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CAIET DE SARCINI SI SPECIFICATII TEHNICE 

privind executia lucrarilor de constructii    
 

A .  C E R I N Ţ E  G E N E R AL E  

 

 Caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor de caracter arhitectural descrie 

principalele categorii de lucrări. 

 1. Soluţia proiectului tehnic este realizarea documentaţiei aferente soluţiei 

funcţionale gândită pentru acest obiectiv . 

  

2. În conformitate cu H.G. nr.261 / 96 construcţia se încadrează astfel : 

 – construcţii de importanţă normală rezultată conform „Metodologiei de stabilire a 

Categoriei de importanţă” : „C” 

– gradul de rezistenţă la foc :  II 

– regim de înălţime : P +2E  

– incadrare seismică de calcul : ag=0,20 g 

– clasa de importanţă III. 

 

3. Prezentul Caiet de sarcini se va citi în mod obligatoriu împreună cu Specificaţiile 

tehnice, prezentate pe tipuri de materiale puse în operă.  

- Lucrările se vor efectua numai cu materiale agrementate în ţară şi cu declaraţia 

producătorului că materialele livrate sunt în concordanţă cu Agrementele Tehnice eliberate 

pentru acestea. 

 

 3a. Lucrări cu specific arhitectural  

 Se vor efectua lucrări dereparatii curente caracteristice unei clădiri cu specific de 

invatamant gimnazial, reprezentate din pereti, tamplarie din PVC, invelitoare, finisaje 

interioare. 

 3.a.1. – Lucrări de reparatii ferestre cu tamplarie PVC, refaceri locale finisaje 

exterioare, reparatii locale finisaje interioare . 

 

 La executarea lucrărilor să se respecte prevederile în vigoare privind activitatea în 

construcţii. 

 – Normele republicane de protecţie a muncii aprobate de Ministerul Muncii şi de 
Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi nr. 60/1975 ; 
 – Normele de protecţia muncii (construcţii–montaj) aprobate de Ministerul 
Construcţiilor Industriale cu ordinul nr. 290/1977; 
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 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118–2013 
 – Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor – ordin Ministerul de 
Interne nr.775/1998; 
 – Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii 
 – Norme tehnice privind lucrările de zidărie şi tencuieli P 2/1985 şi C 18/75; 
 – Normele specifice pentru executarea lucrărilor de instalaţii I 5/1998, I 6 /98, I 
7/1998, I 13/94/18/1996, 120/2000, NP006/1996 
 – STAS 1478, STAS 1795, STAS 1907, STAS 1342; 
 – Alte acte şi normative specifice activităţii în construcţii 
 – Specificaţiile tehnice ale furnizorilor de materiale 
 – Norme de proiectare ale M.E.C. 
 – Normativ PE 136–88 

 
 - la pereţi şi tavane : 
 
 - vor fi finisate cu tencuieli drişcuite fin, glet de var şi zugrăveli lavabile la toţi pereţii 

din zidărie. La tavane se vor efectua rectificări pe suprafaţa, se vor gletui şi zugrăvi idem 

pereţii. 

 - Panourile de compartimentare multistrat tip gipscarton sau similar ai pereţilor 

multistrat multistrat se vor gletui, şlefui şi rectifica în vederea aplicării zugrăvelilor lavabile.  

 - Culorile vor fi cele precizate - s-a ales culoarea alb.  

 - La grupurile sanitare, sau local, conform proiect, se vor face placări cu faianţă 

indigenă, rostuită, cu înălţimea de montaj prevăzută prin proiect.  

 - Lucrări de protecţie la scară realizate cu parapeţi metalici, h = 90 cm, cu montanţi 

verticali, spre a nu putea fi escaladati.  

Toate confecţiile metalice se vor vopsi cu vopsea de ulei în două straturi, conform Memoriu 

de arhitectură şi în relaţie cromatică cu coloarea pardoselii. 

 

 - finisaje exterioare: 

 

 - la pereţi: zugrăveală decorativa pentru exterior, culoare (bej/ocru) . 

 - tâmplăria exterioară din PVC va fi cu rupere de punte termică, geam termoizolator, 

sticlă 4 mm grosime interior şi 4 mm grosime exterior, executate conform specificatie. 

 Prezentul Caiet de sarcini se va citi în mod obligatoriu împreună cu celelalte 

piese scrise anexate. Acestea fac parte integrantă a Documentatie Tehnice. 

  
B. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 
Principalele categorii de lucrări în ordinea execuţiei lor se pot sistematiza astfel: 
1   –  instalare schela, jgheab evacuare deseuri rezultate  
3   –  securizare perimetru impotriva accidentelor  
4   –  dezafectare tamplarie panouri sticla tip Nevada 
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5   –  montare tamplarie PVC alb cu geam termoizolant. 
6   –  realizare reparatii locale finisaje (glafuri, zone invecinate): 
–  lucrări de tencuiri  
–  gletuiri  
-  realizare zugrăveli  

 
C. ORGANIZAREA DE SANTIER 
 

 Organizare de şantier va delimita incinta, modul de acces cu utilaje, racordurile la 
utilităţile necesare, precum şi principalele faze de execuţie. 
  
 Se va citi în mod obligatoriu cu Memoriul tehnic şi specificaţiile tehnice. 
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 C AP I T O L U L  I I  – TENCUIELI ŞI MORTARE 

 

A. TENCUIELI INTERIOARE 
 II.A.1. Obiectul specificaţiei 

 

 Prezentul capitol cuprinde specificaţii pentru lucrări de tencuieli interioare, inclusiv 

tencuieli pe suport de rabitz. 

 

 Conceptul de bază 

 Acest capitol se referă la condiţiile tehnice pentru executarea şi recepţionarea 

lucrărilor cu tencuieli obişnuite (umede) şi a tencuielilor subţiri (tratamente) aplicate manual 

pe suprafeţe de beton, de zidărie de cărămidă,  pe plasă de rabiţ la clădiri social–culturale. 

 

 Standarde de referinţă 

 Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi prescripţiile 

cuprinse în standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificaţii. 

Standarde 

NE001–96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri. 

 C 17–82  Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi 

tencuiala. 

 NP60–89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia şi prepararea mortarelor 

de zidarie şi tencuiala cu plastifianţi. 

 C 16–79 Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros. 

 STAS 388–80   Ciment Portland 

 STAS 790–84   Apa 

 STAS 1667–76   Nisip 

 STAS 146–80   Var pentru constructii. 

 Tencuielile umede obişnuite se execută cu mortar preparat in staţii de preparare a 

mortarului, conform “Instructiunilor tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea 

mortarelor de zidărie şi tencuiala”, indicativ C 17/82 şi C 18/83 “Normativ pentru executarea 

tencuielilor umede”. 

STAS 1134/71 – Piatra de mozaic 

Legea privind calitatea în construcţii nr. 10/1995 

 

 Mostre şi testări 
 

 Panou 

 1. Constructorul va executa în incinta şantierului la cererea dirigintelui un panou de 

perete cu dimensiunile de cel puţin 1m / 1m finisat cu tencuieli la toate varietăţile propuse 

pentru lucrare , cu materialele, compoziţiile, culorile şi tehnologia specificată. 
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 2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar după 

obţinerea aprobării va deveni panou mostră elemente de cooperaţie şi verificare pentru 

lucrările similare la întreg contractul . 

 3. Panoul mostră nu va fi distrus şi nici deteriorat la terminarea întregii lucrări. 

 4. Aprobarea tencuielilor împreună cu aprobarea tuturor materialelor, aditivelor 

tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrărilor. 

 Pe timpul execuţiei nu se vor folosi decât materialele şi tehnologiilor aprobate. 

 

 II.A.2.Materiale şi produse 

 

 Materiale 

- Ciment Portland, conform STAS 388 – 68 
- Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitate 0 – 1 mm; 0 – 3 mm; 0,7 mm. 
- Var hidr. (STAS 9201 – 88) amestecată mecanic cu aprox. 25 l apă la 25 kg var 

bulgări. 
- Se poate face amestecul cu 16 ore înainte de utilizare. 
- Apa conform STAS 790 – 84 va fi apa potabilă curată, fără conţinut de săruri, 

acizi, grăsimi. 
- Aditivi conform dirigintelui de şantier 

 Plastifiantul antrenor de aer tip STAS 8625 – 70 

Plasa sudată pentru susţinerea tencuielilor pe rabitz, reţea din oţel rotund Φ 6 mm la 

interax 15 cm pe ambele direcţii. 

Piesa sudată va fi galvanizată. 

Tabla expandată cu 25 kg/mp galvanizată. 

Suspensorii metalici din sârmă de oţel zincată Φ 5 mm. 

Coloranţi minerali pentru betoane şi mortare conform STAS 6476 – 81 

 

 Amestecuri  

 Tencuieli interioare pe suprafeţe de cărămida se execută in 2 straturi grund şi tinci – 

strat vizibil. 

 Tencuielile interioare la pereţi şi la stâlpi de beton se execută din sprit, grund şi strat 

vizibil. La tavanele de beton tencuielile se aplică in 2 straturi sprit şi strat vizibil. 

 Tencuielile pe rabiţ se execută in 2 straturi: grund şi strat vizibil. 

 Tencuielile speciale de protecţie se execută pe suprafeţe orizontale in 4 straturi şi pe 

suprafeţe verticale in 5 straturi. 

 Tencuielile interioare sunt drişcuite. Mortarul pentru stratul vizibil este preparat cu 

nisip fin. Acesta se aplică manual pe pereţi şi tavane şi se netezeşte cu drişca. 

Pentru recomandările generale se vor consulta specificaţiile de la capitolul respectiv. 

Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 

Mortar de var – pasta – ciment – nisip pentru tencuieli drişcuite la interior. 

 Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificaţiile de la Cap. A.3. 
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 Dozarea se va face volumetric cu toleranţe de 2 % pentru lianţi şi pentru agregate 

cum se specifică la cap. A.3. 

 Livrare, depozitare, manipulare 

 Se vor consulta specificaţiile de la Cap. A.3. 

 

 II.A.3.Executarea tencuielilor 

 

 Operaţiuni pregătitoare 

 Suprafeţele suport vor fi verificate dacă se înscriu în abaterile maxime de la 

planeitatea admisă – 8 mm sau dreptarul 2,5 m la pereţii din zidărie de cărămidă. Stratul 

suport va fi foarte bine pregătit, trebuie să fie plan la cotele indicate la proiect cu tiranţii de 

alamă galvanizată bine fixaţi şi distanţieri de lemn care să fixeze nivelul tavanului. 

 Înainte de aplicarea spriţului se vor adânci la minimum 10 mm toate rosturile zidăriei, 

se vor curăţa suprafeţele şi se va uda cu apă, astfel încât mortarul de sprit să nu–şi piardă 

apa la aplicare (max. 5 minute înainte de aplicare mortarului). 

 Suprafeţele de beton vor fi pregătite, în caz că nu s–a asigurat rigurozitatea 

necesară de la turnare prin buciardare, curăţate şi udate cu apă mediat înainte de aplicarea 

stratului de spirit (max. 5 minute înainte). 

 

 Trasarea suprafeţelor 

 Se face pentru pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea şi planeitatea precum şi 

o grosime cât mai redusă a tencuielilor în concordanţă cu specificaţiile şi articolele din 

norme. 

 Trasajul se face la firul de plumb şi la dreptar prin aplicare unor turtiţe din mortar la 

colţurile suprafeţelor, la cotele specifice care vor constitui reper pentru întreaga lucrare pe 

suprafaţa respectivă. 

 La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli vor fi terminate următoarele lucrări de 

finisaj: 

–  lucrările de zidării şi pereţi despărţitori; 

– scoaterea instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire prevăzute a rămâne 

îngropate în  tencuială, inclusiv probele lor de funcţionare; 

–  montarea suportului la slituri şi la tavane unde este specific; 

–  montarea tocurilor la tâmplărie şi protejarea acestora; 

–  aplicarea hidroizolaţiilor la spaţiile umede ; 

–   montarea confecţiilor metalice (piese înglobate); 

  

Tencuielile interioare se vor executa numai după terminarea executării învelitorii şi probarea 

etanşeităţii acestuia prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurată. 

 II.A.4. Tipuri de tencuieli la interioare 
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 Tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţii din zidărie de cărămidă în grosime de 2 cm 

aplicate în trei straturi (sprit. 4,10; grund 4,9 şi mortar de var ciment). 

 Tencuieli obişnuite pe suport la tavane, slituri orizontale şi verticale, în grosime de 2 

cm aplicată în trei straturi. 

 Marca mortarului şi dozajul se va stabili in functie de structura pereţilor pe care se 

aplică, in conformitate cu prevederile din Instrucţiunile tehnice C 17– 92. 

       La tencuirea pereţilor şi stilpilor se foloseste mortar de var – ciment M10 – T, iar la 

tencuirea tavanelor se foloseşte mortar de var ciment M 25 – T. La tencuielile pe rabiţ se 

foloseste mortar de ipsos – var M 10 – T. 

 

Perioada maximă de utilizare a mortarelor de ciment şi var – ciment este de până la 10 ore. 

 Consistenţa mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrărilor şi cu suprafaţa pe care 

se aplică şi să corespundă urmatoarelor tasări ale conului etalon: 

 – pentru spriţ            9  cm 

 – pentru smir         5–7  cm 

 – pentru grund      7–8  cm 

 – pentru stratul vizibil, executat din mortar cu ipsos 9–12  cm 

 – pentru stratul vizibil executat din mortar fără ipsos 7–8  cm   

 

 Aplicarea primului strat 

 Mortarul pentru sprit trebuie să asigure o foarte bună aderenţă la stratul suport; se 

va prepara cu consistenţa de 11 – 13 cm, deci mai fluidă. 

 Spriţul va avea 1 – 2 mm grosime şi trebuie să fie netezit. 

 

 Condiţii tehnice pentru executarea tencuielilor 
          
 Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua, in prealabil, un 

control al suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; mortarul din rosturi al zidariei de caramida 

a peretilor trebuie lasat sa se intareasca. Suprafetele de beton trebuie sa fie uscate, pentru 

ca umiditatea sa nu mai influenteze ulterior aderenta tencuielilor. 

 La inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucrarile a caror 

executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor. 

 Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile trebuie sa fie curate, fara urme de 

noroi, pete de grasime etc.; suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa 

şi sa fie legata cu mustati din sirma zincata de elemente pe care se aplica. 

        Tencuielile nu se vor aplica decit dupa remedierea eventualelor deficiente 

constatate. 

 Pentru a se obtine o bun aderenta a tencuielilor fata de diferitele straturi suport, 

acestea trebuie pregatite in vederea tencuirii (cu conditia ca ele sa fie rigide, plane, uscate, 



s.c. 
 ADA  PROCONS   

s.r.l. Suceava  

Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA,

 Str. T. Vladimirescu, nr. 1, Mun. Suceava 

Proiect :       Reparatii tamplarie la scara interioara 

Faza :               DOCUMENTATIE  TEHNICO-ECONOMICA 

 

Caiet de sarcini – Prescriptii tehnice pentru executie – Arhitectura  

rugoase şi sa nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate mai mari decit cele indicate 

in prescriptii tehnice in vigoare.   

       Abaterile mai mari decit cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor şi 

prin acoperirea intrindurilor mari peste 40 mm cu o plasa de rabit prinsa cu cuie in rosturile 

zidariei, peste care se va executa tencuiala). 

 Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o 

adincime de 3–5 mm, iar suprafetele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa.  

 

 Suprafetele de lemn sau metal existente pe suprafetele din zidarie de caramida sau 

BCA (ghermele, grinzi, burandrugi etc.) se vor acoperi cu plasa de rabit. La suprafetele de 

lemn sub plasa de rabit se va aplica fie carton asfaltan, fie alta solutie hidrofuga pentru a se 

evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala. 

 Pe suprafetele peretilor din cladire care au in mod permanent umiditati relative interioare 

peste 60 % se vor lua masuri de verificare prin calcul termotehnic, pentru impiedicarea 

acumularii progresive a umiditatii provenite din condensarea vaporilor, in interiorul elementelor 

de constructie. 

Executarea trasarii suprafetelor de tencuit 

 Trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite se face prin diferite metode: 

 – cu repere de mortar (stilpisori) 

 – cu scoabe metalice lungi 

 – cu sipci de lemn 

 – cu repere metalice de inventar. 

 La efectuarea trasarii se va verifica modul de fixare a reperelor, asa incit sa se 

obtina un strat de mortar cu grosimea stabilita. 

 Daca se utilizeaza stilpisorii de mortar, acestia se vor executa din acelasi mortar ca 

şi prundul şi vor avea o latime de 8–12 cm. 
 

