
 

LISTA  CANTITĂŢILOR  DE  LUCRĂRI 

„ HIDROIZOLAȚIE TERASĂ ACOPERIȘ CORP LABORATOARE” 

 

 
    

 

 

 1. RpCT41A1 –  pregătirea izolației hidrofuge vechi în vederea      681,00 mp 

        refacerii 

             

 2. RpCJ46C1    – reparații tencuieli exterioare brute la calcane          8,00 mp 

             

       

 3. RpCE13B1  – strat de egalizare pt.hidroizolații la reparații terase     110,00 mp 

                  

  

 4. CG16XC     – plinte și scafe sclivisite           29,00 m  

 

                  

 5. RpCE01C1  – amorsarea suprafețelor         681,00 mp 

 

           

6. IZF18XA  – izolații hidrofuge la acoperișuri cu materiale în                70,00 mp 

     foi cu bitum preaplicat – aplicare prin încălzire 

     cu flacără strat suplimentar 

                    

7. IZF18XA    – izolații hidrofuge la acoperișuri cu materiale în                 681,00 mp 

     foi cu bitum preaplicat – aplicare prin încălzire 

     cu flacără 

               

8. RpCE18B1  – izolație rost la terase executată cu tablă zincată de 0,5 mm      13,50 m  

      

9.  IZF08B1  – hidroizolare guri scurgere la acoperiș                 5,00 buc. 

             

10. IZF22B1 -   deflectoare simple               14,00 buc. 

               

11. IZF09E1  – racordare hidroizolație                        18,00 buc. 

  

 



12. RpCI35B1  –  reparații la glafuri și copertină din tablă zincată               

       de 0,4-0,5 mm grosime      22,00 m 
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LISTA  CANTITĂŢILOR  DE  LUCRĂRI 

„ HIDROIZOLAȚIE TERASĂ ACOPERIȘ  HALA” 

 

 
    

 

 

 1. RpCT41A1 –  pregătirea izolației hidrofuge vechi în vederea        474,00 mp 

        refacerii 

             

 2. RpCJ46C1    – reparații tencuieli exterioare brute la calcane          21,00 mp 

             

       

 3. RpCE13B1  – strat de egalizare pt.hidroizolații la reparații terase         30,00 mp 

 

 

 4. RpCI37E1  -  gargui din țeavă de oțel zincată d 2 țoli             5,00 buc. 

                  

  

 5. CG16XC     – plinte și scafe sclivisite executate cu mortar ciment     

       M 100 T                 88,50 m  

 

                  

 6. RpCE01C1  – amorsarea suprafețelor           474,00 mp 

 

           

7. IZF18XA  – izolații hidrofuge la acoperișuri cu materiale în                  60,00 mp 

     foi cu bitum preaplicat – aplicare prin încălzire 

     cu flacără strat suplimentar 

                    

8. IZF18XA    – izolații hidrofuge la acoperișuri cu materiale în                   474,00 mp 

     foi cu bitum preaplicat – aplicare prin încălzire 

     cu flacără 

               

9. RpCE18B1  – izolație rost la terase executată cu tablă zincată de 0,5 mm          8,50 m  

      

10. IZF08B1  – hidroizolare guri scurgere la acoperiș                 5,00 buc. 

             

11. IZF22B1 -   deflectoare simple                 4,00 buc. 



12. RpCI35B1  – reparații la glafuri  și copertine din tablă zincată     

        de 0,4-0,5 mm grosime      88,50 m 

 

 

13. RpCI25B1  –  burlane din tablă zincată – asimilat - burlan 

        țeavă 121x4                  25,00 m 

              

  

14. RpCR27B1 -   vopsirea conductelor de instalații, în 2 straturi             10,00 mp 
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LISTA  CANTITĂŢILOR  DE  LUCRĂRI 

„ INSTALAȚII  DEGIVRARE  HALA” 

 

 
    

 

 

 1. EC05A1        –  cablu energie tras prin tub prot.metal                      50,00 m 

    

             

 2. EC05A1        –  cablu energie tras prin tub prot.metal pt.racord 

          motoare, tablouri, aparate, conducte < 16 mmp          50,00 m 

             

       

 3. EA11A   –  tub de protecție, flexibil, montat pe dibluri din material         50,00 mp 

         Plastic, D = 12...19 mm 

 

 4. RpCU09B1  -  străpungeri în zidărie                        4,00 buc. 

                  

  

 5. ED02C         – aparat de comutare, semnalizare              3,00 buc .    

               

 

                  

 6. ED07A1  – contactor (întrerupător) automat de 10;25 A            1,00 buc.

       

 

           

7. EC03XA  – cablu pt. energie electrică sau semnal                               80,00   m 

           

                    

8. EA16D1    –  doză derivație                           1,00  buc. 

      

                    

9. FG02A1    – termostat temperatură/umiditate - montare             1,00 buc. 

         

10. 1002008   – termostat temperatură/umiditate                               1,00 buc. 

