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CAIET DE SARCINI REZISTENTA
„ Reabilitare invelitoare cladire Administrativa Campina – Corp A“
Date de identificare
Proiect:

„ Reabilitare invelitoare cladire Administrativa Campina – Corp A“

Amplasament :

„ Campina, jud Prahova, str Nicolae Balcescu nr 45

Beneficiar: Colegiul Constantin Istrati Campina
Proiectant General: SC Kesler-NVA PROIECT SRL

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu
avizul Proiectantului.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire
trebuie motivata de contractant si aprobata de catre Proiectant.

LEMN SI SARPANTA DIN LEMN
GENERALITĂȚI
Prezentul caiet desarcini se referă la realizarea unui acoperis tip
sarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din tiglă. Se vor respecta instructiunile producatorilor
legate de tehnologia de punere in opera, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. ln cazul in care
instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele
contractuale se vor se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

MATERIALE SI PRODUSE
Materiale si produse Principalele materiale sunt: -lemn ecarisat de răsinoase pentru popi, talpi, contrafise,
pane, căpriori, clestisi, cosoroabe. –buloane M14, scoabe metalcie F10 si cuie 6×250.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialul lemnos livrat în scopul confectionării elementelor de sarpantă trebuie să satisfacă
conditiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, enumerate mai sus.
De asemenea depozitarea si manipularea se va face astfel încât să se evite deteriorări cauzate de
umezeală întrucât umiditatea maximă admisă pentru
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pane, tălpi, cosoroabe, astereală este maximum 20%. Se va examina specia lemnului folosit si
calitatea de prelucrare a pieselor precum si dimensiunile si deformatiile elementelor.

EXECUTIA LUCRĂRILOR
La executarea lucrărilor de sarpantă se vor urmări următoarele etape principale de executie.
1.Relevarea cu exactitate a elementelor de structură (pereti, rigle, centuri) pe care reazemă sarpanta. În acest
sens se verifică deschiderile, axarea buloanelor de prinderea cosoroabelor și talpilor. Buloanele si dornurile
vor fi montate in goluri practicate in prealabil prin pregăurire. 2.În urma acestor măsurători se execută la sol
sabloane
pentru fiecare tip de scaun pe care se vo ransambla provizoriu elementele sarpantei. 3.Montarea
elementelor componente la pozitia din proiect cu respectarea tuturor detaliilor din plansele de
executie si a normativelor si STAS urilor indicate la cap.2. Streasina se va executa din interior
astfel:
-se va prinde in cuie de fiecare caprior un cadru sub forma de L format din doua scanduri: -de
cadrul sub forma de L se vor prinde in cuie doua sipci (3x5cm), una langa perete si una la capatul
capriorului;
-de sipci se va prinde in cuie streasina; Toatel elementele strasinii (cadrul sub foma de L,
sipcile, scandurile de la streasina) se vor trata antiseptic si ignifug inainte de montaj. Parazapezii
se vor monta pe doua randuri. Toate elementele din lemn vor fi tratate cu materiale antiseptice si
ignifuge atestate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si de către persoane atestate pentru
astfel de operatii. 4.
După terminarea acestor lucrări se va solicita prezenta proiectantului,
executantului si Inspectiei de Stat în Constructii pentru încheierea fazei determinante.