Executarea amorsarii 

 Suprafetele de beton se vor stropi cu apa şi apoi se va face amorsarea prin stropire 

cu un sprit (lapte de ciment) in grosime de 3 mm. 

 Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi stropite cu apa şi vor fi amorsate 

prin stropirea cu mortar fluid in grosime de max.3 mm cu aceeasi compozitie ca şi mortarul 

pentru stratul de grund pe suprafata de b.c.a.spritul se va executa cu mortar ciment, var, 

ipsos, nisip. Compozitie 1:0.25:3. 

 Pe suprafetele din plasa de sirma se va aplica smirul care are aceeasi compozitie ca 

şi mortarul de grund. 

 In timpul executarii armosarii suprafetelor se va urmari ca spritul sa fie aplicat cit mai 

uniform, fara discontinuitati prea mari. 

 Amorsarea suprafetelor se va face cit mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri 

pronuntate avind o suprafata rugoasa şi aspra la pipait. 
 



s.c. 
 ADA  PROCONS   

s.r.l. Suceava  

Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA,

 Str. T. Vladimirescu, nr. 1, Mun. Suceava 

Proiect :       Reparatii tamplarie la scara interioara 

Faza :               DOCUMENTATIE  TEHNICO-ECONOMICA 

 

Caiet de sarcini – Prescriptii tehnice pentru executie – Arhitectura  

Executarea grundului 

 Inainte de aplicarea grundului se va verifica daca spritul este suficient intarit şi daca 

suprafata amorsata este suficient de rugoasa şi aspra. 

 Grundul in grosime de 5–20 mm se va aplica dupa cel putin 24 ore de la aplicarea 

spritului pe suprafetele de beton şi dupa 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. 

         Daca suprafata spritului este prea uscata se stropeste cu apa inainte de aplicarea 

grundului. 

 Grosimea stratului de grund este de maxim 15 mm. 

 Aplicarea mecanizata a spritului şi grundului in incaperi pe pereti şi tavane la inaltime 

de pina la 3 m, se executa de pe pardoselile respective sau capre mobile. 

 Pe suprafetele de b.c.a., stratul al doilea (grundul) va fi de 10–12 mm grosime şi se 

va executa dupa zvintarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip). 

 In timpul executarii grundului se va urmari obtinerea unor suprafete plane, care sa 

ascunda şi sa rectifice defectele stratului suport. Suprafata grundului nu trebuie sa prezinte 

asperitati pronuntate, zgirieturi, ciupituri, neregularitati etc. 

 

Executarea stratului vizibil 

 Se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata şi sa nu aiba granule de var 

nehidratat. 

 Stratul vizibil se va executa dintr–un mortar denumit “tinci” care are aceeasi 

compozitie cu stratul de grund. 

 Tencuielile gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire (cca 2 

mm, de pasta de ipsos) (glet de ipsos), netezita fin. 

 Gletul de ipsos se va aplica pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate, 

in cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului. 

 Grosimea stratului vizibil este de 2–3 cm. 

 Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip cu aracet, trebuie s ă fie 

plane, netede, fara desprinderi sau fisuri : varul folosit trebuie s ă aiba o vechime de cel 

pu]in 14 zile. 

 Toate fisurile, neregularitatile etc., se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se 

spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului.  

Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate,se prepara din doua parti 

ipsos şi o parte apa (în volume). Pasta se realizeaza prin presararea ipsosului in apa, dupa 

care se omogenizează prin amestecare rapida (in intervalul de maxim 1 minut de la 

presarare). Pasta se va prepara in cantitati care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei 

ipsosului (circa 6 min. ) 

         Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste şi pasta de ipsos – var, in 

proportie de 1 parte ipsos şi 1 parte lapte de var (in volume). Compozitia se va prepara în 

cantitati care sa poata fi folosita in cel mult 20 minute de la preparare. 
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 Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hirtie de slefuit (in cazul 

peretilor incepind de la partea superioara spre partea inferioara) dupa care se curata de 

praf cu perii sau bidinele curate şi uscate. 

 In cazul cind pe suprafata gletului se aplica vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloza 

sau alte vopsele care formeaza dupa uscare pelicule bariere de vapori, umiditatea gletului 

trebuie sa fie de max. 8. 

  Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor 

proaspat tencuite, de urmatoarele actiuni: 

 – umiditate mare, care intirzie intarirea mortarului si–l altereaza; 

 – uscarea fortata, care provoaca prinderea brusca a apei din mortar. 

 Tencuieli interioare pe peretii de b.c.a. se vor executa dupa trecerea a cel pu]in 15 

zile de la executarea zidariei. 

 In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +50 

se vor lua masurile speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp 

friguros, indicativ C 16–79. 

 

 Aplicarea grundului 

 Grundul, la grosime de 1 – 1,2 cm va acoperi toate neregularităţile suportului şi va 

da o formă brută a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. 

 Grundul se poate aplica numai după întărirea stratului întâi de tencuială. 

 Se face o nivelare a suprafeţei şi o corectare a tuturor muchiilor, se realizează 

nuturile din proiect (acolo unde este specificat) astfel ca, suprafaţa rezultată să corespundă 

exigenţelor, prescripţiilor privind abaterile maximale. 

 Se corectează eventualele neregularităţi şi se nivelează local, păstrând totuşi o 

suprafaţă rugoasă pentru o mai bună aderenţă a stratului vizibil. 

 Dacă suprafaţa a rezultat prea netedă, se practică crestări adânci de 2 – 3 mm la  5 

– 6 mm una de alta pe ambele direcţii. 

 O atenţie deosebită se va acorda realizării muchiilor la colţurile unde nu sunt 

prevăzuţi opritori de tencuială. 

 Consistenţa mortarului pentru grund va fi de 9 – 11 cm la pereţi şi 7 – 8 cm la 

tavane. 

  

 Aplicarea stratului vizibil  

 Grosimea stratului vizibil va fi de 1 – 4 mm după cum urmează: 

–  tencuieli driscuite 2 – 4 mm 

–  tencuieli sclivisite 1 – 3 mm. 

Mortarul pentru tinci va avea consistenţă de 12 – 14 cm şi va fi preparat cu nisip cu 

granulozitate max. De 1 mm. 

Tinciul se aplică numai după uscarea grundului, întâi la tavane şi apoi la pereţi (iar la 

pereţi de sus în jos). 
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 Dacă grundul este complet uscat se stropeşte cu apă înainte de aplicarea tinciului. 

 

 Protejarea lucrărilor 

 La execuţia grundului pe timp călduros trebuie luate anumite măsuri pentru 

protejarea suprafeţei de efectul razelor solare şi a curenţilor puternici de aer.  

– acoperirea cu prelate a suprafeţelor imediat după executarea grundului; 

– stropirea suprafeţelor proaspăt tencuite cu apă pentru a se înlocui apa din mortar 

evaporată. 

 Abateri admisibile la tencuieli driscuite: 

1. Neregularităţi sub dreptarul de 2 m lungime – 3 mm (maxim 2 în orice direcţie) 

2. Abateri faţă de verticală sau orizontal la intrânduri ieşituri, glafuri etc. – max 2 

mm/m    şi min. 5 mm pe element. 

3. Abateri faţă de raza la suprafeţele curbe max. 5 mm 

4. Abateri la muchii max. 5 mm 

 La tencuieli sclivisite: 

1. neregularităţi la suprafeţe sub dreptarul de 2 m lungime max. + 2 mm pe direcţie. 

2. abateri de la verticală ale tencuielii la pereţi – max 1mm/m şi max 3 mm pe toată 

înălţimea. 

3. Abateri pe orizontală ale tencuielii tavanului max. 1mm/m şi max 5mm/ total. 

4. Abateri la muchii max. 3 mm – o singură abatere. 

  

 Defecte ce nu se admit 

1. Umflături, ciupituri, împuşcături, crăpături, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor la 

pervazuri, plinte, sau la   obiectele sanitare. 

2. Zgrunţuri mari, basici şi zgârieturi adânci, formate la driscuirile la straturile de 

acoperire. 

 Verificări în vederea recepţiei 

 Vor fi clasate drept lucrări defectuoase, lucrările care nu respectă specificaţiile 

precum şi cele la care se remarcă următoarele neregularităţi: 

1. nu se respectă prevederile prezentelor specificaţii 

2. nu se respectă geometria prevăzută în proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.) 

3. nu s–a respectat tehnologia specificată rezultând deteriorări ale lucrărilor. 

4. nu s–au executat lucrările în conformitate cu panoul – mostra 

 Dirigintele de şantier decide în funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate 

ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local, pe suprafeţe mai mari sau 

lucrarea trebuie refăcută complet prin desfacerea tencuielii şi refacerea conform 

specificaţiilor. 

 

 II. A5 – Condiţii tehnice generale pentru calitatea tencuielilor interioare 
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 Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de tencuire, inainte ca suportul 

pentru fiecare portiune ce urmeaza a fi tencuita sa fi fost verificat şi receptionat conform 

instructiunilor pentru verificarea şi receptionarea lucrarilor ascunse şi conform normativului 

C 18–83. 

 Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli, este necesar a se verifica daca au fost 

executate şi receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, 

plansee etc.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte 

pentru instalatii, timplarie etc.), precum şi daca au fost montate toate piesele auxiliare 

(ghermele, praznuri, suporti, conductori electrici etc.). 

 Mortarele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce s–a verificat de catre 

conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca 

sunt corespunzatoare normelor respective. 

 Pe timpul executarii lucrarilor, se verifica respectarea tehnologiei de executie, 

utilizarea timpului şi compozitiei mortarului indicat in proiect, precum şi aplicarea straturilor 

successive in grosimile prescrise. 

 Receptia pe faze de lucrari se va face pe baza urmatoarelor verificari: 

 – rezistenta mortarului; 

 – numarul de straturi aplicat şi grosimile respective;sondaj la 200 mp 

 – aderenta la suport şi intre straturi;sondaj la 200 mp 

 – planitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor. 

       Rezultatele se inscriu in registrele de procese–verbale de lucrari ascunse şi pe faze 

de lucrari. 

       Abaterile  admisibile sunt cele date in anexa 4 din Normativul C 18–83. 

 

Verificarea aspectului general al tencuielilor 

 Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, 

impuscturi provocate de granule de var nestins etc. 

 Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor şi usilor 

trebuie sa fie drepte, verticale sau orizontale. 

 Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu 

mortar la racordarea tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor etc. 

 Verificarea planitatii suprafetelor se face cu un dreptar, iar abaterile care pot fi 

admise sunt date in NE 001–96. 

 Verificarea verticalitatii şi orizontalitatii suprafetelor şi a muchiilor se va face cu 

dreptarul, bolobocul şi cu firul cu plumb. Abaterile nu pot depasi limitele admise prevazute 

in anexa4 din Normativul C 18–83. 

 

 II.A6 – Măsurători şi decontare 
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 Tencuielile interioare pe pereti şi tavane se masoara şi se deconteaza la mp de 

suprafata desfasurata. 

      Suprafata tencuielilor interioare pereti şi stilpi se determina inmultind inaltimea 

acestora, masurate intre fata bruta inferioara a planseului superior şi fata finita a pardoselii, 

la care se adauga 2 cm cu latimea lor, masurata intre fetele brute ale peretilor şi stilpilor. 

 

      La peretii prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri, placaje, inaltimea tencuielilor se 

masoara intre fata bruta inferioara a planseului superior şi muchia superioara a plintei, 

scafei, lambriului sau placajului la care se adauga 2 cm. 

      La tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, la care 

pentru grinzi se adauga suprafetele laterale ale grinzilor. 

      Golurile in tencuieli, a caror suprafete este mai mica de 0.5 mp, nu se scad din 

suprafata tencuielilor, cele mai mari de 0.5 mp se scad dar se adauga suprafetele glafurilor 

şi spaletilor tencuiti. 
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 Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor 

 

Denumirea 

defectului 

Tencuieli 

brute 

Tencuieli 

driscuite 

Tencuieli 

gletuite 

Umflaturi, ciupituri, 

(impuscaturi),crapaturi, 

fisuri, lipsuri de glafuri, 

ferestre, la pervazuri,etc. 

Max. 3 cmp la 

fiecare metru  

patrat 

Nu se admit Nu se admit 

Zgrunturi mari (pina la max 

3 mm)basici şi zgirieturi 

adinci formate la driscuire 

in stratul de acoperire. 

Max. 2 la mp Nu se admit Nu se admit 

Neregularitati ale suprafe– 

telor (la verificarea cu  

dreptarul de 2 m lungime). 

Nu se verifica Max.2 neregula– 

ritati/mp in orice 

directie avind 

adincimea sau 

inaltimea 

pina la 2 mm 

Max.2 neregula– 

ritati/mp in orice 

directie avind 

adincimea sau 

inaltimea 

pina la 1 mm 

Abateri la verticala a ten– 

cuielilor peretilor. 

Max.cele admise 

pentru elemen– 

tele suport 

Pina la 1 mm/n si 

max.2 mm pe 

toata 

inaltimea incaperii 

Pina la 1 mm/n şi 

max.2 mm pe 

toata inaltimea 

incaperii 

Abateri fata de verticala 

sau orizontala unor elemente 

ca intrinduri, iesinduri, glafuri, 

pilastri, muchii, slituri. 

Max.cele admise 

pentru suportul 

elementelor 

Pina la 1 mm/n si 

max.3 mm de ele– 

ment 

 

Pâna la 1 mm/n şi 

max.2 mm pe  

toata inaltimea 

sau lungimea  

elementului 

Abateri fata de raza la su–

prafetele curbe 

Nu se verifica Pina la 5 mm Pina la 3 mm 

 

A. MORTARE PENTRU TENCUIELI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE 
 

 II.B.1. Obiectul specificaţiei 

 

 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru prepararea mortarelor folosite în executarea 

tencuielilor interioare şi exterioare. 

 

 Standarde de referinţă  

 Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi prescripţiile 

cuprinse la standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificaţii. 
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         1. C.17 –18 – Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea şi prepararea de zidărie şi tencuieli. 

2. stas 388 – 78 . Ciment Portland 

3. STAS 790 – 73 – apa pentru mortare şi betoane 

4. STAS 3910/1 – 76 – Var pentru construcţii 

5. STAS 1667 / 78 – Agregatele naturale dense pentru mortare 

6. STAS 9201 /78 – Var hidratat pulbere pentru construcţii 

7. STAS 2634 – 70 – Metode de testare pentru mortare 

8. STAS 1030 – 71 Mortare obişnuite pentru zidării 

 

 Mortare şi testări 

 Testarea mortarelor se va face conform STAS 2634 – 70 

 

 II.B.2. Materiale 

 

 Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388 – 68 fără bule de aer, de culoare 

naturală sau alb, fără constituanţi, care au pătruns. 

 Var hidratat – conform STAS 5201 – 28 

 Var pastă obţinut din var hidratat. 

 Agregatele vor fi conform STAS 1667 – 76 nisip natural de carieră sau de râu. 

 Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. Conţinutul de nisip natural 

va fi de cel puţin 50%. 

 

Apa conform STAS 790 – 73 va fi curată, potabilă, nepoluată cu petrol în cantităţi 

dăunătoare, lipsită de săruri solubile, acizi, impurităţi de natură organică sau corpuri străine. 

 

 Livrare, depozitare, manipulare 

 Conform normelor în vigoare la data executării lucrărilor. 

 

 Amestecuri pentru mortare 

 Generalităţi: 

1. Se vor măsura materialele de lucrări astfel încât proporţiile specificate de materiale în 

amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării 

lucrărilor. 

2. Dacă nu se specifică altfel, proporţiile se vor stabilii după volum. 

3. În cadrul acestor specificaţii, greutatea unui mc. A fiecărui material folosit ca ingredient 

pentru mortar, este considerată astfel: 

Material     Greutate / mc 

– ciment Portlant    1506 kg 

– pasta de var (constantă 10 cm)  1300 kg 

– nisip material  
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 – 7 mm cu umiditate 2%   1350 kg 

 – ipsos de construcţii   1200 kg 

 

 II.B.3. Prepararea mortarelor 

 

 Preparare 

Mortarele cor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuială. 

 Mortar de var pastă, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca. 150 kg 

ciment, 250 kg var şi 2/3 mc nisip la mc mortar).  

 Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos, var – nisip în proporţie 1–6. 5, 3 

(cca. 500 kg. ipsos la mc mortar). 

Mortar, var, ciment, nisip în proporţie var, 450 kg ciment la metru un metru cub nisip. 

 Mortar de ciment pentru tencuieli în proporţie 250 kg ciment la un metru cub nisip. 

  

Mortar de var – ciment pentru tencuieli în proporţie 250 kg ciment la un metru cub nisip. 

 Mortar de var – ciment pentru tencuieli în proporţie nisip, praf de piatră, var pastă 

ciment alb, –3; 2; 11/2 şi un adaos de pigment colorat.  