 

             

11. FG02A1  – senzor terasă umiditate - montare              1,00 buc. 

 



12. 1002009  – sezor umiditate și temperatură      1,00 buc.

                  

 

13. DF26A1  –  marcaj longitudinal cu bandă din material termoplastic 

   reflectorizantă                2,00 m 

              

  

14. 1002011  -   bandă metalică fixare rolă 10 m                          2,00 buc. 

 

 

15. EB13I1    -  clema izolantă suport pentru cablu           250,00  buc. 

 

 

16. W2K01XB1- tablou de distribuție montat pe zid sau pe sol 

                 (în cutie metalică)       1,00 buc. 

 

 

17. ED06A1  -  comutator cu came cu unul sau mai multe etaje   1,00 buc. 

 

 

18. EH06XA -  verificări, probe și reglaje      1,00 buc. 

 

 

19. EA15A    -  sistem de canaleți – plinte, montaj aparent  20,00 m
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CAIET  DE  SARCINI 

„REPARAȚII HIDROIZOLAŢII FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI 

INGINERIA MATERIALELOR – CORP LABORATOARE ȘI HALĂ” 
 

 

I. Lucrări de hidroizolaţii  

Domeniul de aplicare : 

 Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii termice şi hidrofuge la 

construcţiile de locuinţe şi social culturale. 

 Prevederi comune : 

 Toate materialele şi semifabricatele, care intră în componenţa unei izolaţii, nu pot fi 

introduse în lucrare decât dacă, în prealabil : 

 a). s-a verificat de către responsabilul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de 

calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele în vigoare; înlocuiri de materiale nu 

sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului; 

 b). s-a organizat depozitarea şi manipularea în condiţii care să asigure păstrarea calităţii şi 

integrităţii materialelor; 

 c). s-au efectuat înainte de punerea în operă determinările prevăzute în prescripţiile tehnice 

în vigoare; 

 d). s-au efectuat încercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor 

materialelor pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia în legătură cu aceasta. 

 Verificarea caracteristicilor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţiile bituminoase se 

face în cadrul verificării executării acelui suport. 

 În cazul în care prescripţiile tehnice pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de 

planeitate, forma de racordări şi umiditate, precum şi montarea în prealabil a unor piese, 

dispozitive, aceste condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de începerea 

lucrărilor de izolaţii. 



 Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii, care ulterior se 

acoperă (ex.straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise, racordările piesele înglobate, etc.) se 

înscriu în procesele-verbale de lucrări ascunse conform instrucţiunilor respective. 

 Condiţii de execuţie : 

 Caracteristicile minime ale membranelor termosudabile : 

 a). Stratul suplimentar şi hidroizolator de 3 mm grosime : 

 - Tip armătură : poliester ţesut 

- Grosimea :  3 mm 

 - Finisaj partea superioară : nisip 

 - Finisaj partea inferioarpă  : film termosudabil 10 g/mp 

 - Flexibilitatea la rece : -10
o
C 

 - Rezistenţa la rupere :   

  - longitudinal :  700 N/5 cm 

  - transversal :    500 N/5 cm 

 - Alungire la rupere : 

  - longitudinal :  40% 

  - transversal :    40% 

 - Rezistenţa la sfâşiere : 

  - longitudinal : 150 N 

  - transversal : 150 N 

 - Stabilitatea la cald : +110
o
C 

 - Siguranţa la foc :  clasa C4 

 

 b). Stratul final hidroizolator : de 4,5 kg/mp şi protecţie cu ardezie 

 Tip armătură : poliester ţesut 

 - Greutatea : 4,5 kg/mp 

 - Finisaj partea inferioară : film termosudabil 10g/mp 

 - Finisaj partea superioară : granule de ardezie 

 - Flexibilitatea la rece :  -10
o
C 

 - Rezistenţa la rupere : 