lnvelitoare, jgheaburi si burlane
Strat suport invelitoare Suportul invelitorii nu trebuie sa depaseasca abaterile de la planeitate sub
dreptarul de 3 m - de 5mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular. Astereala din scandura sa
aiba rosturile de maxim 2..
Lucrari de tinichigerie Jgheaburile sa aiba panta de minim 0.5 la suta si se aseaza la minim 1 cm
si maxim 5 cm sub linia de picatura. Imbinarea si racordul jgheaburilor la burlane se face prin
cositorire. Carligele se vopsesc anticorosiv. Glafurile cu panta sub 7 la suta se vor cositori la
falturi. Carligele pentru jgheaburi care se prind in astereala sa fie inglobate la nivelul acestora
fara denivelari.
Tinichigerie Standarde si Normative de referinta C 37-88 Normativ privind alcatuirea si
executarea invelitori lor la constructii STAS 2389 Constructii civile. industriale si agricole.
Jgheaburi si burlane Prescriptii de proiectare si alcatuire STAS 3303/2 Constructii civile,
industriale si agricole. Pantele invelitorilor. Prescriptii de proiectare
Conditii de calitate Nu se admit interspatii prin care sa se vada lumina din exterior iar elementele
constructive sa indeplineasca functi le de indepartare a apelor pluviale si etanseitatea la ape, vant,
ploaie sau zapada viscolita. Invelitoarea propriu-zisa va fi in concordanta cu detaliile proiectate
(pante, prinderi, dolii, coame. strapungeri). Invelitoarea trebuie sa aiba corect executate lucrari le
de tinichigerie (sort, dolii, pazii, jgheaburi , burlane).
Se va respecta tehnologia de aplicatie a hidroizolatie (suprapuneri, pante, sens) prevazute in
specificatiile tehnice in vigoare pentru
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hidroizolatii. Receptia lucrarilor de invelitoare se va face conform specificatiilor tehnice in
vigoare pentru fiecare tip de invelitoare in parte.
Materiale Materialele folosite vor fi cele indicate in proiectul tehnic, caietul de sarcini si in
dispozitiile de santier aparute pe parcurs si comunicate de proiectant si beneficiar. Manipularea si
transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor producatorilor. La
receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se
asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau
descompletarea materialelor sau echipamentelor. Depozitarea si protectia se vor face in
conformitate cu instructiunile producatorului. Atunci cand din motive intemeiate este necesara
inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect, se va intocmi o
cerere catre beneficiar cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor.
Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate
materialele si echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in
vigoare.
Date si conditii privind executia lnvelitoarea Invelitoarea cladirii se revizuieste prin inlocuirea
totala. Se vor folosi tigle de aceeasi tip si dimensiune cu cea existenta. Ventilatia acoperisului se
realizeaza in mod natural.
Tinichigerie Jgheaburile si burlanele vor fi de sectiune circulara si cu dimensiuni normale,
obisnuite. Jgheaburile vor avea Iungimi de max. l0 m masurati fata de un punct de racord la
burlan si vor fi intrerupte prin rosturi de dilatatie executate cf. specificatii furnizor. Nu se admit
jgheaburi continue la care dilatarea nu poate fi controlata si riscul de deteriorare prin cedarea
imbinarilor este majorat. Jghiaburile si burlanele sunt de tip normal.

