














































 

 
??

 

CAIET DE SARCINI  

COMPARTIMENTARI DIN GIPS-CARTON 

1.Generalitati 

1.1. Obiectul specificației Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuția pe șantier a lucrărilor din lotul pereți gips-carton, incluzând pereți gips-carton RF 1h, 2h, 3h,  pereți gips-carton fără vată minerală, completări pereți zidărie BCA și pereți din beton. În acest capitol se includ specificațiile pentru  compartimentari usoare din pereti de gips-carton pe schelet metalic, cu termo si fonoizolatie fiind vorba de pereți neportanți interiori ce trebuie să reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vântului şi la alte solicitări rezultate din funcțiunile spatiilor pe care le închid. Pereții neportanți trebuie să asigure protecția termică, fonică şi acustică  a spațiilor pe care 
le închid. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice pentru: – pregătirea, transportul și punerea în operă a materialelor; – controlul calității materialelor, a lucrărilor executate și a cerințelor indicate în proiect. În cursul execuției lucrărilor din lotul pereți gips-carton nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescripții fără aprobarea prealabilă în scris a proiectantului. 
  

1.2.Standarde şi normative de referință 

SR EN 520:2005    Plăci de gips-carton. Definiții,specificații şi metode de încercări 
EN 13915:2007      Placi prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular 

SR EN ISO 140-3:2002/A1:2006 – Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a 
elementelor de 



construcții. Partea ぬ: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot aerian a elementelor de construcții. Amendament な: Condiții particulare privind montarea pentru pereții de încercare dubli uşori 
SR EN 13500:2004   Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite 

de   izolare       termică la exterior ゅET)CSょ pe bază de vată minerală. Specificație 

SR EN 13950:2006   Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică.Definiții, condiții şi metode de încercări 
SR EN 14566:2008    Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ipsos. Definiții, condiții şi metode de încercare 

SR EN 13963:2005-  Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. 

Definitii, conditii       si metode de încercare 

SR EN 13963:2005/AC:2006   Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții şi metode de încercare 

SR EN 14496:2006        Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de 
gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții şi metode de încercare 

SR EN 459-1:2003         Var pentru construcții. Partea な:Definiții, caracteristici şi criterii de 
conformitate. 

SR EN 14190:2005  Produse realizate prin prelucrarea secundara a placilor de ghips-

carton.                                                         Definitii, conditii si metode de încercare 

SR EN 14195:2005        Componentele structurii metalice pentru sisteme de placi de gips-

carton.   Definitii, conditii si metode de încercare 

SR EN 14195:2005/AC:2006   Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de 

ghips-carton. Definiții, condiții şi metode de încercare 

SR EN 14566:2008  Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ipsos. Definiții, condiții şi 
metode de încercare 

GP 053 – 2000         Ghid de proiectare şi execuție pentru prinderea elastică a pereților de compartimentare de structura de rezistență 

P 130-1999             Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor .Înlocuieşte P 
130–1997 



NE 006-1997   Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcțiilor. )ntervenții la compartimentările spațiilor 
interioare 

GE 032-1997         Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere şi reparații la clădiri şi construcții      speciale 

NP 068-2002- Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare 

P118-1999-    Normativ de siguranță la foc a construcțiilor 

NC 001-1999 – Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin 

Legea 10/1995; 

NP 068-2002 – Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al 

cerintei de siguranta in exploatare; 

NE 006-1997 – Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si 

elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile interioare; 

C 16-1984       Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții şi a instalațiilor 

P 130-1999     Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor 

P118-1999      Normativ de siguranță la foc a construcțiilor – Norme privind protecția contra incendiilor la proiectarea şi realizarea elementelor de construcție. 
NP 071-2002  Normativ privind proiectarea construcțiilor şi instalațiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