  - longitudinal :  700 N/5 cm 

  - transversal :    500 N/5 cm 

 - Alungire la rupere : 

  - longitudinal :  40 % 

  - transversal :    40 % 

 - Rezistenţa la sfâşiere : 

  - longitudinal :  150 N 

  - transversal :   150 N 

 - Stabilitatea la cald :  +110
o
C 

 - Siguranţa la foc :   clasa C4 

 



 Pentru realizarea hidroizolaţiilor  de calitate corespunzătoare, vor fi respectate următoarele 

condiţii : 

 a). lucrările de hidroizolare cu membrane multistrat se vor executa de întreprinderi 

specializate sau echipe specializate iar lucrătorii vor fi instruiţi special pentru aceste lucrări şi cu 

modul de utilizare al arzătoarelor cu flacără racordate la buteliile cu gaze lichefiate; 

 b). se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul 

execuţiei; 

 c). se vor asigura căile de acces cele mai scurte pentru transportul şi manipularea 

materialelor; 

 d). se va controla calitatea şi cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor şi materialelor 

auxiliare, dacă au certificate de calitate şi corespund prescripţiilor tehnice respective, pentru 

utilizarea conform proiectului şi normativelor în vigoare; 

 e). lucrările de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5
o
C, fiind interzisă 

execuţia acestora pe timp de ploaie şi burniţă; 

 f). la lucrările executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din "Normativ pentru 

realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente C.16-84". 

 Suprafeţele suport pentru aplicarea hidroizolaţiei se vor verifica astfel : 

 a). se vor verifica pantele şi se va controla dacă suprafaţa este curată, fără asperităţi mai 

mari de 2 mm şi denivelări peste 5 mm verificate în toate direcţiile cu un dreptar de 2 m. lungime, 

iar scafele să fie executate cu raze de minimum 5 cm şi muchiile de minimum 3 cm; 

 b). se va verifica dacă suportul din mortar sau beton este uscat şi întărit, prin lipirea pe 

numai 20 cm a unei fâşii din foi bitumate de 30 x 20 cm, după o prealabilă amorsare şi care la 

încercarea de dezlipire după o oră de la lipire, trebuie să se rupă. Dezlipirea de pe suprafaţă a fâşiei 

cu mortar, arată că şapa este ori umedă ori necorespunzătoare pentru aplicarea hidroizolaţiei; 

 c). se va verifica dacă sunt fixate conductele de scurgere, elementele de străpungere, 

diblurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, dacă sunt executate rebordurile, lăcaşurile 

rosturilor şi dacă sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub 

bariera contra vaporilor sau sub hidroizolaţie. 

 Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suportul din beton sau mortar bine 

curăţat şi uscat, numai în perioadele de timp cu temperaturi exterioare până la 8
o
C, iar cu emulsie 



de bitum pe suportul umed la temperaturi peste 8
o
C. După uscare, straturile de amorsare trebuie să 

fie de culoare maro închis, fără luciu. 

 Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la 

compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curăţat şi uscat. 

 În caz de preparare a soluţiei de bitum pe şantier, indicat numai pentru suprafeţe mici, 

operaţia se va executa la o distanţă de minimum 25 m de surse de foc sau construcţii uşor 

inflamabile, prin turnarea treptată a bitumului în benzină şi amestecarea continuă până la răcire.  

Se va mătura suprafaţa suport, se vor poza şi croi foile bitumate la lungimea necesară pe 

locul de aplicare, după care se vor rula din nou şi apoi se vor lipi cu flacăra prin derulare succesivă 

şi presare a sulului peste stratul suport. 

 Apăsarea energică a sulului trebuie să conducă la eliminarea pungilor de aer. 

 Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-10 cm longitudinal şi de 10 cm transversal, 

se vor presa şi netezi, curăţindu-se totodată excesul de mastic de bitum refulat pe margini.  

Al doilea strat al hidroizolaţiei se va aplica în mod asemănător, cu decalări între 

suprapunerile foilor realizate prin lipire. 

 După aplicarea primului strat se va examina suprafaţa cu grijă, prin ciocănire, iar defectele 

constatate se vor remedia, după care se va executa stratul următor. Hidroizolarea la elementele  

verticale (atice, reborduri, ventilaţii, coşuri) se va executa cu fâşii croite la dimensiunile respective 

prin derulare, începând de jos în sus. La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolaţiei orizontale 

se vor realiza în trepte de minimum 20 cm. La colţuri, muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu 

se pot derula se admite aplicarea flăcării pe foaia bitumată şi lipirea imediată prin presare, 

controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri. 