MASURI DE PROTECTIE A LEMNULUI PRIN IGNIFUGARE
I. Prevederi generale:
1.1. Condiţii generale privind produsele ignifuge
1.1.1. Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de construcţii combustibile este obligatorie utilizarea
numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si - după caz -cu agrement tehnic.
1.1.2. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicităţii.
1.1.3. Producătorii si, după caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligaţi sa livreze numai produse
corespunzătoare standardului de firma sau normei interne si sa obţină avizul Comandamentului Trupelor de
Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificări ale caracteristicilor produselor
existente.
1.1.4 După tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe baza
de lemn (placi din aşchii de lemn, placi din fibre delemn etc.) si a materialelor textile trebuie sa
se reducă posibilitatea acestora de a se aprinde uşor si de a arde in continuare.
1.1.5. Întrucât prin ignifugare se întârzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina posibilităţile
de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protecţie contra incendiilor.
1.2. Condiţii referitoare la personalul de execuţie
1.2.1. Lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, cu respectarea
stricta a instrucţiunilor de utilizare elaborate de producător (tehnologie de aplicare, consum specific s.a.).
1.3. Obligaţii pentru executant si beneficiar
1.3.1. Executantul lucrărilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugării executate, prin
buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate.
1.3.2. La recepţia lucrărilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele
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de încercare si asigurarea condiţiilor de eficienta. II. Ignifugarea materialelor si produselor din lemn sau pe
baza de lemn
2.1. Condiţii de pregătire a suprafeţelor
2.1.1. Pregătirea suprafeţelor
in vederea aplicării produselor ignifuge de suprafaţa are in vedere : — curăţarea suprafeţelor (de
praf, noroi, var, vopsea sau impurităţi, inclusiv protecţii ignifuge anterioare), prin periere, răzuire
etc. ; — chituirea cu masa de şpaclu (realizata din produsul ignifug respectiv si praf de creta) a
tuturor crăpaturilor, îmbinărilor si golurilor existente pe suprafeţele ce se protejează.
2.1.2.Pentru ignifugarea prin impregnate, materialul lemnos trebuie sa îndeplinească următoarele
condiţii : — sa fie decojit (sa nu aibă la suprafaţa coaja) ; — sa nu fie tratat in profunzime sau la
suprafaţa cu substanţe chimice care sa împiedice pătrunderea produsului ignifug in masa
materialului.
2.1.3. Pentru asigurarea unei bune protecţii, umiditatea materialului înainte de
ignifugare nu va depăşi 18 % in cazul protecţiei de suprafaţa cu produse ignifuge si 25 % in
cazul ignifugării in profunzime prin impregnare. La lambriuri si alte elemente decorative pentru
amenajări interioare, umiditatea lemnului înainte de ignifugare nu va depăşi 10 % pentru a evita
apariţia rosturilor după uscare.
2.2.Conditii de aplicare a produselor ignifuge
2.2.1. La alegerea
produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in vedere : — esenţa materialului si
particularităţile de impregnare ale acestuia ; — condiţii specifice in care este utilizat materialul
(in interior sau exterior) ; — dispunerea vizibila sau nevizibilă a materialului, precum si rolul
acestuia in construcţii (de rezistenta, finisaj, decorativ etc).
2.2.2. Lucrările de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim +10°C.
2.2.3. Produsele ignifuge pe baza de apa nu se aplica in cazul suprafeţelor pe care au loc condensări sau
suprafeţe ce nu sunt ferite de precipitaţii, care necesita sa fie spălate periodic etc. In aceste cazuri se pot
folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa, daca suprafeţele respective sunt protejate prin inisări
peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.
2.2.4. Protecţia ignifuga a suprafeţelor exterioare ale construcţiilor si a celor prevăzute la art. 2.2.3. se
realizează prin produse ignifuge rezistente la apa, avizate ca atare.
2.2.5. Aplicarea produselor ignifuge de
suprafaţa se face numai după prelucrarea definitiva a elementelor de construcţie, nefiind admise
ulterior nici un fel de prelucrări care sa îndepărteze stratul ignifug de la suprafaţa (rindeluire,
secţionare, cioplire, despicare etc.).
2.2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţa poate fi făcută atât asupra produselor înainte de montare,
cat si asupra construcţiei deja executate. In primul caz, deteriorările straturilor ignifuge provocate prin
manipulare vor fi rectificate prin tratarea suplimentara a suprafeţelor după montare, iar in al doilea caz este
recomandabil a se aplica ignifugarea pe măsura realizării lucrărilor, pentru a se asigura o acoperire cat mai
completa a întregii suprafeţe lemnoase care intra in construcţie.
2.2.7. Ignifugarea prin impregnare se realizează pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. In cazul in
care peşantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrări, zonele respective vor fi reignifugate
cuacelaşi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea consumului specific stabilit de producător.
2.2.8. Operaţia de ignifugare prin impregnare se executa numai in instalaţii speciale.
2.2.9.Utilizarea in producţie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face după uscarea
acestuia in condiţiile de montare in construcţie.
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2.2.10. La expirarea perioadei specificate de producător pentru menţinerea calităţii in timp a ignifugării (de
suprafaţa, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea întregii suprafeţe protejate anterior, respectiv a
întregului material ignifugat prin impregnare.
2.3. Tehnologia de aplicare
2.3.1. Calitatea lucrărilor de ignifugare este condiţionată de respectarea stricta a tehnologiei de aplicare a
produsului si a consumului specific, stabilite de producător.
2.3.2. In cazul produselor ignifuge la care se utilizează aplicarea a doua sau mai
multe componente se vor respecta consumurile specifice pentru fiecare componenta in parte.
2.3.3 Consumul de produs ignifug se determina in funcţie de suprafaţa totala desfăşurată a
elementelor de construire ce urmează sa fie tratate ignifug, ţinând seama si de pierderi.
2.3.4.Suprafeţele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri alchidice, vinarom
etc., numai daca încercarea la foc a fost efectuata cu aceste tipuri de finisaje si daca exista
specificaţii in acest sens din partea producătorului.
2.4. Ignifugarea de suprafaţă