NP 073-2002  Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinței 
****-1993      Regulamentul privind protecția şi igiena muncii în construcții 
SR EN 22768/1-1995  Tolerante generale. Partea 1: Tolerante pentru dimensiuni liniare si 

unghiulare  fara indicarea tolerantelor individuale 

SR EN 22768/2-1995 Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente 

fara indicarea tolerantelor individuale 

STAS 10265-1975   Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate.  Termeni si 

notiuni de baza 



  

1.3.Mostre şi testări Contractorul va prezenta )nginerului eşantioane/mostre de material cu specificațiile producătorului şi certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidării. 
Certificate 

Contractorul va furniza Inginerului: – Agrementul tehnic, conform legii nr. 10 / 1995 – privind calitatea în constructii-

documentul prin care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si echipamentelor 

pentru a fi utilizate la realizarea constructiilor – Certificate de calitate pentru materiale folosite- de la furnizor – Buletine de laborator 

Panouri martor )naintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete – mostră, utilizind materialele, produsele, accesoriile şi tehnologia aprobate. Pereții mostră se execută acolo unde se cer de către inginer. Pe durata execuției lucrării, pereții mostră nu se vor distruge sau deteriora. 
Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati Antreprenorul lucrărilor din gipscarton va trebui să se sincronizeze cu celelalte specialități, în scopul obținerii de la aceștia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrărilor lor pentru a putea, în cunoștință de cauză, realiza lucrările sale de execuție. Numai după ce a intrat în posesia tuturor informațiilor referitoare la posibile trasee de instalații ascunse în confecțiile din gipscarton, goluri și străpungeri în pereții de partiționare pentru conductele de admisie sau evacuare a aerului și pentru diferitele țevi și trasee electrice, antreprenorul lucrărilor din gipscarton va începe executarea lucrărilor 
sale. Începerea executării confecțiilor din gips-carton se va face numai după verificarea execuției următoarelor lucrări ce constituie suportul pe care se realizează lucrările din gips-carton: – calitatea stâlpilor și grinzilor principale; – calitatea plăcilor la cotele  +ど,どど și -1,00, etc; 



– turnare pereți B.A.; – executare zidărie B.C.A. La recepție se verifică respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigură rezistenta și stabilitatea, a abaterilor, a poziționării elementelor față de axe, grinzi și centuri. 
Elementele care nu îndeplinesc condițiile de calitate se demolează și se refac corect. Acest lucru decalând începerea lucrărilor ghips-carton până în momentul în care se va asigura suportul necesar executării. Recepția preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentație sunt complet terminate, toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini. Comisia de recepție examinează lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate de execuție, precum și constatările în cursul execuției de către 
organele de control. Se încheie proces verbal de recepție conform prevederilor în vigoare specificându-se 

eventualele remedieri necesare. Plecând de la planurile generale de arhitectură și de la planurile sale, antreprenorul care va executa lucrările din gipscarton va trebui să-și realizeze lucrările în perfectă sincronizare cu celelalte părți implicate. 
  

REZITENTA SI STABILITATE 

Proiectarea si executarea peretilor de gips-carton pentru cerința esențială de ╉rezistență şi stabilitate╊ se va face în conformitate cu principiile şi regulile generale date în Codul CRど. Cerințele de bază din Codul CRど se consideră satisfăcute pentru clădirile proiectate conform prezentului caiet de sarcini, dacă: 
1) calculul la stări limită se face conform principiilor din Codul CRど; にょ clasificarea, gruparea şi valorile acțiunilor sunt cele date în Codul CRど; ぬょ se folosesc principiile şi regulile de aplicare date în Codurile şi standardele de proiectare 
pentru materialele de construcție şi prevederile speciale din acest caiet de sracini. 