 

 Transportul mortarului 

 Se face cu utilaje adecvate. 

 Durata maximă de transport va fi astfel apreciată încât transportul şi punerea în 

operă a mortarelor să se facă: 

–  la max. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var 

– la max. 1 oră de la preparare pentru mortarele de ciment dau ciment var, fără 

întârzietor de priză. 

–  la max. 16 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză. 

 

 C. TENCUIELI EXTERIOARE (reparatii locale) 
 

 II.C.1. Obiectul specificaţiei 
 

 Acest capitol se referă la condiţiile tehnice pentru executarea şi recepţionarea 

lucrărilor cu tencuieli fin drişcuite, a tencuielilor subţiri (tratamente), tencuieli speciale 

aplicate manual pe suprafeţe de beton, de cărămidă, de  BCA pe plasa de rabiţ la clădiri 

social–culturale. 

 

 Concept de bază 

 La această lucrare toate suprafeţele exterioare, zidării şi elemente de beton armat 

(stâlpi, centuri, grinzi) se tencuiesc. 

  

 Standarde de referinţă 
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 Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi prescripţii 

cuprinse în standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificaţii. 

 

 NE001–96        Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri 

C 17–82        Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de 

zidărie şi tencuiala. 

NP 60–89    Instrucţiuni tehnice provizorii privind compoziţia şi prepararea mortarelor 

de zidărie şi tencuieli cu plastifianţi. 

C 16–79           Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros. 

STAS1030/85  Mortare obişnuite pentru zidării şi tencuieli 

 STAS2834/80  Mortare obişnuite pentru zidării şi tencuieli. Metode de incercare. 

     

 Tencuielile umede obişnuite se execută cu mortar preparat in staţii de prepararea a 

mortarului, conform “Instrucţiunilor tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea 

mortarelor de zidărie şi tencuiala”, indicative C. 17/82 şi C 18/83 “Normativ pentru 

executarea tencuielilor umede”. 

 

            Mortare şi ţesături  

            Se vor respecta aceleaşi condiţii ca pentru tencuieli interioare. 

 

            II.C.2. Materiale 

 

Materialele prevăzute vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi 

normelor in vigoare. 

Nisip– STAS 1667–76 

Apa  – STAS 790–84 

Ciment– F25, M30,Pa35–SR 1500–96 

Cenuşa de centrală termoelectrică– STAS 8819–88 

Var pentru construcţii– SR ENV 450–1–97 

Ipsos pentru construcţii– STAS 545/1–80 

Piatra de mozaic (gris şi praf de piatra) – STAS 1134–71 

Intirzietorul de priză Replast, pentru prepararea mortarelor de ciment 

Intirzietorul de priză pentru mortarele de ipsos fabricat de ICPILA 

Ciment Portland alb– SR 7055–96 

Silicat de sodium soluţie–STAS 2902–87 

Consistenţa varului pastă să fie 12 cm. Varul pastă poate fi inlocuit cu slam de carbit 

cu consistenţă maximă 12 cm. 

Granulozitatea nisipului trebuie să fie 3 şi 7. 

 

            Amestecuri 
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            Mortar de var ciment. 

            Mortar de var, ciment, agregate fine. 

            Agregatul va consta din piatră de mozaic de calcar albă, (dacă nu se specifică 

altfel). Dacă nu specifică altfel, se va adăuga un pigment colorat aprobat. 

 

 Livrare, depozitare, manipulare 

 Conform specificaţiei. 

Cimentul se transportă in saci de 50 kg şi se va depozita astfel incât să nu fie 

posibilă udarea, murdărirea sau amestecarea cu corpuri străine. Depozitarea se va face in 

magazii sau soproane, ferite de îngheţ. 

 

Materialele speciale (praful de piatră, piatra de mozaic) se transporta de la furnizor şi se 

depozitează astfel incât să nu fie posibilă murdărirea sau amestecarea cu corpuri străine. 

Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incit 

sa fie utilizate in bune conditii la tencuielile exterioare sunt : 

 – la mortar de var – ciment M25T pina la 10 ore minimum 

 – la mortar de var – ciment M50T şi M100T fără intârzietor de priză maximum 10 ore 

şi cu întârzietor de priză pâna la maximum 16 ore. 

  

 Condiţii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli 

 Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai după ce in prealabil s–a verificat 

ca au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme ca sunt corespunzătoare normelor 

respective. 

 Mortarele de la staţiile centralizate pot fi introduse in lucru numai dacă transportul 

este insotit de o fişă care să continuă caracteristicile tehnice ale acestora. 

 Mortarele folosite, M 25–T la tencuielile cu terasit vor avea dozajele in conformitate 

cu prevederile din Instrucţiunile tehnice C 18–83. 

 Consistenţa mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrărilor. Mortarele de 

tencuială pentru executarea diferitelor straturi ale tencuielilor vor trebui să corespundă 

următoarelor tasări ale conului etalon: 

 – pentru sprit, in cazul aplicării mecanizate a mortarelor, 12 cm; 

 – pentru sprit in cazul aplicării manuale a mortarelor, 9 cm; 

 – pentru aplicare pe zidarii, 14–15 cm; 

 – pentru grund, in cazul aplicării manuale 7–8 cm; 

 – pentru grund, in cazul aplicării mecanizate, 10–12 cm; 

 – pentru stratul vizibil executat din mortar fara ipsos, 7–8 cm. 

 

 II.C.3. Execuţia lucrărilor 
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Pentru executarea unor tencuieli de bună calitate se va efectua un control al 

suprafeţelor care urmează a fi tencuite. 

 Pentru a nu se fisura şi coşcovi tencuiala, zidăria trebuie să aibă mortarul dintre 

rosturi intărit. 

La inceperea lucrărilor de tencuieli trebuie să fie terminate toate lucrările a căror 

execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor 

 Suprafaţa pereţilor de zidărie nu trebuie să prezinte abateri de la verticalitate şi 

planeitate mai mari decât cele indicate in prescripţiile tehnice in vigoare. 

 Rosturile zidăriei vor fi curăţate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adâncime de 

3–5 mm, iar suprafeţele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasă. 

 Suprafeţele de lemn sau metal existente pe suprafaţa zidăriei se vor acoperi cu 

plasa de rabiţ. Sub plasa de rabit, la suprafeţele de lemn, se va aplica fie un strat de carton 

asfaltat, fie altă soluţie hidrofugă, pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu 

tencuială. 

 Suprafeţele suport să fie curate, plasa de rabiţ să fie bine întinsă şi legată. 

  

 Operaţiuni pregătitoare 

 La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli se vor termina următoarele lucrări: 

–  lucrări de zidărie la structura de rezistenţă pe cadre; 

–  montajul instalaţiilor electrice şi sanitare; 

– montajul diblurilor şi pieselor înglobate, metalice, pentru fixarea elementelor de 

construcţii; 

–  montajul tâmplăriei şi protejarea ei. 

 Nu se execută tencuieli exterioare înainte de terminarea executării interioarelor. 

Pentru obţinerea unor tencuieli de bună calitate se va asigura ca suprafeţele suport 

să aibă următoarele calităţi: 

–  să fie rigide pentru a nu coşcovi sau fisura tencuiala; 

–  să fie plane, cu abateri în limitele maxime admisibile; 

–  să fie curate şi rugoase; 

–  să fie uscată (tencuială aplicată pe zidărie udă se pătează) 

La zidărie rosturile se adâncesc pe minim 10 mm de la fata exterioara a caramizilor, 

şi se curăţă de praf. 

Se vor utiliza la faţade aceleaşi materiale, mortare cu aceiaşi compoziţie (acelaşi 

ciment, colorant, dozaje, agregate). 

 Nu se vor procura decât cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment şi var din surse 

diferite pe timpul executării lucrărilor. 

 Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit şi a nuturilor, la firul 

cu plumb şi boloboc cu ajutorul dreptarului. 
   

 Condiţii climatice 
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 Pe timp călduros se vor lua măsuri de protejarea lucrărilor. 

 Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrărilor de expunere la 

razele solare sau la vânturile puternice. 
 

 II.C4. Tipuri de tencuieli la exterioare 

 Tencuieli stropite de 2,5 cm grosime executate cu mortar de var – ciment pentru 

spitit, grund şi mortar de var – ciment, cu praf de piatră, aplicat prin stropire mecanică 

pentru stratul vizibil, semilipiatră, frecat în câmp continuu. 

 

 Aplicarea primului strat (sprit) 

 Se face conform specificaţiilor din proiect. 
  

 Aplicarea grundului 

 Înainte de aplicarea grundului se pozează conform trasajelor efectuate pentru nuturi (pe baza 

proiectului) baghete de lemn de esenţă moale lustruite, cu dimensiunile 2 x 2 cm care se fixează 

provizoriu cu cuie. 

 Baghetele vor constitui repere de nivel pentru pozarea grundului. 

 Grundul se driscuieşte fin şi se aplică în limitele formate de baghetele pentru nuturi 

astfel ca la terminarea lucrului într–un schimb, să fie încheiată zona cuprinsă între baghete. 
 

 Aplicarea tinciului 

 Înainte de aplicare tinciului, după ce grundul s–a uscat se îndepărtează baghetele cu 

grijă, ca să nu se deterioreze în limitele formate de nuturi astfel ca la sfârşitul unui schimb 

să nu se fi executat decât zone complet cuprinse între nuturi. 

 Pentru caracteristicile mortarului (consistenţa) şi modul de desfăşurare al lucrărilor, 

se vor consulta specificaţiile din Caietul de sarcini A.6. şi proiect. 

 

 Tehnologia de execuţie 

 Dupa controlul şi pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafetelor care 

urmeaza a fi tencuite. 

 La efectuarea trasarii, se va verifica modul de fixare a reperelor, aşa incât să se 

obţină un strat de mortar cu grosimea stabilită in proiect. 

 La tencuielile exterioare se vor fixa repere de trasare, in mod obligatoriu, la toate 

colturile faţadei, precum şi pe suprafeţele dintre golurile ferestrelor. 

In cazul utilizării stâlpişorilor de mortar, aceştia se vor executa din acelasi mortar ca 

şi stratul de grund. 
 

 Executia amorsării 

Suprafeţele de beton şi ale zidăriilor vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi se va face 

amorsarea prin stropirea cu un şprit care se aplică in grosime de 3 mm. 

 Compoziţia şpriţului va fi un amestec de ciment şi apă (lapte de ciment). 
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In timpul amorsării suprafeţelor se va urmări ca spriţul să fie aplicat cât mai uniform, 

fără discontinuităţi prea mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica dacă şpriţul 

este suficient intărit, fără prelingeri pronuntate şi dacă suprafaţa amorsată este suficient de 

rugoasă şi aspră la pipăit. 

 Pe suprafeţele de plasă de rabiţ se va aplica direct şmirul din mortar cu aceeaşi 

compoziţie cu a mortarului pentru grund. 
 

 Execuţia grundului. 

 Grundul se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea şpritului pe suprafeţe 

de beton şi după o oră in cazul suprafeţelor de cărămidă. 

 In cazul când suprafaţa şpriţului este prea uscată, sau pe timp călduros, această 

suprafaţă se va uda cu apă inainte de a se palica grundul. 

 Stratul de grund  va avea o grosime de 2 cm. 

 Aplicarea grundului pe timp de arsiţă se va face luându–se măsuri contra uscării 

prea rapide, prin acoperirea suprafeţelor respective, pe care s–a aplicat grundul cu rogojini 

umezite sau alte mijloace. 

Este cu desăvârşire interzis să se aplice grundul pe suprafeţe ingheţate sau dacă 

există pericolul ca să îngheţe inainte de intărire. 

În timpul executarii grundului se va urmari obtinerea unui strat cu grosimea 

prevazuta şi se va verifica daca s–a realizat o suprafata verticala şi plana care sa ascunda 

şi sa rectifice toate defectele stratului suport. 

 Suprafaţa grundului nu trebuie să prezinte asperităţi pronunţate, zgârieturi, 

neregularităţi, ciupituri etc. 

Spritul şi grundul se vor aplica de sus in jos, de pe schele de faţada, montate la cca. 

50 cm faţă de suprafaţă faţadelor. 
 

Execuţia stratului vizibil 

Inainte de aplicarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie 

uscată şi să nu aibă granule de var nehidratat, care să se poată stinge ulterior in contact cu 

umiditatea din stratul vizibil şi să provoace in acest mod impuşcături pe suprafeţe tencuite. 

La tencuielile fin drişcuite, stratul vizibil (tinciul)  se executa din mortar – de var – 

ciment M 25–T grosime 2–4 mm, se prepara cu nisip cu granule cu diametru de max. 1mm. 

La tencuielile din praf de piatră, stratul vizibil din 10–12 mm grosime se va executa 

drişcuit şi periat cu  mortar de var–ciment marca M 25–T confecţionat cu piatră de mozaic 

(praf de piatră) in loc de nisip iar panta la 60 din ciment va fi ciment Portland alb. 

La tencuielile similipiatră, stratul vizibil de 15–20 mm grosime se va executa din 

mortar marca M 100–T confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip finisat, buciardat 

sau pieptănat in asize. 

Pe parcursul execuării lucrărilor de tencuieli se va urmări ca, in câmpurile mari, 

tencuielile să fie realizate din aceeaşi cantitate de mortar pregătită in prealabil, pentru a nu 

se produce diferenţe de culoare. 
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 De asemenea, se va urmări ca să nu se intrerupă lucrul la mijlocul suprafeţelor, 

deoarece reluările lucrului produc pete şi diferenţe de nuanţe supărătoare. 

 Recomandăm conceperea unui plan de realizare a tencuielilor, impărţim faţadele pe 

zone realizabile fără intreruperea lucrului. Aceste zone se vor gândi astfel incât zonele de 

intrerupere inevitabile să fie poziţionate in colţuri sau retrageri pentru a nu fi vizibile. 

După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia suprafeţelor proaspăt 

tencuite, pină la intărirea mortarului, de următoarele acţiuni: 

 – umiditate mare, care intârzie intărirea mortarului si–l alterează; 

 – uscarea fortată, care provoacă pierderea bruscă a apei din mortarul de pe 

suprafaţa tencuită, uscare care poate proveni din curent de aer, expunere indelungată la 

razele soarelui; 

 – lovituri, vibraţii provenite din darea in exploatare a clădirii înainte de termen; 

 – ingheţarea tencuielilor inainte de uscarea lor. 

 – nu se vor executa tencuielile exterioare la o temperatura mai mica de +5 0C. 

 

 Abateri admisibile 

 Lucrările de tencuieli exterioare se vor înscrie la abateri maxime admisibile. 

 Defectele ce nu se admit se expun în cadrul specificaţiei. 

 

 Verificări în vederea recepţiei. 

 Vor fi clasate drept lucrări defectuoase, lucrările care nu se respectă prevederile din 

proiect şi Caietul de sarcini, precum şi cele la care se remarcă următoarele neregularităţi: 

 

1. Nu se respectă prevederile din prezentele specificaţii; 

2. Nu se respectă geometria prevăzută l proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc); 

3. Nu s–a respectat tehnologia specificată, rezultând deteriorări ale lucrărilor; 

4. Nu s–a respectat tabloul de finisaje aprobat; 

5. Nu s–a respectat tabloul de finisare aprobat; 

6. Nu s–au executat lucrările în conformitate cu panoul – mostră. 

Inainte de inceperea lucrărilor de tencuieli, este necesar a se verifica dacă au fost 

executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja (invelitori). 

Toate materialele şi semifabricatele (mortarele) vor fi introduse in lucrare după ce s–

a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificate de calitate, 

care să confirme ca sunt corespunzătoare normelor respective. 

Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei 

de execuţie, utilizarea tipului şi compoziţiei mortarului indicat in proiect, precum şi aplicarea 

straturilor succesive in grosimile prescrise: de asemenea, este necesar a se urmări 

aplicarea măsurilor de protecţie impotriva uscării forţate, spălării prin ploaie sau ingheţării. 

Recepţia pe faze de lucrări se face pe baza următoarelor verificări: 

 – rezistenţa mortarului; 
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 – numărul de straturi aplicat şi grosimile respective; 

 – aderenţa la suport şi intre straturi; 

 – planitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor; 

 – dimensiunile, calitatea şi poziţiile elementelor decorative (solbancuri, braie, 

cornişe), bucată cu bucată. 

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu 

mortar la racordarea tencuielilor cu timplaria. 

Solbancurile şi diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum şi o 

executie corecta a lacrimarului. 

La receptia preliminara a lucrarilor se efectueaza direct de catre comisie aceleasi 

verificari, dar cu o frecventa de minimum 1/s din frecventa precedenta. 

Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual cercetind suprafata tencuita, 

forma muchiilor, intrinduri şi iesinduri. 

Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucrare şi culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri, 

impuscaturi, urme de reparatii locale. 

 Se va controla corespondenta mortarului (praf de piatra, similipiatra, etc.)si modul de 

prelucrare a fetei vazute cu prevederile din proiect sau mostre aprobate. 

Muchiile de racordare, spaletii şi glafurile golurilor trebuie sa fie vii sau rotunjite, 

drepte, verticale sau orizontale. 

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in 

locuri mai putin vizibile. 

Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un 

ciocan de lemn, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare şi necesita refacerea 

intregii suprafete dezlipite. 

 Verificarea  planitatii suprafetelor se va face cuun dreptarul, iar abaterile care pot fi 

admise sunt date in NE 001–96 

 Verificarea verticalitatii şi orizontalitatii suprafetelor şi a muchiilor se va face cu 

dreptarul, bolobocul şi cu firul cu plumb. Abaterile nu pot depasi limite admise prevazute in 

anexa 4 din Normativul C18–83. 

 Dirigintele poate decide, funcţie de natura şi amploarea defectelor constante, ce 

remedieri trebuiesc executate, şi dacă acestea se vor face local, pe suprafeţe mari, sau 

lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea conform 

specificaţiilor. 
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 C A P I T O L U L  I V  –  PARDOSELI (reparatii locale) 

 IV.1. Tipuri de pardoseli 
 

 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrări de execuţie ale pardoselilor de 

gresie ceramică,  mozaic. 

 

 Standarde de referinta generale 
 STAS 3430 – 82 Constructii civile, industriale, agrozootehnice.  
    Pardoseli. Clasificare. 

STAS 1137–68 Placi din beton pentru pavaje 
STAS 1134–71 Piatra de mozaic 
STAS 451–86 Placi şi plinte 
C 35/82  Normativ pentru alcatuirea şi executarea pardoselilor. Certificate 
de calitate sau omologare pentru materiale din import şi pentru cele realizate in 
sarje, ca comanda speciala 
C 56–85  Verificarea calitatii 
G.P. 037–98  Normativ privind proiectarea, executia şi asigurarea pardoselilor 
la constructiile civile  
STAS 3050–68 Gresie ceramica 

 
 Mostre şi testari 
 Inaintea comandarii şi livrarii pe santier a materialelor destinate executiei 
pardoseliilor, precum şi dupa executarea unor esantioane de pardoseli prevazute in proiect, 
a se executa pe santier (mozaicuri turnate, pardoseli speciale) se vor pune la dispozitia 
proiectantului mostrele de materiale precum şi esantioanele executate pentru verificare. 
Prezenta arhitectului este obligatorie in timpul executiei. 
 
 Materiale şi produse 
 Ciment marca 400, mozaic granulat de calcar, mozaic granulat de marmura, 
coloranti, ciment alb Pa 300, placi sau piscoturi de gresie ceramica, mortar de ciment M 

beton B 50. Placi granit compozit 95%, 5% rasini, adeziv compus din H40 Marmorex, top 
latex. 
 Scanduri rasinoase geluite pe trei laturi, scandura rasinoasa, bruta 24 mm dusumea 
oarba, format conform celui existent in situ, pervaz profilat. 
 Sapa autonivelatoare, nisip, finisaj. 
 
 Livrare, depozitare, manipulare 
 Se vor asigura transportul şi depozitarea materialelor in conditii care sa le fereasca 
de intemperii sau deteriorari (produse sensibile la umiditate şi caldura) de asemenea pentru 
cele in vrac protectia contra amestecului cu impuritati.  
 
  

Executia lucrarilor 
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 Pardoselile se vor executa dupa incheierea finisajelor sau montarea placilor din 
gips–carton la tavane intre elementele structurale şi montarea inchiderilor şi a instalatiilor 
(conform cap.B. şi verificari cuprinse in programele de control pentru fiecare specialitate in 
parte). 
 Lucrarile de executie trebuie obligatoriu bazate pe respectarea stricta a 
documentatiei tehnico–economice. 
 La executia lucrarilor se vor utiliza  numai produse prevazute in proiect, certificate 
sau pentru care exista agremente tehnice, astfel incat sa se realizeze cerintele de calitate. 
 Orice modificare sa fie insusita de proiectant şi acceptat de beneficiar. 
 Pardoselile se executa de personal specializat efectuandu–se sub controlul calitatii 
pe faze de executie  la stratul suport, stratul de uzura. 
 Stratul de baza (planseu, respectiv pardoseli vechi) va fi pregatit prin curatirea, 
spalrea lor cu apa de eventuale impuritati, parf sau resturi de tencuiala. 
 Diversele strapungeri prin planseu langa conducte, tuburi de protectie se vor astupa 
cu mortarde ciment. 
 Armaturile care ies eventual din planseul se verifica daca sunt izolate corespunzator. 
 Executarea sapei de egalizare din mortar de ciment se va efectua cu urmatoarele 
mentiuni: 
 – sapa de egalizare se realizeaza dintr–un mortar de ciment clasa MT100, avand 
consistenta de 5 cm masurata pe conul de etalon  
 – mortarul se prepara in cantitatile strict necesare care pot fi puse in lucrare 
 – mortarul se prepara cu nisip  0–7 mm 
 – turnarea sapei se va face in sah, in panouri de de 2,0–2,5 mp, prevazandu–se 
rosturi longitudinale şi transversale 
  
 Abateri admise 
 Conform standardelor specifice in vigoare aferente stratului suport, la straturile 
intermediare şi a stratului de uzura pentru fiecare in parte. 
 
 Conform indicativ G.P. 037–98 aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.50/N din 
17.06.1998. 
 Nu se admit bule de aer, zone nelipite, margini nelipite. 
 
 Verificari in vederea receptiei 
 La verificarea calităţii placajelor, abaterile admise sunt date la C 56–85, Anexa  X.1. 
 Se vor verifica : 
 – aspectul şi starea generala; 
 – elemente geometrice (grosime, planeitate); 
 – racorduri cu elemente de intalnire; racordurile intre bucatile nelipite 
 – corespondenta cu proiectul. 
 
 Masuratori şi decontare 
 Se masoara şi se deconteaza la mp. 
 Masuri de protectie a muncii şi siguranta la foc 
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 La executarea pardoselilor se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice 
specifice: 
 –  Norme tehnice privind protectia la actiunea focului P118 
 –  Norme tehnice şi stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor DEC+1 ind.  C300. 
 – Normele republicate de protecţia muncii: 60/1975 şi 34/75 cu modificari conform 
     Ordinelor 39/1977 şi 110/97 al Ministerului Sanatatii şi Ministerul Muncii 
 –  Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii in constructii Ordin MLPAT Nr. 9/1993 
  
 Alte masuri de protectie a lucrarilor şi materialelor puse in opera  
 Acest capitol se poate completata dupa caz. 
 – Plintele se aseaza direct pe perete sau distantat (cladiri existente cu probleme de 
umiditate) prin intermediul unui mortar de ciment sau var–ciment dupa executarea 
pardoselii orizontale. 
 Operatia de montare cuprinde, in cazul plintelor turnate: 

–  trasarea 
–  stropirea cu apa a suprafetei peretelui 
–  prepararea spritului de ciment 
–  stropirea peretelui cu sprit de ciment 
–  asezarea unui strat de mortar de ciment pe spatele plintei, asezarea şi fixarea prin 
frecare a plintei in stratul de poza 
–  turnarea laptelui de ciment in rosturi  
–  curatirea excesului de lapte de ciment 
–  finisarea mecanica a plintelor 
–  curatirea, spalarea şi lustruirea plintelor. 

– Toate suprafetele finite vor fi protejate cu hartie impermeabila care sa nu lase 
pete, prin suprapunere de cel putin 10 cm. La imbinari se vor aseza dulapi de 
lemn sau alte greutati.   

– Lucrarile se vor lasa cel putin 72 de ore protejate astfel, dupa care se permite 
circulatia. 

 – Dupa ce toate lucrarile de finisaj sunt incheiate, in cazul pardoselilor reci se va 
spala pardoseala cu detergent neagresiv chimic, cu apa calda, se vor indeparta eventualele 
urme de mortar. Tot dupa terminarea lucrarilor de finisaj se va rascheta şi se va lacui 
pardoseala de parchet. 
 – Devierea de la cota de referinta specificata in planuri (abateri admise) pentru placi 
montate este de 1mm. Diferentele de planeitate la pardoseala masurate fata de un dreptar 
de 3m lungime nu va depasi 1mm. Abaterile admise la pardoseli sunt conform STAS 
228/1–80. Umiditatea admisa la stratul de nisip al pardoselii de parchet este de 3% conform 
STAS 4606–80. 
 – Se vor face verificari in vederea receptiei la: 
  – aspectul general 
  – elementele geometrice (grosime, planeitate, pante) 
  – fixarea imbracamintii pe suport 
  – rosturi 
  – corespondenţa cu proiectul. 
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 Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu aufost respectate, sau daca 
aspectul pardoselii nu este corespunzator (placi fisurate, lamele necorespunzatoare, rosturi 
cu muchii stirbite, etc.) consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai 
mari şi refacerea in conditiile prescrise in specificatii. 
 Realizarea straturilor pentru fiecare tip de pardoseala se va face in conformitate cu 
prescriptiile de pe plansele din proiectul de executie. 
 
 A) EXECUTAREA SAPEI DIN MORTAR DE CIMENT 

 se realizeaza dintr–un mortar de ciment M100T având consistenta de 5 cm. 

 mortarul se va prepara in cantitatile strict necesare care pot fi puse in opera inainte de 
inceperea prizeu. 

 se va nivela la nivelul indicat in proiect. 

 turnarea se  face  in sah in panouri de 2,0–2,5 mp. 

 pe parcursul executarii sapei se va urmari obtinerea unui strat cu grosime cat mai 
uniforma, incadrandu–se in limitele admise. 

 
 B)STRATUL DE IZOLARE FONICA 
   

 stratul de izolare fonica realizat din polistiren extrudat de 2 cm ( conform indicatiilor din 
P.E.) grosime , se va aseza direct pe placa de beton armat; placile se vor aseza alaturat 
cu rosturi de 4–5 mm latime pentru a permite dilatarea acestora sub influenta umiditatii. 

 de–a lungul peretilor şi in jurul unor elemente de constructie sau de instalatii se vor 
monta fasii taiate din placi de polistirol extrudat de 2 cm grosime montate de–a lungul 
peretilor şi vor avea inaltimea egala cu distanta  dintre planseu şi fata superioara a 
pardoselii. 

  
 
 EXECUTIA PARDOSELILOR CALDE 

 in incaperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din sol PVC se va asigura o 
 

 montarea solului PVC prin lipire se face cu adeziv pe un start de sapa armata de 4 cm 
grosime executata din mortar M100–T. 

 inainte de montare, suprafata suportului se va curata de praf 

 stratul adezivului trebuie sa fie continuu, uniform in grosime de cel mult 1 mm. 

 la asezarea fiecarui rand se va verifica aliniarea fata de randul anterior gata montat. 

 circulatia peste sol PVC lipit se poate face dupa 24 ore de la aplicare. 

 după curatirea pardoselii se vor monta pervazuri. 

 se va respecta cu stricteţe indicaţiile furnizorilor de sol PVC şi a adezivului respectiv. 
 
 EXECUTIA PARDOSELILOR RECI 

 pardoselile cu stratul  de uzura din placi din gresie ceramica executata pe un strat suport 
rigid din beton sau pe un planseu de beton armat peste care se toarna o sapa de 
egalizare din mortar de ciment M100–T. 
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 montarea placilor se realizeaza prin  intermediul unui strat de mortar adeziv, dupa 
tehnologia indicata de producator. 

 montarea placilor din gresie ceramica pe suporturi din beton monolit se face la minimum 
3 luni de la turnare. 

 pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor intre ansamblul de pardoseala– stratul 
de uzura, mortarul adeziv, cu restul structurii (planseu, conturul peretilor, stalpilot) se vor 

prevede rosturi elastice la cca 9 m2 (3x3 m) functie de modularea structurii. 

 umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofuge (indicate de catre producatorul placilor) 
dupa 7 zile dupa montarea placilor. 

 pana la rostuire pardoseala nu va fi data in circulatie. 

 la intersectia pardoselii cu elementele verticale sub plinte se vor realiza interspatii de 5–
10 mm care se vor umple cu chit elastic. 

 

 IV.1.1. – Pardoseli din mozaic, beton 

 

 Materiale 

a/ Plăci seminfinite (spărturi) din marmură de Ruschita (alb, roz, cenuşiu) cu contur 

poligonal neregular conf. STAS 2617 – 80  

b/ Ciment M 30 , ciment PA 35 sau ciment F 25 conf. STAS 1500 – 80 

c/ Cimenturi Portland albe şi colorate conf. STAS 1055 – 80 

d/ Agregate naturale conf. STAS 1667 – 76 

e/ Corpuri abrazive. Piatra cilindrică plană conf. STAS 601/1 – 75 

f/ Carbura de siliciu conf. STAS 5064 – 64 

g/ Acid clorhidric tehnic conf. STAS 339 – 76 

h/ White – spirt rafinat tip C STAS 44 – 67 

i/ Acid oxalic tehnic conf. STAS 545/1 – 80 

j/ Ipsos pentru constr. Conf. STAS 545/1 – 80 

k/ Ceara pentru parchet „Victoria” NII 1564 – 69 

 

 Alcătuire 

 Pardoselile din mozaic veneţian se vor executa cu spărturi de marmură cu latura de 

12 ... 10 cm aşezată neregulat şi înglobate într–un suport de ciment de 30 mm gros. 

Preparat cu un dozaj de 400 kg ciment la 1 mc nisip. 

 Bucăţile de marmură se vor apăsa cu mâna una lângă alta, însă nelipit şi se vor 

îndesa în mortar prin batere cu dosul mistriei iar nivelul lor se va măsura cu dreptarul. 

Rosturile dintre bucăţile de marmură vor trebui să fie cât mai egale ca grosime, şi să nu 

meargă în continuare. 

 Pentru umplerea rosturilor dintre bucăţi se va folosi pasta de ciment cu adaos de 

praf de piatră în dozaj 1 – 1 şi coloranţi minerali. 

 După 3 – 7 zile de la execuţie se face se face o şlefuire generală umedă şi după 

curăţire se va cerui şi lustrui. 
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 Aceleaşi condiţii de coloranţi ca la pardoselile din dale de marmură. 

 

 Plinte şi scafe monolite şi prefabricate: 

 Atât plintele monolite cât şi cele prefabricate se montează pe un strat de mortar de 

ciment.  

 Plinte şi scafe monolite – succesiunea operaţiilor de realizare: 

–  fixarea şipcilor de lemn, de nivel, a căror grosime este egală cu cea a stratului de 

mortar  de ciment, pus grosimea scafei sau plintei; 

–  aplicarea unui sprit de ciment pe suprafaţa suport; 

–  aplicarea unui strat de grund din mortar de ciment; 

– aplicarea şi nivelarea mortarului pentru plinte şi scafe. Mortarul pentru plinte se 

nivelează cu dreptarul de 2 m, iar cel pentru scafe, cu ajutorul şablonului de forma 

curbă; 

–  scoaterea muchiilor şi rectificarea muchiilor; 

–  finisare suprafeţei plintei sau scafei prin sclivisire sau prin frecare cu piatra 

abrazivă în cazul mortarelor mozaicate. 

 

 Plinte şi scafe prefabricate – succesiunea operaţiilor de realizare: 

–  aplicarea unui sprit de ciment pe stratul suport; 

–  aplicarea stratului de poză din mortar de ciment; 

–  fixarea scafei sau plintei în stratul de poză, după aşternerea unui strat de mortar 

pe  spatele scafei sau plintei; 

–  verificarea nivelului elementelor prefabricate; 

–  introducerea laptelui de ciment în rosturi; 

  

 IV.1.2. Pardoseli din mozaic, gresie ceramică 

 

 Generalitati 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din 

mozaic turnat. 

 Specificatiile pentru sapa (strat de poza) din mortar de ciment este cuprinsa in 

capitolul “Sape pentru pardoseli”. 

 

 Standarde de referinta 

  

 1. STAS 1134–71  – Piatra; 

 2. STAS 451–86 şi N.T.R. 9622–80 – Plite şi scafe din beton mozaicat; 

 3. STAS 1500–78  – Ciment MA 30, Pa 35 şi F 25; 

 4. STAS 7055–87  – Ciment portland alb şi colorat; 

 5. STAS 1667–76  – Agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta, balast); 
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 6. STAS 339–80  – Acid clorhidric tehnic; 

 7. STAS 601–1–84  – Corpuri abrazive; 

 8. STAS 790–84 – Apa pentru mortare; 

 9. STAS 223–86  – Instructiuni pentru executarea placajelor; 

 10. C 35–82   – Normativ pentru executarea pardoselilor de piatra artificiala; 

 11. STAS 5939–80  – Placi gresie ceramica.  

 Norme şi testari 

Inainte de comandarea şi livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la 

dispozitia consultantului spre aprobare din fiecare material (ciment, mozaic, agregate etc.), 

mostre. 