2.4.1. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se face conform prevederilor din STAS 9302/4.
2.4.2. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
2.4.3 Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de pulverizare.
2.4.4. Produsele ignifuge de suprafaţa se aplica strict in conformitate cu instrucţiunile producătorului, in
straturile stabilite, respectând intervalele de timp de uscare.
2.5. Ignifugarea prin impregnare
2.5.1. Protecţia prin ignifugare in profunzime a lemnului prin impregnare se realizează prin unul din
următoarele procedee : — la presiuni diferite de cea atmosferica, conform STAS 9302/2 ; — la presiune
atmosferica, conform STAS 9302/3 ;
2.6. Condiţii de livrare, transport, recepţie si păstrare a produselor ignifuge.
2.6.1. Produsele ignifuge se livrează de către producător in ambalaje închise etanş, conform standardului de
firma sau normei interne.
2.6.2. Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa producătorului, denumirea
produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricaţiei, termenul de garanţie, masa neta.
2.6.3. La livrare se vor pune la dispoziţia beneficiarului certificatul de calitate si instrucţiunile de
aplicare a produsului.
2.6.4. Transportul produselor ignifuge pe baza de apa se face fără ca temperatura sa coboare sub 5° C, iar a
celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiaţie termica. Produsele vor fi protejate contra apei.
2.6.5. Pentru recepţia produselor ignifuge se vor verifica condiţiile de admisibilitate prevăzute de
standardele de firma sau normele interne.
2.6.6.Înainte de recepţie se va verifica integritatea ambalajelor.
2.6.7. Produsele ignifuge se păstrează închise etanş, pana la întrebuinţare, in ambalajele originale ale
producătorului.
2.6.8. Daca termenul de garanţie a fost depăşit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa
numai cu avizul producătorului.
2.6.9. Produsele ignifuge se păstrează in locuri ferite de ploaie
sau de acţiunea directa a soarelui, precum si de îngheţ, la o temperatura de +5°C...+30°C, de
preferinţa in magazii uscate. 3.6.10. Soluţiile ignifuge se livrează gata preparate de producător.
Cu avizul producătorului, acestea pot fi preparate si la locul de utilizare, de către cel care le
aplica.
2.7. Masuri de protecţia muncii
2.7.1. La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor
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respecta regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protecţia muncii
prevăzute in standardele de firma sau normele interne, precum si Normele de protecţie a muncii.
2.7.2. Pe timpul lucrărilor de ignifugare se vor avea in vedere si următoarele masuri generate : —
La prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se vor utiliza ochelari de protecţie
pentru a feri ochii de atingerea vătămătoare cu stropi de soluţie, care pot avea un caracter
puternic alcalin. — Pe timpul lucrului se va folosi îmbrăcăminte de protecţie, cizme si mănuşi de
cauciuc. — Dupa terminarea lucrului se vor spăla mâinile si apoi se vor unge cu o alifie
protectoare (de exemplu pe baza de lanolina). — Legaturile furtunului la compresor vor fi etanşe,
executate conform normelor tehnice.
2.7,3. La ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta masurile de protecţia muncii prevăzute de
instrucţiunile in vigoare pentru folosirea instalaţiilor sub presiune.
2.7.4. Executantul lucrărilor de ignifugare, inclusiv pregătirea soluţiilor de ignifugare vor respecta normele
specifice de protecţia muncii si prevenirea incendiilor corespunzătoare condiţiilor si locului unde se
desfăşoară aceste activităţi.
2.8. Recepţionarea si controlul lucrărilor de ignifugare
2.8.1. Verificarea calităţii protecţiei prin
aplicarea pe suprafaţă a produselor ignifuge consta in : — verificarea integrităţii si uniformităţii
peliculei de protecţie, care se face pe întreaga suprafaţa tratata ; — verificarea cantităţii de
produs ignifug utilizata, calculata conform art. 2.3.3.
2.8.2. Lucrarea se considera corespunzătoare daca pelicula de protecţie este continua si uniforma si daca s-a
realizat consumul specific indicat in standardul de firma sau norma interna a produsului respectiv.
2.8.3.Verificarea calităţii impregnării se face prin controlul absorbţiei de soluţie si adâncimii de
pătrundere a acesteia, precum si prin controlul soluţiei de impregnare conform STAS 9302/2 si
STAS 9302/3.
2.8.4. In vederea recepţionării lucrărilor de ignifugare, la cererea executantului, se
pot executa încercări conform standardelor in vigoare (STAS 652), de către laboratoare
autorizate.
2.8.5. Epruvetele pentru încercări se vor pregăti si vor avea caracteristicile prevăzute
in standardele de metoda. Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului
lucrării, concomitent si in aceleaşi condiţii cu cele utilizate in obiectivul protejat.
2.8.6.Epruvetele se ambalează, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fără a se deteriora stratul
ignifug, se sigilează si se etichetează. Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde sa
efectuat lucrarea materialului ignifugat,denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare,
denumirea executantului.
2.8.7.Epruvetele vor fi însoţite de un proces verbal de recepţie provizorie (conform modelului din
anexa) din care sa rezulte ca acestea au fost pregătite de către executant in prezenta
beneficiarului, precum si de documentaţia privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz deexpediţie de
la producător pentru întreaga cantitate de produs).
2.8.8. Laboratorul care executaîncercările va elibera buletin de încercare conform standardului de metoda.
2.8.9. Pentru avizareaproduselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executa încercări de
laborator pentruîncadrare in clasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS 11357).
2.9. Prezervarea elementelor, subansamblelor si a construcţiilor din lemn împotriva biodegradării
2.9.1 La execuţia si in exploatarea construcţiilor din lemn trebuie sa se respecte următoarele
norme tehnice care reglementează masuri de protecţie biologica si împotriva elementelor de
construcţie de lemn: - “ Normativ privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la
materialele lemnoase folosite in construcţii” – C46-86; - “ Norme tehnice privind ignifugarea
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materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in construcţii” – C58-96; - “ Norme tehnice
de proiectare si realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului” – P118-83; - “
Hotărâre privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire si stingere a
incendiilor” – H.G. nr.51/1992.