Nivelurile de performanță proiectate conform prezentului normativ se realizează numai dacă sunt îndeplinite şi toate măsurile prevăzute mai jos: なょ La execuție, dacă sunt respectate următoarele condiții: aょ materialele folosite sunt cele prevăzute în proiect şi au calitatea certificată conform 
prevederilor legale; bょ pentru execuția stratului suport, inclusiv la montarea prinderilor, se aplică cu strictețe detaliile prevăzute în proiect; 
c) la execuția/montajul stratului suport se respectă, după caz, detaliile de asamblare /prindere prevăzute în proiect. にょ În exploatare, dacă se aplică următoarele măsuri: aょ urmărirea în timp a stării peretilor pentru identificarea eventualelor defecțiuni şi a 
cauzelor acestora; bょ adoptarea măsurilor de exploatare şi de întreținere specificate de proiectant; cょ controlarea stării peretilor după fiecare eveniment seismic semnificativ. 
  Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate, declaratie de conformitate şi procesul verbal de recepție pe santier. 
Depozitarea se face în locuri închise, special amenajate, ferite de intemperii. 

  

CONFORMAREA LA FOC Peretii interiori ai clădirii, funcție de rolul acestora, trebuie sa îndeplinească condițiile 
minime de rezistența la foc pentru încadrarea in nivelul stabilit de stabilitate la foc / gradul de rezistență la foc specificat in proiect si conform cu Pななぱ. )nclusiv componenta de protecție şi finisaj, împreună cu componenta termoizolantă se vor încadra în clasa de reacție la foc corespunzătoare peretelui respectiv şi precizată in proiect si conform cu 
P118. Pereții de compartimentare folositi in separarea compartimentelor de incendiu, cu rol de pereți antifoc, vor avea rezistența la foc conform prevederilor proiectului si P 118. Sistemul peretilor/placarilor pentru aceste elemente de construcție va fi astfel realizat încât să nu 
favorizeze propagarea focului. 



  

Materialele folosite in executie vor corespunde cu cerintele de conformarea la foc 

specificate in proiect cat si in P118. Furnizorii de materiale vor prezenta Proiectantului si 

Beneficiarului mostre si fise tehnice pentru  materialelor ce vor fi puse in opera iar 

materialele vor fi slectate numai cu acordul scris al acestora. Contractorul nu va inlocui 

materialele sau furnizorul/producatorul de materiale decat cu acordul scris al 

Proicetantului si al Beneficiarului. 

  

PROTECTIA ANTICOROZIVA – elementele de montaj si structura secundara se protejează anticorosiv, în funcție de natura şi de agresivitatea mediului în care se află construcția respectivă, conform prescripțiilor tehnice în vigoare )nstrucțiuni tehnice privind protecția anticorosivă a elementelor de construcții metalice C なぬひぱば, STAS などなはは/なばば, STAS 
10702/183, STAS 10702/280, STAS 722182, STAS 7にににぱね şi STAS などなにぱぱは. Protecția anticorosivă prin vopsire se execută parțial sau complet în ateliere specializate. Protecția anticorosivă prin vopsire a zonelor de contact permanent dintre elementele care se suprapun, la montaj, trebuie definitivată pe şantier imediat înainte de executarea 

prinderii. 

  

Materiale si produse 

Materiale )n cadrul acestor specificații sunt luate în considerare materialele şi produsele principale la execuția pereților stratificați de compartimentare. 
  

Gipscarton normal 

Se vor folosi panouri gipscarton なに,のmm grosime, compuse din miez de ipsos și に fețe carton special superior, cu muchie aplatizată. Panourile de gipscarton se transportă vertical și se depozitează pe suport plan, neted, și se protejează împotriva umidității. 
  

Gipscarton pentru spații umede 



Se vor folosi panouri gipscarton impregnat なに,のmm grosime, compuse din miez de ipsos și に fețe carton special superior, cu muchie aplatizată. Panourile sunt tratate contra absorbției 
de umezeala (în general de culoare verde). 

Panourile de gipscarton se transportă vertical și se depozitează pe suport plan, neted, și se protejează împotriva umidității. 
  