 

 Mostre 

 1. Ciment Portland; 

 2. Agregate 

 3. Ciment M 30, Pa 35 sau F 25; 

 4. Placi gresie ceramica conform STAS 5939–80; 

 5. Colorant pe baza de oxizi metalici; 

 6. Nisip cu granulatie 0–1 mm.; 

 7. Apa; 

 8. Sapa (sau strat de poza) de mortar de ciment – vezi specificatii: “Sape pentru   

     pardoseli”; 

 9. Acid clorhidric tehnic. 

 

 Livrare, depozitare, manipulare 

1. Piatra de mozaic se livreaza in saci vrac sau la conventie intre parti sau ambalata 

in saci de hirtie continind 50 kg. piatra, asigurindu–se impotriva impurificarii şi amestecarii 

diferitelor forme, sorturi şi culori. 

 2. Transportul pe distante mari pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace 

de transport acoperite. 

3. Conditiile de livrare, transport şi manipulare la ciment şi agregate naturale sunt 

cele conform specificatiei “Sape pentru pardoseli”. 

 4. Colorantii se livreaza in bidoane. Manipularea şi depozitarea se va face conform 

prescriptiilor  producatorului. 

 5. Placile de gresie ceramica se vor livra şi transporta in cutii de carton (max. 40 

kg/buc).Depozitarea se face in spatii acoperite. 

 

 Executia lucrărilor 

Operatiuni pregatitoare 

 Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli: 

 – instalatii electrice; 
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 – instalatii sanitare; 

 – efectuare probelor prescrise pentru instalatii; 

 – rectificarea planseelor prefabricate; 

 – montarea elementelor de pereti despartitori neportanti; 

 – montarea tocurilor timplariei; 

 – executarea tencuielilor; 

 – suprafata planseului se va curta şi spala cu apa de eventualele impuritati, praf sau 

resturi de tencuiala. 

 – inainte de a se intinde stratul de pozare din mortar de ciment, suprafata suport se va uda 

cu apa; 

 – se traseaza nivelul pardoselii finite şi axele. 

 

 Turnarea  mozaicului 

 1. Imbracamintile din mozaic turnate se vor executa dintr–un strat de 20 mm – 30 

mm grosime (strat de uzura) din mortar de ciment cu piatra; 

 2. Mortarul executat cu piatra de mozaic, granula]ie continua sau discontinu de 

aceeasi provenienta şi culoare sau provenienta  şi culori diferite; 

 3. 600 kg ciment la 1 mc piatra de mozaic, iar pentru colorarea stratului se pot 

adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5 din greutatea 

cimentului; 

 4. Cind se folosesc cantitati mai mari de coloranti (pina la 15 din greutatea 

cimentului) se fac intai incercari prealabile pentru a se stabili amestecul optim şi a nu 

scadea rezistenta stratului de uzura; 

 5. Imbracamintile din mozaic turnat se vor executa plane şi orizontale, sau cu pante 

de 1..1,5 la incaperi cu sifoane de pardoseala sau guri de scurgere, pe un strat suport 

rigid din beton sau planseu armat; 

 6. Pe stratul suport rigid se va intinde un strat de mortar de poza cu dozaj 400 kg 

ciment la 1 mc nisip de circa 30 mm grosime, turnat uniform intre sipci de reper şi bine 

indesat. Dupa indesare sipcile vor fi scoase şi umplute cu mortar; 

 7. Stratul de uzura din mortar de ciment intre piatra mozaic se va turna dupa 

mortarul de poza tot intre sipcile reper intins cu mistria şi nivelat cu dreptarul dupa care se 

va compacta cu dosul mistriei pina  apare laptele de ciment; 

 8. La turnare se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime şi 

granulatie; alb pentru culorile: alb, galben, verde şi albastru; 

 9. Bordurile se vor executa tot din mozaic cu aceeasi compozitie, dar cu culoare 

diferita de restul pardoselii; 

 10. La imbracamintile cu desene, acestea se vor obtine folosind sabloane din sipci 

sau tabla de forma desenului cerut in care se toarna mortarul de ciment cu mozaic, se lasa 

sa se intareasca o zi, doua, se scot sabloanele şi se toarns mozaic de alta culoare pe 

locurile neumplute cu mortar; 
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 11. Frecarea imbracamintii din mozaic turnat se face obligatoriu dupa 4–6 zile de la 

turnare pentru a nu disloca piatra de mozaic şi se freacs cu masina de frecat sau manual 

cu piatra abraziva; 

 12. In timpul frecarii, suprafa]a se mentine umeda, iar a doua frecare se face cu o 

piatra abraziva cu granulatia mai fina udindu–se suprafata pardoselilor cu apa; 

 13. Se pot executa şi imbracaminti spalate cu apa la 24 ore de la turnare, udindu–se 

cu apa şi frecate cu peria de paie pina incepe sa apara granule de mozaic din masa de 

ciment; 

 14. Plintele sau scafele se vor executa pe loc sau vor fi prefabricate din beton 

mozaicat. Nu se vor aseza peste tencuiala, ci direct pe pereti prin intermediul unui strat de 

mortar de ciment (cele prefabricate) şi vor depasi cu 5...8 mm suprafata tencuielii; 

 15. Plintele sau scafele de mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi in 

conditiile tehnice la imbracamintile din mozaic turnat. Vor avea inaltimea de 100...150 mm, 

iar grosimea va depasi fata tencuielii cu 5...8 mm; 

 16. Operatia de montare a plintelor sau scafelor prefabricate din beton mozaicat 

cuprinde operatii ca: trasare, stropire cu apa a peretelui, prepararea spritului de cimet, 

stropirea cu sprit de ciment a peretelui, asternerea unui strat de mortar de ciment pe 

spatele plintei sau scafei, asezarea şi fixarea prin presare in stratul de poza, turnarea 

laptelui de ciment la rosturi, curatirea, spalarea şi lustruirea plintelor sau scafelor. 

 Executarea pardoselilor din gresie ceramica 

 Imbracamintile din placi de gresie ceramica se vor executa pe un suport rigid din 

beton sau pe un planseu de beton armat. 

 Placile de gresie ceramica se vor monta, pe stratul suport rigid de beton sau pe 

planseul de beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment pe poza, avind 

dozajul de 300–350 kg ciment la mc in grosime de 30–50 mm. 

 Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile 

din gresie ceramica se vor mentine in apa timp de 2–3 ore. 

 Pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor diferentiate intre ansamblul de 

pardoseala – imbracamintea din placi ceramice şi mortare de ciment de poza cu restul 

structurii stratul suport rigid din beton sau planseul de beton armat şi conturul peretilor, 

stilpilor, se vor lua masuri care sa permita deformarea acestora independent. 

 In cazul in care se aplica imbracamintea de pardoseala şi mortarul de poza direct pe 

planseul de beton din elemente prefabricate care si–au consumat deformatiile, sau pe 

plansee turnate monolit, la care montarea pardoselii se face dupa 90 zile de la terminare, 

imbracamintea din placi de gresie ceramica se poate aplica direct dupa o prealabila 

preumezire a placii de beton. 

 In cazul in care se aplica pardoseala pe plansee crude sau pe straturi suport din 

beton, intre acestea şi pardoseala se va prevedea un strat de intrerupere a aderentei–hirtie, 

folie de polietilena, etc. 
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 La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala 

de tipul Pa 35 şi nisip 0–3 mm (la care partea fina sub 0.2 mm sa nu depaseasca 1/3 in 

amestec cu 1 parte ciment la 3.5–4 parti nisip). Nu se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida. 

 Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la 

fata locului,in cantitati strict necesare şi va avea o lucrabilitate plastic virtoasa, factorul apa–

ciment fiind de max. 0.5.  

Aşezarea placilor se va face montindu–se placile ca reper la inceput. Placile se vor 

monta in patul de mortar astfel pregatit in rinduri regulate cu rosturi de 1–2 mm. Dupa 

asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de actiune a masinii muncitorului 

(cca.60 cm latime) la placile la care se constata  denivelari se adauga sau se scoate local 

din mortarul de ciment de poza. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un 

dreptar asezat pe diagonalele suprafetei executate şi ghidat dupa nivelul portiunii de 

pardoseala executata anterior indesindu–se atent placile in mortarul de poza, prin batere 

 usoara cu ciocanul peste dreptar, astfel incit striurile de pe spatele placilor sa 

patrunda in masa de mortar şi sa se asigure planeitatea suprafetei. 

 Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr–o zi de 

lucru. Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta sa intre 

bine in rosturi, hidratind  mortarul de poza. 

 Umplerea rosturilor se va face la 3–5 zile dupa montarea placilor din gresie 

ceramica, iar in intervalul de la montare şi pina la rostuire pardoseala nu va fi data in 

circulatie şi se va umezi prin stropire cu apa cel putin o data la 24 ore. 

 Curatirea imbracamintii din placi din gresie ceramica de excesul de lapte de ciment 

se va face prin asternerea de rumegus de lemn uscat, dupa 2 ore de la inundare cu lapte 

de ciment şi prin maturarea rumegusului. 

 Imbracamintea din placi de gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupa 

curatarea de rumegus de lemn se va sterge cu cirpe inmuiate in apa şi apoi se va cerui. 

 Placile din gresie ceramica se vor monta simplu sau cu  bordura de alta culoare, in 

conformitate cu desenele din proiect. 

 La intersectia pardoselii cu elemente verticale–subplinte – se vor realiza interspatii 

de 5–10 mm care se vor umple cu material elastic. 

 In cazul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare ce 

delimiteaza suprafete de circa 30 mp sau la intervale de 6 m functie de modularea 

structurii. 

  

 Protejarea lucrarilor 

 Dupa turnarea stratului de uzura şi terminarea prizei pentru a se evita fisurarea 

datorita uscarii rapide (curenti de aer) cind acesta este executat la exterior, se va proteja 

prin rogojini, saci de hirtie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa, 

asigurindu–se o stare de umiditate pina la frecarea pardoselii. 
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 Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte foioase deoarece pateaza suprafata 

imbracamintii. 

 La incaperi mai mari de 9 mp pentru a se preintimpina fisurarea, stratul de uzura se 

va turna in panouri cu suprafata de maximum 2 mp, despartite fie prin rosturi de turnare, fie 

prin rosturi de sticla sau benzi care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatra mozaic de 

culoare diferita. 

 La mortarele preparate cu ciment alb se adauga şi ciment obisnuit (15...20% in 

volume fata de cimentul alb) pentru a se evita aparitia fisurilor. 

 

 Terminarea lucrarilor 

Dupa slefuire se va indeparta pasta rezultata (slamul) cu rumegus uscat care se va 

matura sau alte procedee, se va spala suprafata cu apa curata, se va lasa sa se usuce, 

apoi se va cerui cu ceara de parchet şi lustrui. 

 La un finisaj mai ingrijit inainte de ceruire se executa o lustruire cu sare de macris 

(oxalat acid de potasiu) şi pisla. 

 Abateri admise: 

 1. Devierea de la cota de referinta specificata in planuri pentru imbracamintea de 

mozaic de: ± 15 mm; 

 2. Diferenta de planeitate la pardoseala masurata fata de reper de 3 m lungime de ± 3 mm; 

 

 Verificari in vederea receptiei 

 In timpul executarii imbracamintii din ciment turnat monolit (sclivisit sau mozaicat) se 

vor face urmatoarele verificari: 

 – se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei in 

betoniera pina la terminarea punerii betonului in opera) acest interval de timp nu trebuie sa 

depaseasca o ora pe timp calduros şi o ora şi 1/2 pe vreme racoroasa; 

 – se va verifica lucrabilitatea betonului determinata prin metoda tasarii trunchiului de 

con avind inaltimea de 30 cm conform STAS 1759–88; 

 – se vor confectiona cuburi de proba din betonul utilizat pentru verificarea marcii 

acestuia; 

 – se vor respecta conditiile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/1–83 şi 

STAS 2560/2–75 prin metodele de verificare prevazute de STAS 2560/3–84. 

 Se vor face verificari la: 

– aspectul şi starea generala; 

– elemente geometrice (planeitate, pante etc.); 

– rosturi; 

– corespondenta cu proiectul. 

 Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau dacă 

aspectul pardoselii nu este corespunzător (fisuri, rosturi ştirbite) consultantul poate decide 
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înlocuirea locală sau pe suprafete mai mari a pardoselii şi refacerea în condiţii prescrise în 

specificaţii. 

 Măsurătoare şi decontare 

 Pardoselile se vor plati la mp de pardoseala conform planselor in proiect inclusiv 

stratul de poza din mortar de ciment. 

Plintele prefabricate sau turnate pe loc se deconteaza separat, unitatea de lungime 

fiind m liniar. La fel şi scafele. 

 Ceruirea şi lustruirea pardoselii se deconteaza separat la mp de pardoseala. 

  

 IV.2. Verificarea calităţii lucrărilor de pardoseli şi abateri limite admise 

 

  1. Pardoseli din beton de ciment şi mozaicat. 

– verificarea aspectului, a formei modelelor de mozaic şi modul de racordare cu pereţii. 

– verificarea planeităţii şi orizontalităţii suprafeţelor. Abaterea maximă admisă este de ±2 

mm sub dreptarul de 2 m lungime; 

– verificarea pantelor, dacă sunt prevăzute prin proiect. Abaterea maximă este de ± 2,5 mm/m; 

– verificarea denivelărilor între panourile adiacente rosturilor. Abaterea maximă este de ± 1 mm. 

– aderenţa la stratul suport se verifică prin ciocănire; 

 

  2. Pardoseli din plăci de beton mozaicate, sau ceramice 

– verificarea aspectului şi coliniarităţii rosturilor între plăci; 

– verificarea planeităţii şi orizontalităţii suprafeţelor; abaterea maximă admisă este de ±2 

    mm sub dreptarul de 2 m lungime; 

– verificarea denivelărilor între două plăci alăturate; abaterea maximă admisă este de ± 0,5 mm; 

– verificarea lăţimii rosturilor între plăci, ce nu poate depăşi max. 2 mm. 

– verificarea aderenţei la stratul suport, prin ciocănire cu ciocanul de zidar. 
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 C A P I T O L U L  V I . TÂMPLĂRII 

 VI.1. Tâmplărie PVC 

 

Elemente de închidere şi compartimentare – tâmplărie, vitraje,  

 Descriere  succinta 

 Timplariile din profile PVC cu minim 4 camere sunt varianta de tâmplarie cu  
performante bune de izolare termica, fonica. Ele asigură stabilitatea in timp a dimensiunilor 
timplariei si o durabilitate  deosebit de mare (peste 30 ani ) in conditii de intretinere si 
montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri). 

Domenii de utilizare 
 Timplariile din profile extrudate de PVC se utilizeaza la tipurile de constructii social- 

administrative şi de sport în condiţiile respectării  STAS 6472/8–89 privind regimul 
higrotemir al încăperilor respective. 

 

Standarde – DIN EN ISO 179; DIN EN ISO 527;  DIN EN ISO 308 
Stasuri si Normative  
-  STAS 10101/20/89 “Actiuni in constructii.Incarcari date de vant” 
- SR 12025/2-1994 “Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau 

partilor de cladire. Limite admisibile”  
-  C 107/3-1997 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie 

ale cladirilor”  
- STAS 6156-86”Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau 

partilor de cladire. Limite admisibile”  
-   P 118 – 1999”Normativ de siguranta la foc a constructiilor” 
-  SR 6221/1–1996 ”Iluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al 

spatiilor de lucru”  
-  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1957/1995 
-  STAS 11357/1979 r/PSI 

Randamentl termic al tamplariei (ansablul profil si geam termoizolant) se respecta individual 
si per ansablul valorile impuse pentru acest tip de cladire ! 

 

Descriere Caracteristici Fizico- Mecanice 
Elementele   componenete ale timplariei sunt : 
-  profilele extrudate din PVC 
-  garniturile de etansare 
-  armaturile din otel 
-  feroneria 

 Toate aceste elemente au diverse calitati, care coraborate realizeaza calitatea 
timplariei. Conditiile de productie vor fi strict monotorizate pe intregul proces tehnologic. 
Producatorul este necesar sa dispuna de linie tehnologica dotata cu toate utilajele 
performante necesare. 