INVELITORI ŞI TINICHIGERIE

Generalitati
Materiale Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute de standarde.
Tehnologii de execuţie Învelitorile se vor executa în conformitate cu detaliile de execuţie care trebuie să
respecte prevederile din normative şi detaliile tip din proiectul de execuţie. Înainte de începerea execuţiei
învelitorii , stratul superior al acesteia va fi riguros controlat în ceea ce priveşte: respectarea soluţiilor ,
materialelor , dimensiunilor precum şi a modului de prindere sau asamblare a elementelor suportului
conform proiect respectarea pantelor , scurgerilor , planeităţii şi aliniamentul fermelor , panelor şi
căpriorilor , în conformitate cu datele din proiect;
abaterile admisibile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m lungime sunt de 5 mm în lungul liniei de
cea mai mare pantă şi de 10 mm perpendicular pe aceasta executarea prealabilă a tuturor străpungerilor
pentru coşuri , ventilaţii , conducte , cabluri , etc realizarea unei distanţe de min 100 mm între coşurile de
fum şi părţile lemnoase combustibile ale suportului asigurarea scurgerii apei în cazul coşurilor ,
luminatoarelor sau altor obstacole transversale mai mari de 500 mm , prin realizarea în amonte de acestea a
unor şei în două ape la min 150 mm înălţime faţă de planul învelitorii protecţia anticorozivă prevăzută în
proiect pentru părţile metalice. îndepărtarea urechilor de montaj , mustăţilor , resturiloe de materiale ,
molozului etc de pe faţa superioară a suportului În timp de iarnă , înainte de începerea execuţiei învelitorii ,
stratul suport şi materialele ce se utilizează vor fi bine curăţate de zăpadă şi gheaţă.