Gipscarton rezistent la foc 

Se vor folosi panouri gipscarton impregnat 12,5mm grosime, compuse din miez de ipsos 

armat cu fibra de sticlă și に fețe carton special superior, cu muchie aplatizată. Panourile sunt inscripționate cu roșu pe partea posterioara a plăcii. 
  

Schelet metalic Se vor folosi profile metalice tip UW, CW, CD, UA, traverse și montanți pentru suspendarea obiectelor sanitare și a armăturilor, profile de rigidizare, profile de îmbinare, ancore de suspendare, tije de suspendare, piese de ancorare, bride de ajustare, șuruburi pentru montaj, dibluri, etc. Profilele metalice vor fi executate din tablă de oțel ど,はmm protejată anticoroziv și vor constitui un sistem agrementat pentru montarea panotajului din gipscarton. În cazul pereților cu înălțimi mari, montanții acestora vor fi ori dintr-o bucată ori din două piese înnădite, cu suprapunere de などどcm la profilele cu h=100mm sau 75cm la profilele cu h=ばのmm, conform detaliilor producatorului. Distanța interax între profile pentru pereții cu înălțimi mari va fi de ぬどcm. 
  

Umplutură vată minerală Se vor folosi saltele din vată minerală conform cu specificatiile producatorului si conform 

capitolului – Lucrări de izolații – Fonoizolații. 
  

Banda izolatoare Se va folosi între profile orizontale și suport beton. Lucrările din acest capitol includ și aplicarea benzilor de armare la îmbinările între plăci și tencuirea acestora (2 mâini) – pentru îmbinarea finisărilor și a găurilor de la șuruburi, astfel încât subcontractantul care va veni să vopsească să facă numai șlefuirea pereților. 



  

Profile speciale 

Se vor folosi profile speciale conform cu specificatiile producatorului pentru realizarea 

muchiilor, imbinarilor speciale, profilaturilor si rosturilor cu alte materiale etc 

  

Materiale auxiliare 

Conform cu specificatiile producatorului  se vor folosi materiale de prindere şi fixare, materiale etanşeizare la rosturi si pe contur, materiale finisare colturi 

  

Necesarul de materiale se va realiza conform cu specificațiile producătorului. 

  

Alte prescripții – montajul se începe de la colțuri; – suprafețele verticale se vor peria în timpul execuției şi se vor păstra în stare de curățenie. 

  CLASA DE REACŢ)E LA FOC – expresie cantitativă, formulată în termeni de performanță, pentru modul de comportare a unui produs în condiții de utilizare finală ゅpus în operăょ care prin propria sa descompunere alimentează un foc la care este expus, exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinați în urma unor încercări standardizate. Structurarea în niveluri de performanță a claselor de reacție la foc este stabilită prin Decizii 
ale Comisiei Europene, transpuse în Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru clădiri pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, clădirilor şi turismului şi al ministrului de stat şi al ministrului administrației şi internelor, nr.な.ぱにに/ぬひね/にどどね, cu modificările şi completările ulterioare. În funcție de reacția lor la foc, produsele de clădiri în condiții de utilizare finală ゅpuse în operăょ pot fi incombustibile sau combustibile. Produsele şi elementele de clădiri se clasifică în următoarele clase de reacție la foc: 
  

A1 Produse incombustibile care nu contribue deloc la dezvoltarea incendiului. 



Aに Produse care nu se pot aprinde cu flacără şi a căror contribuție la dezvoltare incendiului este extrem de limitată. 
B Produse care se sting în lipsa unei flăcări de întreținere şi al căror aport la dezvoltarea 
incendiului este foarte. 