 

Siguranţa în exploatare şi durabilitatea  
-  30 de ani – profilele 
-  10 ani    - garniturile 
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-  20 de ani- balamale 
-  Pană la 50 ani – ferestre şi uşi, în condiţii normale de exploatare, respectând 

condiţiile de întreţinere 
- Tâmplăria nu trebuie să degajeze noxe (să nu fie toxică, poluantă sau radioactivă) 
- Conductivitatea termică redusă a PVC-ului şi configuraţia alveolelor trebuie să evite  

condensul pe suprafaţa 
- Se vor dota cu garnituri din sistemul ales în vederea asigurării a unei permeabilitate 

foarte bună la aer şi etanşeitate la apă 
- Geamurile termoizolante se vor realiza cu cordon performant (distanţier 12–15 mm, 

cu spaţiul dintre foi umplut cu argon 
-  Clasa de combustibilitate la foc  minim C 2 – dificil imflamabil 
-  Sistemul de feronerie şi profile complementare de etanşare trebuie să fie alese 

astfel încât să asigure o înlocuire  uşoară, în exploatare 
 
Punerea în operă 
-  Se vor avea în vedere toate elementele tehnice solicitate prin Agrementul tehnic  
-  Se vor pune în operă numai materiale (profile, geam), accesorii, etc. agrementate 

în ţară 
-  Uşile şi ferestrele vor fi puse în operă în conformitate  strictă cu recomandările 

producătorului şi cu documentele tehnice româneşti ale domeniului şi materialelor alese a fi 
puse în operă 

-  Rostul dintre tâmplărie şi pereţi se etanşează prin injectare de spumă poiluretanică 
 

Proprietatile fizice ale profilelor 
 

Greutate  specifica- densitatea   1400kg/mc 

Rezistenta la intindere 
Conform DIN EN ISO 527/96 

44 M Pa 

Elasticitate la tractiune 
Conform DIN EN ISO 527/96 

 2200 M Pa 

Modul de elasticitate 
la incovoiere 

2250 10% N/mm p 

Rezistenta la impact ( 40) 
Conform DIN EN ISO 179 

fara urmari 
 

Coeficient de dilatare liniar 
STAS 12024/80 

 5% 

Coeficientul – VICAT de plastifiere 
VSTB 50 conform DIN EN ISO 308 

75 

Stabilitate la intemperii 
Conform DIN EN 513 

schimbarea culorii in timp corespunde 
si nu este mai mare de treapta 4 al 
etalonului conform ISO 105-A03 

Permeabilitatea la aer 
GAT 009/96 

 2 mc/hm 

Etanseitatea la apa  500 Pa 
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GAT 009/96 

Comportarea la solicitari generale  
de vant  GAT 009/96 

 1750 Pa 

Clasa de combustibilitate 
STAS 11357/90 

C2 ,,dificil inflamabil” 

 

Determinari  la Fereastra cu s  1,80 mp (ochi mobil) 

1. Forta necesara deplasari canatului, N 
      SR EN 107-99  

- 

2. Forta de blocare si deblocare, N 
SR EN 107-99  

max. 80N 

3. Incercarea la bruscare- prin: 
- deformare (sarcina 300N) 
- smulgere   (sarcina 400N)  
SR EN 107-99  

sa nu existe dificultati in manevrare 
dupa inlaturarea fortei  

4. Incercarea dispozitivelor de oprire sau 
blocare (300 N) 

SR EN 107-99 

sa nu existe dificultati in manevrare 
dupa inlaturarea fortei 

5. Verificarea la solicitari mec.(vant):- 
deformatii maxime, (mm) valori pentru 
incadrarea in gr. V3 

- dupa 1 ciclu de 1750 Pa 
- remanenta 
- dupa 1 ciclu de 3000 Pa 
- remanenta  
SR EN 77-99    

deformatiile produse sa nu cauzeze 
spargerea geamului si sa nu produca 
degradari ale manerului sau 
balamalelor 

6. Etanseitatea la apa ( 15 minute la un debit 
de 9 l/mp si minut) 

fereastra sa fie etansa la apa 

  

 Montarea tâmplăriei 

 

 1. Operaţiuni pregătitoare: 

 Lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajului tâmplăriei: 

–  Materializarea trasării poziţiei fiecărui gol; 

–  Fixarea praznurilor pentru tâmplăria şi cele pentru finisarea spaleţilor şi glafului. 

–  Finisarea conturului fiecărui gol la poziţiile materializate prin planuri; 

–  Instalaţiile electrice de iluminat şi alarmă; 

– Terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi 

plafoanelor; 

– Îmbrăcarea în folie de plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor 

corespunzătoare marcate pe conturul golului: înălţime, adâncime, verticalitate, 

centrare. 
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 2. Pozarea şi echiparea tâmplăriei  

 –   Fiecare toc este adus la poziţie şi fixat în prima formă prin pene la colţuri şi la  

       intervale max. 1,5 m. 

– Fixarea definitivă a tocului la praznuri a spaţiilor rămase libere între toc şi gol: 
– Completarea vopsitoriei anticorosive la fixarea tocurilor la fixarea tocurilor oarbe    

metalice şi a tocurilor propriu–zise; 
–   Montarea foilor mobile precum şi a geamurilor (cu ajutorul ventuzelor fabricate la   

Fabrica de geamuri Mediaş sau produs similar); 

–    Executarea finisajelor la spaleţi şi glaf; 

–    Înlăturarea îmbrăcăminţii din folie; 

–    Retuşuri şi completări: 

–   Fixarea elementelor de închidere a tâmplăriei în gol prin pervazuri, prin profile     

speciale şi prin eventualele cordoane de chit; 

 

 3. Protejarea lucrărilor 

 Toate suprafeţele tâmplăriei vor fi protejate cu carton ondulat, eventual şi banderole 

de protecţie. 

 

 4. Verificări în vederea recepţiei 

–   Aspectul şi starea generală; 

–   Elemente geometrice – aliniere în cadrul ansamblurilor ca: înălţime, adâncime, 

verticalitate, centrare; 

– Concordanţă cu proiectele aprobate. 

 

 Acolo unde apar necorespondenţe beneficiarul poate decide completările şi 

înlocuirile ce se impun. Predarea de către constructor a pieselor necesare întreţinerii şi 

eventualelor înlocuiri. 

 



s.c. 
 ADA  PROCONS   

s.r.l. Suceava  

Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA,

 Str. T. Vladimirescu, nr. 1, Mun. Suceava 

Proiect :       Reparatii tamplarie la scara interioara 

Faza :               DOCUMENTATIE  TEHNICO-ECONOMICA 

 

Caiet de sarcini – Prescriptii tehnice pentru executie – Arhitectura  

 C AP I T O L U L  V I I .  GEAMURI 

 

 VII.1.Generalităţi 

 

 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru geamuri la tâmplărie. 

 La acest contract se va folosi geam simplu tras de 4 sau 6 mm după cum urmează: 

 –   geam de 3 mm la centrale termice 

–   geam de 4 mm la ferestre 

–   geam de 6 – 8 la uşi exterioare  

–   geam opac (ornament) la uşi interioare 

–   geam armat la uşile cu autoînchidere, după caz 

 

 Standarde de referinţă 

STAS 853–80 – Geam tras pentru construcţii care corespund standardelor 

                           internaţionale. Folosirea şi montarea geamurilor la construcţii 

                   STAS 3515–86  – Geam ornament pentru construcţii care corespund standardului 

    internaţional. 

 Mostre  

 Constructorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam. 

 Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile, conform STAS 853–73. 

 Constructorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus 

pentru etanşare la prinderea geamului: chit, garnitura, etc, care rămân aparente. 

 Mostrele se vor prezenta odată cu mostrele de tâmplărie. 

 Geamul va fi prezentat odată cu mostrele de tâmplărie. 

 Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etanşare respectiv. 

 Se vor prezenta certificate de respectare a condiţiilor privind grosimea şi 

imperfecţiunile de suprafaţă pentru fiecare tip de geam şi material de fixare a lor la fiecare 

livrare de max. 300 mp de tâmplărie finită. 

 Constructorul va analiza fiecare bucată de geam înaintea montării şi nu va folosi 

bucăţi care prezintă muchii sau feţe cu defecte vizibile, care nu se încadrează la limitele 

acceptate de prezentele specificaţii. 

 Testare: constructorul va fi singurul răspunzător de verificarea dimensiunilor de 

geam furnizate pe şantier pentru asigurarea încadrării în toleranţele admise pe prezentele 

specificaţii. 

 

 VII.2.  Caracteristici fizico–mecanice 

 Geamul pentru ferestre şi materiale de fixare a acestuia vor fi de calitate 

corespunzătoare prin care se previne apariţia unor deteriorări după montare în condiţii de 

folosire normală cu condiţia ca geamul să se cureţe periodic cu apă curată şi detergent 

menajer slab, şi folosite numai cârpe moi sau piele de şters şi curăţat. 
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 Geamurile vor fi livrate fără ştirbituri sau crăpături în suprafaţă.  

 Suprafaţa nu va prezenta zgârieturi mai mari de 0,02 mm sau băşici de aer cu 

lungimea mai mare de 10 mm. 

   

 Livrare, depozitare, manipulare 

 

 Livrare  

 Geamurile trase se vor livra la dimensiuni cât mai mari, apropiate de dimensiunile 

necesare şi se vor tăia la dimensiune pe şantier. 

 

 Depozitarea se face în spaţii închise, în restelele adecvate, în poziţie rezemat. 

 Se va urmări ca restelele sau lăzile să fie depozitate pe distanţieri din lemn pentru a 

nu veni în contact cu pardoseala. 

  

 VII.3. Montajul geamului în tâmplărie 

 

 Montarea geamului pe tâmplărie de lemn: 

–  geamul se montează cu baghete din lemn de esenţă moale; 

–  se fixează baghete de lemn care au fost în prealabil tăiate şi potrivite; 

–  se aşează baghetele pe geam şi se fixează cu şuruburi cu cap îngropat astfel ca 

geamul să nu aibă joc. 

 

Montarea geamurilor pe tâmplărie metalică: 

–  geamul se montează cu baghetele metalice şi garnitura de etanşare; 

– o baghetă se va strânge astfel ca să se preseze suficient, garnitura de etanşare 

pentru ca geamul să nu aibă joc. 

 

 Curăţirea şi protejarea lucrărilor 

 Se va proteja suprafaţa exterioară a geamului contra pericolului de spargere, imediat 

după montare, prin fixarea la cadru a unor baghete încrucişate care nu vin în contact cu 

geamul. 

 Geamul se va menţine în stare corespunzătoare de curăţire în timpul operaţiunilor de 

construcţii pentru a se preveni astfel deteriorarea sa la acţiunile corosive şi pentru a se 

evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrări (prin spălare). 

 

 Geamul se va spăla şi lustrui pe ambele feţe cu cel mult 4 zile înainte de 

recepţionarea lucrărilor de către beneficiar, în fiecare zonă în parte. 

 Se vor respecta recomandările producătorului de geam respectiv. 
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 Condiţii de recepţie 

 Se vor considera defecte orice neconcordanţă cu prezentele specificaţii şi se vor 

remedia prin corecturi locale sau înlocuirea geamului după cum va hotărî proiectantul. 

 Se va îndepărta şi înlocui orice geam spart, ciobit, crăpat, zgâriat sau care a fost în 

alt fel deteriorat în decursul operaţiunilor de construcţie, fie datorită unor cauze naturale, 

întâmplătoare, accidentale sau acte de vandalism. 

 

 Măsurătoare şi decontare  

 Geamurile nu se decontează separat, geamul fiind cuprins în articolul de deviz al 

tâmplăriei. 
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 C AP I T O L U L  V I I I .  FERONERII ŞI ACCESORII 

 

 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru feronerie la tâmplărie interioară şi 

exterioară. 

 

 VIII.1. Standarde de referinţă 

STAS 1587 – 88 – Balamale semiângropate pentru uşă 

STAS 1548 – 86 – Cremoane pentru uşi şi ferestre. 

STAS 2419 – 88 – Mânere, silduri şi rozete obişnuite pentru ferestre şi uşi. 

STAS 3778–87 – Zăvoare aplicate pentru ferestre. 

STAS 2676 – 67 – Zăvoare pentru uşi cu două sau mai multe canaturi 

STAS 1547 – 86 – Balamale îngropate pentru ferestre şi uşi. 

 

 VIII.2. Mostre 

 Se prezintă mostre din fiecare set de feronerie propus spre a fi folosit la acest 

contract, montate pe uşi şi ferestre, precum şi varianta de finisare pentru fiecare tip. 

 

 VIII.3. Materiale şi produse 

 Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calităţii construcţiei, stilul, 

aspectul şi finisajul cu cele care apar în catalogul producătorului şi vor avea o construcţie 

robustă. 

 Fiecare broască va fi prevăzută cu 3 chei. 

 Feroneria se va fixa pe tâmplărie din lemn cu şuruburi de lemn, etc. 

 

 VIII.4. Livrare, depozitare, manipulare 

 Piesele de feronerie şi accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate pentru a nu se 

deteriora. 

 Piesele de feronerie se vor livra în seturi, pentru o mai uşoară evidenţiere la montajul 

pe tâmplărie. 

 Tâmplăria se va aduce la şantier cu feroneria gata executată (balamale, cremoane, 

foarfeci, olivere şi zăvoare. 

 Se vor monta ulterior drugarele şi sildurile la uşile interioare. 

 

 VIII.5. Protecţia feroneriei 

 Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie şi 

zugrăveli, prin învelirea lor în pânza impermeabilă sau folie de polietilenă. 

 Se va avea grijă deosebită la transportul elementelor de tâmplărie, având feroneria 

montată, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei. 

 

 VIII.6. Verificarea în vederea recepţiei. 
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 Feroneria trebuie să fie curată, fără urme de vopsea, zgârieturi sau deformări. 

 Elementele de închidere (zăvoare, broaşte, drucare, cremoane, trebuie să 

funcţioneze ireproşabil, fără greutate şi să asigure închiderea etanşă a tâmplăriei. 

 

 Piesele de feronerie şi accesoriile, care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care 

să funcţioneze perfect. 

 Se vor unge  balamale cu vaselină pentru a se evita uzarea în timp. 

 Feroneria şi accesoriile se vor monta conform cu desenele de execuţie la cotele 

prevăzute în proiect. 

 Feroneria care nu este montată în conformitate cu proiectul se va deconta şi 

remonta în condiţiile specificate. 

 

 VIII.7. Măsurătoare şi decontare 

 Feroneria nu se decontează separat, ea cuprinde în articolul de deviz la tâmplărie. 
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  C AP I T O L U L  X I .  – ZUGRĂVELI , VOPSITORII 

 XI.1.Generalităţi 

 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii. 

 

 XI.2.Standarde de referinţă şi materiale 

 Normativele de referint ă sunt: 

 Normativ C–3–76–ce cuprinde 6 caiete 

 “Normativ pentru executarea lucr ărilor de zugrăveli şi vopsitorii” 

            C3 – 76    – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi  vopsitorii 

C4 – 77  – Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor. 

STAS 16 – 70 – Ulei de in 

STAS 18–70  – Ulei tehnic de in 

STAS 2078 – 70 – Ulei tehnic de rapiţă 

STAS 2710–70 – Ulei tehnic de floarea soarelui 

STAS 146–70 – Var pentru construcţii 

STAS 790 – 73 – Apa pentru mortare şi betoane 

STAS 1581–61 – Hârtie pentru şlefuire uscată 

STAS 4593–68 – Corpuri abrazive cu liant ceramic 

STAS 232 – 73 – Caolin spălat de Aghires 

STAS 545 – 66 – Ipsos de construcţii şi ipsos de modelat 

STAS 4888–68 – Caolin spălat de Harghita 

STAS 88 – 73 – Clei 

STAS 89 – 69 – Clei de piele 

STAS 2540–73 – Gelatina tehnică 

STAS 2706 – 71 – Creta măcinată de Murfatlar – Dobrogea 

STAS 45–75  – Benzina de extracţie 

STAS 3124–75 – Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei 

STAS 5192 – 75 – Grund pentru astupat porii. 

STAS 6592–75 – Chituri pe bază de ulei 

NI 90 – 61  – Vopsele, lacuri şi emailuri pe bază de ulei. 

   – Grund anticorosiv pe bază de minium de plumb 

STAS 44–67  – White spirt rafinat 

NI 1703 – 68  – Grunduri colorate mate. 

NI 1703 . 67  – Chit de stropit alchidal 

STAS 6555–71 – Fenol tehnic 

 

 XI.3.Lucrări ce trebuie terminate înainte de începerea zugrăvelilor şi 

vopsitorilor 

 Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiilor de tencuire, 

glet, placaje, inst. sanitare, electrice şi de încălzire, trebuie să ie terminate. 
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 Vor fi terminate pardoseli reci, exclusiv lustruirea. 