 La atice cu înălţimea până la 60 cm, hidroizolaţia se va întoarce pe partea orizontală a 

aticului după realizarea șorțului perimetral de protecție din tablă zincată.  

Verificări:  

 În afara verificărilor prevăzute la punctele 2 şi 3 pe parcursul executării lucrărilor trebuie 

verificate : 

 a).  respectarea reţetelor şi proceselor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri, 

soluţii, etc.) conform Normativului C.112-86; 

 b). capacitatea de lipire a hidroizolaţiei pe stratul suport amorsat : pentru fiecare 1000 mp. 

se fac  5 probe de desprindere a câte unei fâşii de membrană de 5 x 20 cm.; 



c). lipirea corectă a foilor : nu se admit desprinderi şi băşici, iar când acestea apar, 

repararea lor este obligatorie; 

 d). racordarea hidroizolaţiei la reborduri şi atice, la străpungeri, la rosturi de dilataţie şi la 

gurile de scurgere, care trebuie să fie prevăzute cu parafrunzare şi să nu fie înfundate; 

 e). execuţia conformă a tinichigeriei aferente hidroizolaţiei acoperişului (şorţuri, copertine, 

glafuri, etc.); dacă este bine încheiată, racordată cu hidroizolaţia şi fixată de construcţie. 

 

 II. Sistem pentru degivrarea jgheaburilor, burlanelor și acoperișurilor 

 

Generalități: 

 Sistemele pentru topirea gheții și a zăpezii sunt proiectate și concepute pentru siguranța 

oamenilor și a clădirilor: siguranța oamenilor și a autovehiculelor care sunt în preajma clădirilor cu 

risc de cădere a țurțurilor și pentru reducerea deteriorării clădirilor provocate de gheață. 

 Sistemele de degivrare previn formarea gheții în jgheaburi și burlane, asigurând cale liberă 

apei rezultate din topirea gheții și zăpezii. Sistemul de degivrare constă din cabluri electrice 

încălzitoare care se dispun pe acoperiș, în jgheaburi și burlane și care sunt cuplate la un termostat 

care va controla funcționarea automată a sistemului în funcție de condițiile climatice: temperaturi 

și umezeala. 

 Avantajele degivrării: 

 mențin jgheaburile și burlanele libere de gheață; 

 asigură drenarea corespunzătoare pentru apa rezultată din topire; 

 previne deteriorarea sistemelor de colectare a apelor pluviale și a celor rezultate din 

topirea gheții; 

    previne deteriorarea fațadelor construcțiilor. 

            Dimensionarea sistemului de degivrare: 

 Cablul încălzitor se întinde înainte și înapoi de-a lungul jgheabului de atâtea ori cât este 

necesar pentru a se obține puterea instalată necesară. Două treceri de cablu (dus-întors) sunt de 

obicei suficiente. Dacă dispunerea burlanelor față de jgheaburi o permite, aceleași cabluri de 

degivrare care trec prin acestea vor fi dispuse și pentru degivrarea burlanelor. 

 Pentru acoperișuri puterea instalată necesară este de 250 w/mp. Pentru a preveni formarea 

gheții, cablurile încălzitoare trebuie instalate la partea inferioară a acoperișului. 



 Alegerea echipamentelor și instalarea : 

 Sistemul de degivrare este compus din accesoriile de montaj, cablurile electrice 

încălzitoare,și termostatele pentru controlul temperaturii. Pentru fixarea cablului încălzitor în 

jgheaburi sunt folosite cleme speciale care pe de o parte asigură fixarea cablului într-un număr 

dorit de treceri iar pe de altă parte fixează cablul încălzitor într-o poziție optimă în jgheab. 

 Poziționarea corectă a cablului încălzitor în burlan este asigurată de clemele pentru burlan 

care asigură ca traseul dus-întors al cablului să se facă corect. 

 În jgheab se montează și senzorul (care are funcția de detecție a temperaturii și a gradului 

de umiditate de temperatură) într-o poziție care să fie cea mai favorabilă pentru funcționarea 

sistemului: zona cu temperatura mai scăzută și unde persistă cel mai mult umiditatea). 

 Cablurile încălzitoare se vor cupla la un termostat, care, primind semnale de la senzorul de 

temperatură și umiditate, va porni și opri sistemul de degivrare, în funcție de parametrii setați. 
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