C Produse combustibile care contribue la dezvoltarea incendiului în anumite limite D Produse combustibile care contribue la dezvoltarea şi propagarea focului 
E Produse combustibile a cărot contribuție la propagarea rapidă a focului este importantă. F Produse a căror comportare la foc nu a fost determinată. 
  Produsele clasificate pe criteriile de bază Aな…E se clasifică suplimentar pe criterii de: 
s – emisie de fum ゅsな…sぬょ 

d – picături/particule arzânde ゅdど…dにょ conform SR EN なぬぱにぬ şi SR EN )SO ななひにの-2 

Exemplu de notare: A2-s1,d0; D-s2,d0 

  

Materialele/sistemele folosite in executie vor corespunde clasei de reactie la foc specificate 

in proiect. Furnizorii de materiale vor prezenta mostre Proiectantului si Beneficiarului iar 

materialele vor fi alese numai cu acordul scris al acestora. Contractorul nu va inlocui 

materialele decat cu acordul scris al Proicetantului si al Beneficiarului. 

  

Livrare, depozitare, manipulare 

Pentru toate tipurile de materiale pentru pereti de compartimentare se vor asigura cantitățile necesare conform programului de lucru. Materialele se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul şi acelaşi producător pentru întreaga cantitate necesară. Materialele se vor aproviziona containerizat şi se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat până la punctul de lucru. Manipulările se vor face îngrijit, cu atenție, pentru a se evita degradările ゅciobiri, ruperi, spargeri, fisurări, a panourilor, deformări ale profilelor etcょ. 



Materialele se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite şi 
protejate. Se vor acoperi imediat după livrare la şantier astfel ca să se evite expunerea la intemperii şi 
se va asigura starea adecvată de uscare şi temperatură la punerea în operă-se vor păstra în stare uscată, ferite de acțiunea ploii, zăpezii, soarelui. 
  

Definire, proprietăți şi domeniile de utilizare a pereților desparțitori din panouri de 
gips-carton 

Definirea peretilor 

Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori despartitori neportanti care se monteaza în santier. Functiunile de rezistenta si fizică a constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tablă de otel cu placarea din placi de gips 

carton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si încărcarile obiectelor agatate. 
Compartimentarile interioare usoare  asigura respectarea cerintei de reversibilitate a 

interventiilor de amenajare-reamenajare-refunctionalizare a spatiilor existente. 

Proprietăți Peretii despartitori din gips carton ofera un nivel ridicat de protectie fonică si termica 
pentru obtinerea careia altfel ar fi necesari pereti clasici, masivi si grei. 

Acesti pereti sunt din punct de vedere acustic constructii mici, modulatoare, care prin 

intermediul unui strat elastic atenueaza energia sonora incidenta. 

Peretii despartitori din gips carton au proprietati excelente termoizolante, deoarece în 

spatiul liber interior contin un material termoizolator. 

Suprafata peretelui se adapteaza pe deplin la temperatura camerei si din acest motiv 

devine imediat dupa încalzire calda si confortabila 

Domenii de utilizare 

Peretii cu schelet metallic se pot folosi în amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv încăperi umedeょ. Nu se pot utiliza în spatii tehnologice umede. 
Amplasarea peretilor de compartimentare se vor realiza conform prevederilor 

proiectantului. 



Dacă nu se precizează altfel, contractorul va executa compartimentarile în conformitate cu normele , normativele şi standardele  în vigoare . 

Clasificare Se vor executa următoarele tipuri de pereți și placaje cu gipscarton: – Pereți de compartimentare din panouri de gipscarton cu structură de susținere din metal, 
panotaj 1 sau mai multe starturi pe fiecare fata in functie de specificatiile proiectantului. 

– Pereți de compartimentare pentru spații umede, panouri din gipscarton cu structura de susținere din metal, panotaj な sau mai multe straturi pe fiecare față, fața către spațiul umed având plăci rezistente la umezeală. 
– Pereți de instalatii ゅcu structura dublaょ din panouri din gipscarton cu structura dublă de susținere din metal, panotaj なsau mai multe straturi. )n functie de specificatiile 

proiectantului acestea pot fi rezistente la umezeala si  la foc. 