 La încăperile prevăzute cu parchet sau PVC, zugrăvelile se vor executa înaintea 

aplicării îmbrăcăminţii pardoselii după ce se vor lua măsuri de protecţie a stratului de 

suport. 

 Tâmplăria metalică şi cea din lemn trebuie să fie montate definitiv, cu toate 

accesoriile montate corect, cu excepţia drucarelor şi a sildurilor care se vor fixa după 

vopsirea tâmplăriei. 

 La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai după terminarea 

completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţii pardoselilor (raşchetare, 

curăţire, lustruire) luându–se măsuri de protejare a îmbrăcăminţii pardoselilor. 

 Înaintea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a faţadelor trebuie să fie complet 

executate toate lucrările la faţada construcţiei: jgheaburi, burlane, streşini, cornişe, glafuri, 

socluri, cofrete, etc. 

 

 XI.4.Pregătirea suprafeţelor de beton sau tencuială driscuită 

 Pregatirea suprafetelor geluite 

 – Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip cu aracet, trebuie sa fie 

plane, netede, fara desprinderi sau fisuri : varul folosit trebuie sa aiba o vechime de cel 

putin 14 zile. 

 – Toate fisurile, neregularitatile etc., se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se 

spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru 

chituirea defectelor izolate,se prepara din doua parti ipsos şi o parte apa (in volume). Pasta 

se realizeaza prin presararea ipsosului in apa, dupa care se omogenizeaza prin 

amestecare rapida  (in intervalul de maxim 1 minut de la presarare ). Pasta se va prepara 

în cantitati care sa poata fi folosita inainte de sfirsitul prizei ipsosului  (circa 6 min. ) 

 Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste şi pasta de ipsos – var, în 

proportie de 1 parte ipsos şi 1 parte lapte de var (în volume). Compozitia se va prepara in 

cantitati care sa poata fi folosita in cel mult 20 minute de la preparare. 

 – Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hirtie de slefuit (in 

cazul peretilor incepind de la partea superioara spre partea inferioara) dupa care se curata 

de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate. 

 – In cazul cind pe suprafata gletului se aplica vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloza 

sau alte vopsele care formeaza dupa uscare pelicule bariere de vapori, umiditatea gletului 

trebuie sa fie de max. 8%. 

 Pregatirea suprafetelor cu un finisaj vechi 

 – Zugravelile vechi se vor razui cu spaclu, peretii şi tavanele se vor spala cu apa şi 

sapun şi dupa uscare se vor pregati pentru zugravire ca in cazul unei zugraveli noi. 

 – Vopsitoriile vechi se vor curata prin ardere cu lampa de benzina, dupa care vor fi 

indepartate cu spaclul inainte de racirea lor. Indepartarea vopsitoriilor vechi se mai poate 

face cu paste decapante. Pasta se intinde cu un tampon, se lasa sa se inmoaie pelicula 
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citeva minute, dupa care se curata cu spaclul. Daca gletul de vopsea este prea crapat sau 

cojit odata cu scoaterea cu spaclul a vopselei, gletul se va reface complet. Dupa aceasta , 

pregatirea pentru vopsire se face ca pentru un glet nou. 

 

 XI.5.Pregătirea suprafeţelor gletuite 

 Suprafeţele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie 

să fie plane şi netede fără desprinderi sau fisuri. Varul folosit trebuie să aibă o vechime de 

cel puţin 14 zile. 

 Toate fisurile, neregularităţile se chituiesc de către zugrav, vopsitor sau se 

spăcluiesc cu pasta de aceiaşi compoziţie cu a gletului. 

 Pasta de ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate se prepară din 2 părţi ipsos şi o 

parte apă. 

 Pasta se va prepara în cantitatea care să poată fi folosită înainte de sfârşitul prizei 

ipsosului. 

 Pentru şlefuirea suprafeţelor mai mari, se foloseşte şi pasta ipsos – var, în 

compoziţie cu o parte lapte de var (în volume) 

 După uscarea porţiunilor reparate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit, după 

care se curăţă de praf cu perii sau bidinele uscate.  

 

 XI.6.Pregătirea suprafeţelor de lemn, PFL, PAL 

 Se verifică şi corectează suprafeţele de lemn ale tâmplăriei astfel ca nodurile să fie 

tăiate cuiele îngropate, prelingerile de răşină sau late murdării să fie curăţate. 

 Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt nichelate sau lăcuite din fabricaţie, 

vor fi grunduite cu grund anticorosiv sau vopsite. 

 

 XI.7. Pregătirea suprafeţelor metalice 

 Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, păcură grăsimi, mortar, 

vopsea veche, noroi, gheaţă, etc. 

 Rugina se îndepărtează prin frecare cu perii de sârmă, şpacluri de oţel, etc. 

 Petele de grăsimi se şterg cu tampoane înmuiate în solvenţi (spirt, terbentină). 

 Tâmplăria metalică se aprovizionează grunduită cu grund anticorosiv. 

  

 Condiţii de execuţie 

 Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la o temperatură de + 5 

grade C, pentru zugrăveli şi cel puţin +15 grade pentru vopsitorii şi se vor menţine aceste 

temperaturi pe tot timpul lucrărilor şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli; şi 15 zile pentru 

vopsitorii. 

 Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore 

de la încetarea ploii; de asemenea se va evita lucrul la faţade în orele de însorire maximă, 

sau vânt puternic. 
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 Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit. 

 

 XI.8. Aplicarea zugrăvelii 

 Spoielile (preparate din lapte de var) fără pigmenţi şi grăsimi şi zugrăvelile de var se 

vor executa în 2 – 3 straturi. 

 Primul strat are rol de grund (constituind stratul de legătură între suprafaţa pregătită 

şi zugrăveală); el creează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi 

culoare. 

 Aplicarea primului strat se va face imediat după terminarea lucrărilor pregătitoare, 

cel mult după 2 – 4 ore, în caz contrar ştergerea de praf se va executa din nou înainte de 

aplicarea primului strat de zugrăveală. 

 Zona imediat în vecinătatea liniei de  demarcaţie se zugrăveşte cu o pensulă. 

 Zugrăveala se aplică prin stropire cu aparate de pulverizat (pct. 3–12; 3–15). Pentru 

a asigura o mai bună aderenţă de suport, primul strat de zugrăveală se poate aplica cu 

bidineaua. Se admite şi aplicarea manuală cu bidineaua a tuturor straturilor zugrăvelii 

numai pe suprafeţe mici. 

 În cazul zugrăvelii manuale întinderea straturilor se va face purtându–se bidineaua 

pe direcţii perpendiculare: la plafoane ultima netezire se va face pe direcţia luminii (spre 

fereastra) iar la pereţi în sens orizontal. În timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul 

vasului. 

 În cazul unor încăperi în care se execută lambriuri în vopsea de ulei, se zugrăveşte 

mai întâi partea superioară a peretelui, pentru a se evita apariţia de dungi la locul de 

îmbinare. 

 La aplicarea mecanizată prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:  

–  cu acţiune discontinuă, la care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu 

compoziţia de zugrăveală, este necesară întreruperea lucrului 

– cu acţiunea continuă, la care compoziţia de zugrăveală este absorbită de pompa   

aparatului printr–un furtun, dintr–un vas (recipient alimentaţia continuu). 

Ca aparat de pulverizat cu acţiunea continuă se poate folosi aparatul electric 

de zugrăvit (AEZ–I), cu compoziţia de zugrăveală, strecurată în prealabil, se alimentează 

continuu un recipient separat pe măsura consumului, de unde este absorbită prin furtun în 

rezervorul de presiune şi respinsă prin furtunul de refulare în pulverizator. 

Înainte de aplicarea compoziţiei de zugrăveală se execută următoarele 

operaţiuni pregătitoare: 

–  se prepară compoziţia de zugrăveală cu o astfel de consistenţă încât să se 

 asigure posibilitatea de a fi pulverizată şi se strecoară prin sită; 

–  se umple recipientul de alimentare continuă şi se introduce furtunul de absorbţie 

în acest recipient; 

–   se acţionează pompa cu membrana până la presiunea 5 – 6 atm. Şi se deschide 

robinetul pulverizatorului; 



s.c. 
 ADA  PROCONS   

s.r.l. Suceava  

Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA,

 Str. T. Vladimirescu, nr. 1, Mun. Suceava 

Proiect :       Reparatii tamplarie la scara interioara 

Faza :               DOCUMENTATIE  TEHNICO-ECONOMICA 

 

Caiet de sarcini – Prescriptii tehnice pentru executie – Arhitectura  

–  se verifică buna funcţionare a aparatului (manometru) legătura furtunului de 

absorbţie cu aparatul, legătura furtunului de refulare cu duza şi pulverizatorul, 

starea de funcţionare a pompei şi a pulverizatorului, etc. 

–  se reglează jetul 

La aparatul electric de zugrăvit, înainte de punerea în funcţiune se va face legătura 

acestuia cu pământul. 

Pentru executarea zugrăvelii cu aparatele de pulverizat se procedează în felul 

următor: 

– se ridică presiunea în pompa până la cea de lucru, se deschide robinetul de la 

pulverizator şi începe  stropitul; 

–  jetul sub care compoziţia de zugrăveală iese din duza pulverizatorului trebuie să 

fie cu stropi fini şi în unghi drept faţă de suprafaţa care se finisează, iar duza să se 

afle la o distanţă de suprafaţa de 0,75 ...1,0 m, astfel încât compoziţia care se 

pulverizează să nu cadă pe jos şi să nu ricoşeze; 

–  pentru aplicarea uniformă a compoziţiei de zugrăveală, se execută cu duza 

pulverizatorului mişcări în spirală; 

–  fiecare strat se aplică numai după uscarea celui precedent. 

După terminarea lucrului se va spăla aparatul atât în interior cât şi în exterior, 

precum şi furtunul pulverizatorului prin introducerea unei cantităţi de apă în interiorul 

aparatului, creându–se din nou presiune. 

 La zugrăvirea faţadelor, pentru a împiedica uscarea bruscă şi cojirea zugrăvelilor, se 

va evita aplicare acestora pe soare puternic, aplicarea se va face în primele ore ale 

dimineţii sau după amiaza (în lunile de vară). În cazul când este necesar să se lucreze pe 

timp însorit, suprafaţa se va uda cu apă în prealabil . 

 

 Vopsitorii  

 Descrierea acestor lucrari are la baza caietul V din Normativul C–3–76. 

 

 Domenii de aplicare 

 Prevederile prezentului caiet se refera la modul de preparare, alcatuire şi executare 

a vopsitoriilor cu vopsea decorativa în relief, aplicate direct pe suprafata de finisat sau 

peste un strat de glet de netezire, aplicat la rindul lui pe suprafata peretelui ce se finiseaza. 

 Aceste vopsele nu se pot folosi la vopsirea suprafetelor metalice şi nici pe suprafete 

exterioare din lemn. 

 Vopsitoriile din prezentul caiet se aplica la constructii de locuinte, social–culturale, 

industriale, agrozootehnice şi lucrari de organizare de santier, in mediu exterior sau in 

mediu interior, in incaperi cu umiditate relativa a aerului pina la 60%, iar  in incaperi cu 

umiditate relativa a aerului de peste 60%,de la lambriuri in sus şi pe tavane, in urmatoarele 

moduri de alcatuire a finisajelor. 
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 In mediu exterior 

 a)Vopsea pe: 

 – zidarie de caramida, tencuiala cu tencuieli obisnuite (ciment, var, nisip); 

 – panouri prefabricate de beton, turnate in pozitie orizontala cu fata driscuita; 

 – panouri prefabricate de beton sau beton turnat în cofraje verticale a caror 

suprafata a fost gletuita cu glet de netezire din nisip fin (sau dolomita) şi Aracet DP 25. 

 b)Vopsea decorativa in relief (simbol 8203), colorata, pe: – panouri prefabricate de 

beton, turnate in pozitie orizontal ă cu fata driscuita, avind suprafata vopsita cu vopsea in 

doua straturi; 

 – panouri prefabricate de beton sau beton turnat in cofraje verticale a caror suprafata 

a fost geluita cu glet de netezire din nisip fin (sau dolomita)+ Aracet DP 25 şi vopsita  intr–

un strat. 

 In mediu interior 

 Vopsea pe: 

 – zidarie de caramida, tencuiala cu tencuieli obisnuite, avind fata gletuita cu glet de 

ipsos sau cu glet din ipsos şi Aracet DP 25 (glet–Gipac); 

 – beton sau zidarie de caramida tencuita, avind suprafata gletuita cu glet Gipac in 

doua straturi, primul netezit iar al doilea sub forma de stropi; 

 – suprafete de lemn, PAL, PFL. 

 Vopsitoria aplicata pe glet de netezire reprezinta un finisaj superior aplicata direct pe 

tencuiala sau pe beton greu, prin aceea ca se obtine o suprafata plana cu rezistenta mult 

mai buna la murdarie, datorita prafului din atmosfera, şi are o durabilitate mai mare in timp, 

fiind protejata de actiunea alcalinitatii din beton. 

 Gletul de netezire realizat cu nisip fin sau cu dolomita şi Aracet DP 25 constituie un 

finisaj neted, etans şi cu buns aderenta de suport; se poate utiliza atit la interior cit şi la 

exterior. 

 Finisajul cu vopsea decorativa in relief, simbol 8203, prin realizarea unei suprafete in 

relief, mascheaza lipsa de planitate a peretelui, insa avind o tendinta marita de fixare a 

prafului, se recomanda s ă se evite folosirea lui in zonele din apropierea fabricilor care 

degaja fum şi praf, a termocentralelor şi a liniilor de cale ferata neelectrificata. 

 Finisajul cu vopsea decorativa in relief peste 1–2 straturi de vopsea se poate folosi la 

lucrari speciale, aplicind culori diferite la stratul de  şi la strop. 

 

 Materiale principale 

 – vopsea, pe baza de poliacetat de vinil in dispersie, STAS 7359–73 

 – vopsea decorativa in relief simbol 8203, NII 4741–71 

 – vopsea 8208 I, necolorata, conf.caietului de sarcini CCPALV nr.103 

– vopsea 8208 II, colorata, conf.caietului de sarcini CCPALV nr.103 
 

Prescriptii de executie 
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 Succesiunea straturilor difera functie de suportul pe care se aplica beton sau zidarie 

tencuita fin. 

 Modul de aplicare difera şi de suprafata ce se doreste lisa sau in relief. 

 Finisajul cu vopsea a suprafetelor de zidarie tencuita sau a suprafetelor de beton cu 

fata dricuita din turnare, se realizeaza in urmatoarea ordine: 

 – grund de vopsea sau grund simbol V 108–211 sau grund de Aracet DP 25; 

 – glet de netezire din nisip fin cuartos 0–0.2 mm, cu Aracet DP 25 sau glet GIPAC 

(cu sau fara acest strat); 

 – vopsea diluata aplicata in doua straturi. 

 Finisajul cu produsele 8208 se realizeaza in urmatoarea ordine, in 3 variante: 

 Varianta I: 

 – gletuire cu produsul 8208 I, necolorat; 

 –gletuire cu produsul 8208 II, colorat (la consistenta de livrare); 

 Varianta II: 

 – gletuire cu produsul 8208 I, in doua straturi; 

 – vopsea cu produsul 8208 II, colorat (la consistenta de aplicare), in doua straturi; 

 Varianta III: 

 – gletuire cu produsul 8208 I; 

 – vopsea cu produsul 8208 II, colorat (diluat) intr–un strat; 

 – strop cu produsul 8208 II, colorat (la consistenta de livrare). 

 

 XI.9. Executarea zugrăvelilor stropite 

 Zugrăvelile stropite se execută cu culori de apă, pe suprafeţe  pe care s–a aplicat în 

prealabil o culoare de fond. 

 Pentru zugrăvirea în mai multe culori stropite, operaţiile se execută succesiv, 

stropirea unei culori, făcându–se după ce s–a uscat culoarea precedentă. Prin stropirea a 3 

– 4 culori , se pot realiza imitaţii de mozaic, granit, etc. 

 Aplicarea zugrăvelilor stropite se va face cu ajutorul unei bidinele cu părul scurt 

(6cm) sau cu un dispozitiv special. Nu se vor folosi bidinele cu părul lung, deoarece 

zugrăveala va rezulta neuniformă cu pete. 

 Pentru a se evita pătarea suprafeţei se va stoarce bidineaua de surplusul de 

compoziţie. 

 Stropirea se poate prin lovirea uşoară a bidinelei de mână sau o riglă, păstrându–se 

aceleaşi sensuri de aplicare, astfel ca să se obţină o acoperire cât mai uniformă a 

suprafeţei ce se zugrăveşte . 