Controlul calităţii şi recepţia lucrărilor.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor de învelitori se verifică în mod special : calitatea suportului în baza
p.v. de lucrări ascunse calitatea materialelor puse în operă , în baza certificatelor de calitate şi eventual
buletine de încercări şi analize terminarea completă a lucrărilor de învelitoare remedierea defectelor sau
abaterilor constatate în cursul execuţiei , conform dispoziţiilor de şantier Învelitorile terminate trebuie să
corespundă următoarelor condiţii : să respecte cotele şi pantele prevăzute , abaterea admisibilă faţă de
proiect fiind la pante de max. 5% să îndeplinească funcţia de îndepărtare completă a apelor pluviale.
Domeniul de aplicare:
Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calitătii şi receptia lucrărilor de Invelitori,
realizate din: - TABLA metalica, asezata pe astereala si sipci pe 2 directi, peste hidroizolatie. De asemenea,
capitolul se referă la verificarea calitătii pentru jgheaburi, burlane şi tinichigeria aferentă invelitorilor de
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orice fel: -colectarea apelor meteorice se va asigura prin jgheaburi si burlane sau orice alt fel de tabla
zincata sau PVC, iar la sol va fi preluata de rigole; - sorturi etc. din labla zincata 0.5 mm;
- astereala scanduri rasinoase 2,4 cm grosime, ignifugata si antiseptizata; - atic din tabla de 1mm aluminiu,
cutata, vopsita; Prevederi comune:
Controlul executiei invelitorilor constă din: Verificarea suportului conform prevederiior specifce de la pct.
3.1. de mai jos. Verificarea materialelor care urmează a fi puse in operă care se efectuează de conducătorul
tehnic al lucrării, se referă la: - existenta şi continutul certifioatelor de calitate la primirea materialelor pe
şantier; - in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercărilor de calitate prevăzute în prescriptia
tehnică a produsului (normă internă sau standard); - punerea în operă, dacă în urma depozitării şi a
manipulării, materialele nu au fost deteriorate sau inlocuite greşit; Verificarea pe parcurs a calitătii lucrărilor
conform prevederilor proiectului, se face de către conducătorul tehnic al lucrării în tot timpul executiei.
Verificarea pe faze a calitătii lucrăirilor, ce se efectueaza conform reglementărilor in vigoare şi se referă la
corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitate şi încadrare în abaterile
admisibile prevăzute la pct. 3.
Această verificare se referă Ia intreaga categorie de lucrări de invelitori şi se face pentru fiecare
tronson în parte, incheindu-se "procese verbale de verificare pe faze de lucrări" şi care se înscriu in registrul
respectiv . Verificarea la receptia la terminarea lucrarilor a întregului obiect se face de către comisia de
receptie, prin: - examinarea-existentei şi continutului certificatelor de calitate a materialelor şi a proceselor
verbale de verificare pe faze de lucrări; - examinarea directă a lucrărIlor executate, prin sondaj (cel putin 1
de fiecare tronson) cu referiri la toate elementele constructive ale invelitorii,urmărindu-se în special ca
invelitorile să îndeplinească functiile deindepărtare a apelor pluviale şi conditiile respective de etanseitate;
Prevederi specifice: Suportul invelitorii Verificarea constă in examInarea proceselor-verbale
incheiate la terminarea fazei de lucrări din care face parte suportul şi din măsurarea, prin sondaj, a
elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distante intre axe, protectia
anticorozivă a părţilor metalice).
Abaterile de planeitate măsurate cu dreptarul de 3 mm, trebuie să nu depăşească 5 mm în lungul
pantei şi 10 mm perpendicular pe aceasta. Invelitoarea propriu-zisă În toate cazurile se va verifica: concordanta lucrărilor executate cu prevederile şi detaliile date de proiectant (felul invelitorii, pante,
racordări, dolii, coame, străpungeri, tinichigerie etc.). - existenta şi corectitudinea lucrărilor de tinichigerie
aferente invelitorii conform detaliilor din proiect şi cataloagelor de detalii tip, in special, şorţurile, doliile,
străpungeri pentru ventilatie; - existenta.şi modul de prindere pe suporl a elementelor de tinichigerie;
Invelitoarea se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului si a "Normativului pentru alcatuirea si
executarea invelitorilor la constructii" - C37/88.
Pantele invelitorii sint conform STAS 3303/2-88. Din punct de vedere higrotermic, intreaga structura
de invelitoare va fi verificata tinind seama de prevederile Normativului C107/1982. Se va executa
invelitoarea din tabla cutata, inainte de inceperea executiei invelitorii se va verifica suportul, pentru a
indeplini urmatoarele conditii: - sa nu prezinte denivelari mai mari de 3 mm/m - astereala sa fie bine fixata
de capriorii , cu rosturile intre scinduri de max. 2 cm; - carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala. sa fie
inglobate la nivelul acesteia, fara denivelari; La proiectarea si executarea invelitorilor se vor respecta: Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor" Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului"
P118/99: - Normele republicane de protectia muncii; Jgheaburi şi burlane Se vor verifica:
- pantele jgheaburilor (minimum 0.5%) să fie conforme indicatiilor din proiect;
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- montarea jgheaburilor să fie executată cu minimum 1 cm şi maximum 5 cm sub picătura streaşinei;
- amplasamentul, tipul şi numărul de cirlige să corespundă prevederilor din proiect;
- marginea exterioară a jgheabului să fie aşezată cu circa 2 cm mai jos decît marginea interioară;
- cîrligele pentru jgheaburi şi brătările pentru burlane să fie protejate contra coroziunii;
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor: 1 cm/ml făra a depăşi 5 cm în total;
- fixarea burlanelor cu ajutorul brătărilor să fie făcută la distanta şi intervalul din detaliile date de
proiectant:
- tronsoanele de burlane să intre etanş unul in celălalt (cel superior in cel inferior)
- imbinarea cu tuburile de fontă să fie de asemenea etanşeizată
- toate imbinările intre elementele de tablă la jgheaburi şi burlane să fie cositorite;
Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru invelitori si tinichigerie:
- STAS 2389/1977- "Jgheaburi si burlane- Prescriptii de proiectare si alcatuire".
- STAS 2274/1988 - "Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".
C37/1988
- "Normativ pentru executarea invelitorilor de constructii". Alte normative , stas-uri ,reglementari
tehnice,etc. In vigoare.