– Pereți de compartimentare din panouri din gipscarton rezistent la foc cu structură de susținere din metal, panotaj なsau mai multe straturi in functie de gradul de rezistenta la foc 

specificat de catre proiectant. 

Caracteristici 

Pereți: înălțime variabilă: ml 

rezistența la foc 

În funcție de poziția în 
plan min. 

grosime vată minerală 75/100 mm 

izolare fonică 51 dB 

  

Execuția lucrarilor 

4.1. Lucrari premergatoare Se executa și se verifică toate lucrările umede premergătoare. 



Se trasează traseele pe pardoseală și pereții adiacenți, inclusiv golurile de uși. Se trasează pozițiile sistemelor de suspendare pentru plafoanele suspendate. 
4.2. Trasarea suprafetelor 

Se va realiza conform cu planurile de trasare puse la dipozitie de catre proiectant  tinidu-se 

seama de gabarit, goluri, unghiuri etc si de configuratia planimertica a spatiilor ce vor fi 

executate. La finalizarea acestora ele vor fi verificate prin masuratori pentu a se evita 

abaterile de la proiectul de arhitectura. 

  

4.3. Punerea in opera propriu-zisa Panotajele se execută pe structură proprie. Pereții de compartimentare și placajele verticale se execută astfel: Pereții se montează pe profile de racord tip UW și montanți tip CW. Profilele se fixează în pardoseală cu elemente de prindere universale la はど cm distanță. Între pardoseală și 
perete se prevede o bandă de etanșare. Racordul la pereții adiacenți se face cu profile tip CW. Pentru o mai bună izolare fonică, profilele de racord se presează strâns de elementele de construcție. Montanții tip CW se dispun la はど cm interax și se introduc minim にcm în profilele de racord, orientate cu latura deschisă spre direcția de montaj. Pentru pereții care 
vor fi finisați cu faianță, distanța dintre montanți se reduce la ねどcm. Pentru execuția panotajului în ぬ straturi, panotarea primei fețe a peretelui se începe cu o lungime întreagă de panou, fixat cu șuruburi la にのcm distanță. După panotarea primei fețe 
(în cazul panotajului în に sau ぬ straturiょ, sau după montarea structurii metalice ゅîn cazul 
panotajului într-un stratょ se montează instalațiile sanitare și electrice și se fixează izolația din vată minerală, astfel încât spațiul liber să fie complet izolat și izolația să fie stabilă. După montarea instalațiilor și a izolației se trece la panotarea cu gipscarton. În cazul panotajului în ぬ straturi, se începe cu ½ lățime de panou, astfel încât rosturile celor doua fețe să fie decalate. În cazul panotajului într-un strat, panotarea peretelui se începe cu o lungime întreagă de panou, fixat cu șuruburi la にのcm distanță. Tocurile de uși se realizează din profile de perete tip UW, CW, cu structura tip cutie, și cu profile de rigidizare tip UA ゅla pereții cu înălțimea de peste 2,80 m), fixate de profilele de racord cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns și de pardoseală cu minim に dibluri. Alăturarea panourilor de perete se face deasupra buiandrugului. Nu se admite alăturarea 
panourilor de perete în dreptul profilelor verticale ale tocului. Traseele de instalații și dozele se montează în golul interior al pereților. 