 Prepararea compoziţiei se face în mod similar cu cea pentru bronzare, cu deosebire 

că în loc de 100 g praf de bronz se pune 50 g praf de mătase. 

  

 XI.10.Vopsitorii cu vopsele de ulei şi lacuri transparente 
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 Vopsitoria de ulei se aplică pe glet de ipsos sau pe suprafeţe de lemn sau metal 

după terminarea lucrărilor pregătitoare. 

 Pe glet de ipsos se aplică grund de îmbinare incolor. 

 Tâmplăria de lemn şi metalică se furnizează pe şantier , gata grunduită cu grundul 

de îmbinare şi respectiv grundul anticoroziv. 

 În cazul unor elemente de lemn sau metal care au fost confecţionate pe şantier, 

acestea se vor grundui pe şantier, în funcţie de natura vopsitoriei ce se execută. 

 Grundurile se vor aplica întotdeauna manual cu pensula, pentru a se asigura o 

legătură mai bună a vopsitoriei ulterioare cu suprafaţa suport. 

 După grunduire se execută chituirea defectelor locale, şlefuirea locurilor chituite şi 

ştergerea de praf după uscare; apoi în cazurile unor lucrări de calitate superioară, se 

execută 1 sau 2 spacluri complete ale suprafeţelor, urmate de şlefuiri după uscare şi 

ştergerea prafului rezultat. 

 Plăci din aşchii de lemn (PAL) vor fi chituite şi şpăcluite, până la completa lor 

netezire. 

Plăcile fibrolemnoase (PFL) dure, vor fi in prealabil şlefuite, pentru a transforma 

suprafaţa dură intr–un suport absorbant, aderent după care vor fi grunduite, şpăcluite şi 

vopsite. 

 In cazul când se finisează cu lacuri transparente, suprafeţele nu vor fi şpăcluite şi 

numai şlefuite, grunduite şi lăcuite. 

 

Chituirea şi  şpăcluirea se face cu chit de ulei pentru aplicarea cu şpaclu (chit de cuţit) 

 Materialul pentru şpăcluit se prepara din chit de cutie prin diluare cu un diluant 

special D 001–3, cu ulei sau cu vopsea la culoare. 

 Diluantul special se adaugă la chit până la obţinerea consistentei de lucru necesara 

pentru şpăcluire. 

 Şlefuirile succesive se fac cu hârtie sau pânză de şlefuit sau cu piatra de şlefuit, cu 

granulaţii din ce in ce mai mici, pentru diferite straturi, în funcţie de rugozitatea suprafeţei 

suport şi calitatea ceruta. In general se vor aplica unul, doua straturi de şpăcluiala in gros. 

De 0,2–0,5 mm, la lucrări de calitate superioara se vor executa 3 şpăcluiri. 

 Aplicarea vopselei se face de obicei în 2 – 3 straturi, în funcţie de calitatea ceruta. In 

cazul finisării transparente se aplica un strat  de grund şi unul–doua straturi lac de ulei. 

Înainte de aplicare, vopseaua se strecoară prin  site fine (900 ochiuri/cmp) şi se potriveşte 

la consistenta necesara de lucru, prin amestecarea cu un diluant corespunzător cu natura 

vopselei respective, amestecul se face cu 5 – 10 % diluant. 

 Vopseaua se va aplica intr–un strat uniform fără sa lase urme mai groase sau mai 

subţiri şi va fi întinsă până la obţinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. Se recomanda 

ca tâmplăria detaşabila sa fie vopsita în poziţie orizontala. 

 Straturile de vopsea succesive se întind pe direcţii perpendiculare unul faţă de 

celălalt. 
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 Ultimul strat de vopsea se întinde de preferinţă astfel: 

– de sus in jos pe pereţi 

– in lungul fibrelor pe elemente de lemn 

– pe linia de cea mai mare panta (de la coama spre streaşina) pe acoperişuri. 

 După aplicarea primului strat de vopsea, aceasta se netezeşte cu pensule speciale 

cu părul moale, după uscare, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit HS 80. 

 După aplicarea ultimului strat de vopsea, aceasta se va tufui  sau netezi cu pensule 

moi, după cum se indica de către proiectant. 

 In cazul ca este necesar după fiecare strat de vopsea cu excepţia ultimului, se 

executa şlefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei. După fiecare şlefuire se 

şterge bine praful după suprafaţa, cu pensule moi sau cârpe care nu lasă urme. 

 Şlefuirea şi aplicarea unui nou strat se face numai după minim 24 ore de la aplicarea 

stratului precedent, după uscarea acestuia. 

 Încăperea unde se vopseşte trebuie sa fie lipsita de praf şi bine aerisita, însa fără 

curenţi puternici de aer. 

 În cazul încăperilor in care se produc vapori de apa(bai, bucătării, spălătorii, etc) se 

recomandă ca suprafaţa vopsită să nu se tufuiască, acestea trebuind să rămână netede, 

pentru o mai buna întreţinere. 

 Vopsirea învelitorilor de tablă neagră se face mai întâi prin grunduirea şi chituirea cu 

un grund şi chit anticoroziv, după care se aplică 1–2 straturi de vopsea specială pentru 

învelitori. 

 Foile de uşi, cercevelele ferestrelor şi alte elemente detaşabile, pot fi vopsite şi 

înainte de montarea lor, cu condiţia ca efectuarea lucrărilor de vopsire a acestora şi 

depozitarea elementelor vopsite să se facă într–o încăpere lipsită de praf şi curent. 

 În cazul în care la terminarea lucrului, în vase rămâne vopsea neconsumată, se 

toarnă peste aceasta puţin solvent, pentru a se împiedica formarea, unor pojghiţe tari până 

la începerea lucrărilor de vopsire. 

 În cazul în care se cere executarea unei vopsitorii mate sau semimate se vor folosi 

vopsele destinate acestui scop fără a face diluarea pe şantier 

 La executarea vopsitoriei cu mijloace mecanizate se vor lua măsuri ca toate lucrările 

de pregătire a suprafeţelor să fie executate cu deosebita grijă. 

 Vopsirea se execută cu compoziţii speciale, gata preparate, pentru vopsirea 

mecanizată, sau cu compoziţii obişnuite de ulei preparate pentru vopsirea manuală, care se 

diluează înainte de întrebuinţare până la consistenţa necesară stropirii (sub forma unei 

pulberi fine şi uniforme) 

 Diluarea se face adăugând diluant în proporţie de 10+15 % din cantitatea vopselei, 

înainte de încărcarea rezervorului pistolului de vopsit, vopseaua se strecoară prin sită de 

mătase (900 ochiuri/mc) 
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 Presiunea de lucru va fi cuprinsă între 3+5 atm. Se pot folosi pistoale cu rezervorul 

de vopsea de 1 litru ataşat deasupra sau dedesubtul pistolului sau se poate folosi un 

rezervor separat pentru cantităţi mai mari de vopsea. 

 Vopsirea se execută ţinându–se pistolul la o astfel de distanţă de la perete încât jetul 

de vopsea să acopere o suprafaţă cât mai mare posibil, iar ceata formată de stropi să fie 

cât mai mică. Distanţa optimă de la pistol la perete este 15+20 cm; pistolul se va ţine cu 

jetul perpendicular pe suprafaţa de vopsit şi se va purta în sens spiralat după fiecare 

umplere a rezervorului, dacă aceasta este necesar, se reglează deschiderea duzei 

pulverizatorului şi presiunea aerului.  

Vopsirea propriu–zisă se execută după terminarea grunduirii, chituirii şi şlefuirii 

suprafeţei, ca şi în cazul vopsirilor executate manual, chitul folosit va fi chit de stropit 

special pentru aplicarea cu pistolul. 

 Succesiunea operaţiilor şi restul prevederilor privind timpul de uscare între straturi, 

numărul straturilor, păstrarea materialelor la locul de lucru, întreţinerea sculelor, sunt cele 

indicate la vopsirea manuală. In plus se va avea grijă, ca la orice întrerupere a lucrului şi la 

terminarea lucrului, pistolul să fie bine curăţat cu solvenţi (benzi sau White spirt) atât la 

interior prin  pulverizarea unei mici cantităţi de solvent, cât şi la exterior. 

 Suprafeţele care nu trebuie vopsite (stropite) vor fi protejate printr–un ecran 

separator (carton, placaj, tablă). 

  

 Verificarea calităţii lucrărilor 

 Se verifică în mod special 

–  îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport, în cazuri de  

importanţă   deosebită   consemnându–se acestea în procese verbale de 

lucrări ascunse. 

–   calitatea principalelor materialelor 

–   corespondenţa dintre prevederile din proiect şi dispoziţiile ulterioare 

–   aspectul suprafeţelor zugrăvite sau vopsite 

–   aderenţa zugrăvelilor – o zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă. 

–   tonul de culoare la vopsele să fie acelaşi şi cu acelaşi aspect lucios sau 

mat, să  nu   prezinte straturi, pete,desprinderi, cute, băşici, scurgeri, 

aglomerări de pigmenţi. 

–   nu se admit pete de mortar sau zugrăveala pe suprafeţele de tâmplărie 

vopsite 

–   separaţiile dintre vopsitori şi zugrăveli să fie distincte fără suprapuneri. 

 

 Conditii tehnice de calitate şi verificare a lucrarilor 

– Controlul in timpul executiei se face de catre executant, prin organele lui de 

control tehnic de calitate, precum şi de catre beneficiar şi proiectant urmirindu–se 

respectarea prevederilor din normativ. 
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 – Pe parcursul executarii lucrarilor de zugraveli–vopsitorii , se verifica in mod special: 

  a) indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport cf. pct. 4 ;in cazuri 

de importanta deosebita consemnindu–se acestea in procese – verbale de lucrari ascunse; 

  b) calitatea principalelor materiale ce intra in opera, cf. standardelor şi 

normelor interne de fabricatie respective; 

  c) respectarea prevederilor din proiet şi a dispozitiilor de santier; 

  d) corectitudinea executiei, cf. prevdederilor capitolului IV al fiecarui caiet; 

 – Pentru lucrarile gasite necorespunzator se vor da dispozitii de santier pentru 

remedierea sau refacere. 

 – Receptia lucrarilor de zugraveli şi vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor 

completa. 

 

 Zugraveli 

 – Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica urmatoarele : 

 a) corespondenta zugravelilor interioare şi exterioare cu prevederile proiectului şi 

dispozitiilor ulterioare, spre a se constata concordanta lucrarilor executate cu prevederile 

acestora; 

 b) aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa precum şi a celor in calcio–

vecchio; ele trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri, 

stropi, basici şi cojiri, fire de par sau urme de bidinea sau pensula; urmele de bidinea sunt 

admise numai daca sunt vizibile pina la o distanta de cel mult 1 m de la suprafata zugravita; 

nu se admit corecturi sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general, chiar la distante 

mai mici de 1 m; pe suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii s ă fie repartizati 

uniform, exceptind cazul conditiile speciale ale lucrarii s–a prescris o repartizare neuniforma 

 – Aderenta zugravelilor interioare şi exterioare se constata prin frecare usoara cu 

palma pe perete. O zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. 

 

 Vopsitorii 

 – Inainte de inceperea verificarii  calitatii vopsitoriilor se va controla mai intai daca la 

vopsitoriile in ulei sau la cele pe baz ă de polimeri s–a format pelicula rezistenta, fapt ce se 

constata prin ciocnirea usoara a vopselii cu degetul in mai multe puncte. 

 – Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitoriilor avindu–se in vedere 

urmatoarele: 

 a) suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte pe 

toata suprafata acelasi ton de culoare şi acelasi aspect lucios sau mat, dupa cum se 

prevede in proiect sau in mostrele stabilite; vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicata 

pina la “perfect curat” adica sa nu prezinte straturi stravezii şi nici pete, crapaturi, 

desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucati de peliculă  care pot genera in viitor 

desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti, neregularitati cauzate de chituiri sau slefuiri 
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necorespunzatoare, urme de pensula, fire de par, urme de vopsea insuficient frecata 

inainte de aplicare etc. 

 b) la vopsitoriile executate pe timplarie se va verifica vizual buna acoperire cu 

pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metalice bine chituite şi slefuite in prealabil, 

se va controla ca accesoriile metalice vizibile (silduri, drucare, cremoane, oliviere, etc) sa 

nu fie patate cu vopsea ; 

 c) nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de timplarie vopsite; 

 d) pentru controlare pregatirii corecte a suprafetelor de timplarie iaintea vopsirii 

(curatirea, slefuirea chituirea rosturilor etc.) se vor face verificari prin sondaje in diverse 

puncte, inlaturindu–se cu grija vopseaua pina la stratul suport; 

 e) se va examina vizual daca tevile, radiatoarele, convectoarele, aeroternele, 

ventilatoarele etc. sunt vopsite in culoare uniforma, fara pete, urme de pensula, crapaturi 

sau alte defecte; cu aceeasi atentie se va controla daca pregatirea fetelor laterale şi spatele 

acestor piese şi aparate sunt vopsite pe toate elementele, fara locuri neacoperite, umflaturi 

etc, pentru verificarea suprafetelor din spatele conductelor, radiatoarelor etc, se va folosi 

oglinda; se va controla prin sondaje daca vopseaua este bine aplicata pe suprafetele 

pregatite in prealabil şi daca este executata coform proiectului. 

 f) bordurile, frizurile şi liniatura trebuie sa fie de aceeasi latime pe toata lungimea, sa 

nu prezinte curburi sau frinturi pe acelasi aliniament, iar innadirile sa nu fie vizbile de la 

distanta mai mare de 1 m; 

 g) separatiile dintre vopsitorii şi cele dintre zugraveala peretilor şi tavanelor trebuie 

sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii, etc; verificarea rectilinitatii liniilor de separatie se 

va face cu un dreptar de lungime cit mai mare; la aceasta verificare trebuie ca pe un  intreg 

perete sa nu existe mai mult de doua devieri izolate şi care sa nu se abata de la linia dreapta 

cu mai mult de 2 mm. 

 – Calitatea lucrarilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se verifica in acelasi 

mod ca la celelalte lucrari de vopsitorie, prevazute in prezentul caiet. 

 

 Întretinere 

 – Zugravelile cu lapte de var şi huma, calcio–vecchio nepatinat şi patinat cu cera, se 

intretin prin curatirea de praf cu perii cu coada lunga, cu fire de par sau sintetice. 

 – Vopsitoriile de ulei, alchidat, polilac, nitrolac, suprafetele finisate cu calcio–vecchio 

patinat cu vopsele de ulei, precum şi toate vopsitoriile care formeaza pelicule bariere de 

vapori se spala cu cirpa cu apa calda şi daca este necesar se adauga şi sapun sau 

detergenti, dupa care se revine şi se sterge cu o cirpa curata uscata. Este interzisa 

spalarea unei vopsitorii  cu o vechime mai mica de 14 zile. 

 – Suprafetele finisate cu vopsea Vinarom sau cu vopsea decorativa in relief  se pot 

spala cu o cirpa muiata in apa şi stoarsa. 

 Vopsitoriile cu Vinarom sau cu vopsea decorativa in relief, nu se vor spala inainte de  

30 de zile de la realizarea lor. 
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 Transportul şi depozitarea materialelor pe santier 

 – Varul gras in bulgari şi huma livrate in vrac se transporta in vagoane inchise. 

 Ipsosul livrat in saci de hirtie se transporta in vagoane inchise. 

 – Materialele utilizate la lucrari de vopsitorii, produse de MICh livrate in bidoane de 

tabla, cu capacitatea de 0,250; 0,500;1; 5 ;10 ; 15;25 ; litri sau butoaie de PVC cu saci de 

polietilena la interior cu capacitate de 50 kg, vor fi depozitate separat pe loturi, in locuri 

uscate şi ferite de inghet. 

 – Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se 

recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +7C şi +20C. 

 – In timpul depozitarii se va urmari ca ambalajul sa fie ermetic inchis, pentru a se 

evita scurgerea, uscarea sau murdarirea produselor. 

  

Forţa de muncă 

Punerea în operă a materialelor si hidroizolaţiilor se execută doar de personalul sau 

firme cu experienţă, care  au creditare pentru această activitate. 

 

Utilaje şi scule la realizarea invelitorii 

- Matura din nuia de sorg, perforator, aspirator industrial de apă şi praf, perie de 

aplicat bitum, pensula disc pentru amorsa, cuţit, rigla de măsurat, raportor, echer metalic, 

cilindru compactor, butelie propan-butan, reductor, maşina de tăiat margini, drişca, pistol de 

injectare, pistol pneumatic, maşina rotopercutantă, maşina de găurit, ciocan, bătător de 

dibluri. 

ÎNTOCMIT, 

ing. C. Doniga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