RESPONSABILITĂŢI
• resposabilul tehnic cu execuţia, şeful punctului de lucru, şeful de şantier responsabilul CTC, au sarcina de
aplicare a procedurii.
• RTE urmăreşte desfasurarea lucrărilor conform proiectului si a prevederilor caietului de sarcini, fazele
determinante si întocmirea dispoziţiilor de şantier daca este cazul.
• CTC urmăreşte desfasurarea lucrărilor conform proiectului si a prevederilor caietului de sarcini,
întocmirea înregistrărilor pe faze de execuţie.
• Şeful de şantier coordonează desfasurarea activitatii pe şantier conform proiect, asigura echipamentele de
lucru si mijloacele de transport necesare pentru desfasurarea activitatilor pe şantier, participa la fazele
determinante ale lucrării, asigura
interfaţa cu colaboratorii externi si organismele de control.
• Şeful punctului de lucru coordonează desfasurarea lucrărilor conform proiectului si a caietului de
sarcini,asigura existenta materialelor, echipamentelor , a mijloacelor de transport si a personalului pentru
execuţia lucrărilor.

ÎNREGISTRĂRI
• Proces verbal de recepţie pe faze de execuţie
• Rapoarte de încercare pentru materiale si produse
• Declaraţii de conformitate pentru materiale si produse
• Certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materiale si produse
Protejarea lucrarilor
Se va acorda o mare atentie conservarii materialelor la punctul de lucru respecindu-se masurile de securitate
a muncii si prevenirea incendiilor, amplasarii depozitului pe obiect, a instalatiei de topit bitum si
repartizarea materialelor pe obiect.
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Pentru circulatie in timpul executarii lucrarilor de termoizolatii se vor se vor utiliza dulapi pentru deplasarea
muncitorilor care vor fi dotati cu cizme de cauciuc .

Terminarea lucrarilor
Terminarea lucrarilor se constata de catre proiectant si responsabilul tehnic al lucrarii dupa ce se fac probe
privind asigurarea pantelor si scurgerea apei pe baza de inundare suprafete.
Toate lucrarile constatate necorespunzatoare se fac inainte de receptia lucrarii.

Abateri admise
Alcatuirea hidroizolatiei, straturile de difuzie si bariera contra vaporilor trebuie sa asigure o coportare
corespunzatoare a acoperisurilor si teraselor se aplica in functie de suportul de rezistenta, natura
termoizolatiei, climatul interior, panta acoperisului, etc.
Abaterile admise fiind cele specificate in normele si STAS-urile de referinta.

Verificari in vederea receptiei
Lucrarile de hidroizolatii sunt lucrari ascunse si calitatea lor se apreciaza in urma examinarii proceselor
verbale incheiate pe parcursul executiei din care sa reiasa urmatoarele:
-daca alcatuirea structurii hidroizolatiei este identica cu prevederile si detaliile de executie a proiectului
-daca executia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare.
-daca pe parcursul executiei au fost verificate suprafetele suport, calitatea amorsarii, temperatura masticului
de bitum , calitatea si lipirea corecta a fiecarui strat din foi bitumat.
-daca se considera necesar, la suprafetele mai mari de 20 m2 , cu avizul scris al proiectantului de rezistenta,
se va face verificarea prin inundarea cu apa de 40 cm grosime in punctele cele mai inalte si gurile de
scurgere in prealabil infundate.
In aceasta proba tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala dupa 72 ore de mentinere a stratului de apa.
Daca se considera necesar se va face si o verificare prin sondaj ca:
-desfacerea in unele puncte ale izolatiei, pentru a se putea constata, identifica structura cu proiectul.
-verificarea izolatiei prin determinarile de laborator pe probe prelevate din care sa rezulte ca materialele
folosite au fost de calitate corespunzatoare.
Intocmit:
Ing. Neamtu Adrian
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