spatii de la nivelurile care au acce la scara respectiva, prelucrându-se
prevederile mentionate mai sus. Trebuie sa fie instruiti si muncitorii altor firme (de
gaze, electricitate, montari ascensoare etc.), care lucreaza temporar în zona respectiva;
trebuie sa se instaleze placute de avertizare, cu urmatoarele interdictii:
FUMATUL STRICT INTERZIS
NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS
NU SUDATI
PERICOL DE INCENDIU

Placutele de avertizare trebuie sa fie instalate astfel: una la intrare în scara respectiva; câte una
la intrarea fiecarui palier unde se lucreaza cu adezivii indicati; câte una la nivelul imediat
inferior si cel imediat superior fata de palierul la care se lucreaza; oriunde se considera
necesar;

f)

în imediata apropiere a locului unde se lucreaza, trebuie sa fie asezate stingatoare de
incendiu, în numar suficient, la loc vizibil si usor accesibil.

9.3.3 La transportul adezivilor si diluantilor , acestea trebuie sa fie acoperite; muncitorii care
le transporta trebuie sa treaca numai prin locuri ferite de foc deschis si nu trebuie sa fumeze.
9.3.4 Este obligatorie utilizarea de ustensile si materiale
statica.

9.4

re sa nu produca electricitate

Masuri speciale de protectie a muncii si de aparare împotriva incendiilor, la
aplicarea profilului mâna curenta

9.4.1 Întregul personal al santierului trebuie sa fie instru t în legatura cu masurile de
securitate a muncii, referitoare la utilizarea aparatelor electrice si manipularii acestora.
Aceleasi masuri trebuie sa fie luate si la întretinerea balustradei prin stergere cu produse
specifice.
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Anexa nr.1
REFERINTE TEHNICE SI LEGISLATIVE
Legislatie :

Nr.
Acte legislative
crt.
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu
modificarile ulterioare
2. Ordinul ministrului administratiei si internelor
nr.163/2007 pentru aprobarea “Norme generale de
aparare împotriva incendiilor”
3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca
4. Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare,
5 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului si al ministrului de stat, ministrului
administratiei si internelor nr. 1822/394 din 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si
încadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc, cu modificarile si
completarile ulterioare
6. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al
ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933 din 2002,
privind aprobarea Normelor generale de protectia
muncii, cu modificarile ulterioare
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Publicatie
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 12 din 24 .01.1995
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.216 din 29.03.2007
Monitorul Oficial al României
Partea I nr. 646 din 26.07.2006
Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 882 din 30.10.2006

Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 90 din 27.01.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 880 din 06.12.2002

Standarde:
1. SR EN 233:2001

2. SR EN 235:2003
3. SR EN 259-1:2002
4. SR EN 259-2:2002
5.

SR EN 266: 1997

6. SR EN 478:2002

7. SR EN 1372:2002
8. SR EN 1373:2002
9. SR EN 12149:2003
10. SR EN 12956:2001
11. SR EN 12667:2002

12. SR EN 13501-1+A1:2010

13. SR EN 15102 +A1:2011
14. SR EN ISO 105-B 02:2003

15. SR EN ISO 354:2004
16. SR EN ISO 527-2:2000

17. SR EN ISO 2812-1:2007
18. SR EN ISO 3126:2005
19. SR EN ISO 10456:2008

20. SR EN ISO
10456:2008/AC:2010
21. SR EN ISO 11654:2002
22. SR EN ISO 12572:2002

Tapete în rulouri. Specificatii pentru tapete din hârtie finisata,
tapete vinilice si tapete din materiale plastice
Tapete. Vocabular si simboluri
Tapete în rulouri. Tapete de utilizare intensa. Partea 1:
Specificatii
Tapete în rulouri. Tapete de utilizare intensa. Partea 2:
Determinarea rezistentei la impact
Tapete în rulouri. Specificatii pentru tapete textile
Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) pentru
realizarea ferestrelor si usilor. Caracterizarea aspectului dupa
expunere la 150 oC. Metoda de încercare
Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru îmbra
e
de pardoseala si tapet. Încercarea la desprindere
Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru îmbra
e
de pardoseala si tapet. Încercarea la forfecare
Tapete în rulouri. Determinarea migrarii metalelor grele si a
altor elemente extractibile, a continutului de monomer al
clorurii de vinil si a emisiei de formaldehida
Tapete în rulouri. Determinarea dimensiunilor, liniaritatii,
rezistentei la spalare cu buretele si a lavabilitatii
Performanta termica a materialelor si produselor de constructie.
Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde
gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu
rezistenta termica mare si medie
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.
Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercarilor de reactie
la foc
Tapete decorative. Tapete în rulouri si panouri
Materiale textile. Încercari de rezistenta a vopsirilor. Partea
B02: Rezistenta vopsirilor la lumina artificiala: Lampa cu arc
cu xenon
Acustica. Masurarea absorbtiei acustice în camera de
reverberatie
Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de tra
e.
Partea 2: Conditii de încercare a materialelor plastice pentru
injectie si extrudare
Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la lichide. Partea 1:
Metoda prin imersiune în lichide, altele decât apa
Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de
material plastic. Determinarea dimensiunilor
Materiale si produse pentru constructii. Proprietati
higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru
determinarea valorilor termice declarate si de proiect re
Materiale si produse pentru constructii. Proprietati
higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru
determinarea valorilor termice declarate si de proiect re
Acustica. Absorbanti acustici utilizati în cladiri.Eva uarea
absorbtiei acustice
Performanta higrotermica a materialelor si produselor de
constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a
vaporilor de apa
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Anexa nr. 2
Dispozitive, unelte si materiale auxiliare necesare
la executarea lucrarilor de tapetare
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

foarfeca lunga sau cutit special;
perii dreptunghiulare late, cu parul scurt si moale;
pensule late;
bidinele;
aparate de trasare orizontala si verticala;
metru, teu;
scara dubla;
spaclu;
masa de lucru;
sfoara;
laveta moale, curata si uscata.
Anexa nr. 3
Dispozitive, unelte si materiale auxiliare necesare
la aplicarea profilului aparator muchie de treapta

a)
dispozitiv vinclu pentru decuparea profilului în porti nea corespunzatoare coltului
treptei;
b)
cutit cu lama de otel bine ascutita;
c)
spaclu;
d)
perie cu par lung;
e)
laveta moale, curata si uscata;
f)
pensula de 5 cm;
g)
ciocan de 500 g.
Anexa nr. 4
Dispozitive, unelte si materiale auxiliare necesare
la aplicarea profilului mâna curenta din PVC
Pentru lucrari pregatitoare :
a)

b)
c)

dalta pentru metal si ciocan de 500 g, pentru înlaturarea resturilor de sudura de pe
platbanda suport;
pila dreptunghiulara obisnuita, pentru metale, de 300 mm lungime;
perie de sârma, pentru îndepartarea ruginei si a prafului rezultat de la îndepartarea
resturilor de sudura.

Pentru aplicarea profilului mâna curenta:
a)
suflanta electrica cu un debit de 0,8 m3/min, având înglobat corpul de încalzire din
manson de 1500 W, pentru metoda de montare cu manson d er cald sau cu un alt dispozitiv
similar;
b)
fierastrau tip coada de vulpe, cu dinti fini sau fierastrau bomfaier;
c)
cutit;
d)
ciocan de sudat cu lama lata sau alt dispozitiv similar;
e)
levier, de aproximativ 300 mm lungime, 2 bucati;
f)
manusi;
g)
chinga textila, cu latimea de 2 – 3 cm.
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