Racordul cu pardoseala se face prin oprirea șapei în peretele de compartimentare. La turnarea șapei, placa de gips carton se protejează cu folie de polietilenă. Racordul cu planșeul și cu pereții adiacenți se face cu fâșie de protecție prelucrată cu șpaclul spre 
interior. Toate racordurile se prevăd cu benzi de etanșare fonică. Pereții adiacenți se separă complet. 
Obiectele sanitare se fixează cu prinderi adaptabile de montanții și traversele portante. )nstalațiile se separă de perete cu garnituri de cauciuc. Țevile de apă rece se izolează contra condensului. )nstalațiile sanitare se izolează fonic cu fibre minerale. La băi, între pardoseală și panourile în dublu strat se lasă un rost de など mm. Toate zonele de colț se etanșează cu benzi de etanșare. Plăcile de gresie și faianță se fixează cu adezivi de etanșare. Golurile pentru instalații se decupează cu など mm mai mari decât diametrul țevilor, iar marginile golului se acoperă cu grund. Toate străpungerile, racordurile și colțurile se protejează cu chit permanent elastic și fungicid. Armăturile se montează cu brățări speciale pe traversele 
metalice. Rosturile panourilor se prelucrează cu pastă de îmbinare a rosturilor și cu bandă de protecție din fibră de sticlă. 
Prinderea obiectelor Sarcinile concentrate ușoare ゅgalerii, corpuri de iluminat, rafturi, etcょ se prind cu dibluri direct de panotaj ゅなのど N/な diblu și なm²ょ. Pentru tablouri, sarcina admisibilă la prindere directă este de のkg/cârlig. )nfluența condițiilor meteorologice Lucrările de panotaje interioare se vor executa numai la temperaturi de minim +の°C. Materialele utilizate la lucrările de panotaje interioare se depozitează în medii încălzite și 
ferite de umiditate. 

4.4. Abateri admisibile Suprafețele pereților, colțurile interioare şi exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel, nivelă în montura de lemn, ゅbolobocょ, colțarul de lemn sau metal la ひどo, 
echere mari de lemn cu o latură de ばど cm, dreptare な-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule şi dispozitive de lucru care asigură calitate corespunzătoare zidăriei. La execuția pereților despărțitori se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile: 
La dimensiunile pereților: – lățimea de până la など cm: +/- 4mm; 



– lățimea de なの cm: + ね sau – 6mm; – lățimea de にど cm: + の sau – 7mm; – lățimea de にの cm: + は sau – 8mm; – lățimea de ぬど cm sau mai mare: + など sau など mm; 
La dimensiunile golurilor: – egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; – egal mai mare de 1 m: + 15 mm, – 10mm; La dimensiunile în plan ale încăperilor: – latura mai mică de ぬ m: +/- 15 mm; – latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm; 

La dimensiunea rosturilor: – verticale: + 3, – 2 mm; – orizontale: +3, – 2 mm; 

La planeitatea suprafețelor: – ぱ mm la に,の m în orice direcție; 
La rectiliniaritatea muchiilor: – ね mm la に,の m sau なの m pe toată lungimea; La verticalitatea muchiilor şi a suprafețelor: – 6 mm la metru sau 10 mm pe nivel; 

4.5. Defecte ce nu se admit 

Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacerea parțială sau  totală a lucrărilor, funcție de cum va decide Consultantul, următoarele: – nerespectarea prezentelor specificații si a tolerantelor admise – folosirea materialelor necorespunzătoare 

4.6. Influenta conditiilor meteorologice Lucrările de panotaje interioare se vor executa numai la temperaturi de minim +の°C. 



Materialele utilizate la lucrările de panotaje interioare se depozitează în medii încălzite și 
ferite de umiditate. 

Controlul calitatii lucrarilor 

5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile Verificări ce se efectuează înainte de a începe lucrările de panotaje interioare. Se verifica lucrările de la capitolele Lucrări de betoane, Lucrări de zidărie, Lucrări de izolații, Lucrări de învelitori. Se verifică traseele verticale și orizontale de instalații. Se verifică materialele și produsele aprovizionate din punct de vedere al calității. 
5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate. Verificări în timpul execuției lucrărilor de panotaje interioare și a lucrărilor executate. 
Constau în: – verificarea caracteristicilor materialelor; – verificarea și supravegherea punerii în operă ゅmenținerea la cotele din proiect, respectarea specificațiilor de execuție din caietul de sarcini). 

5.3. Verificari in vederea receptiei Pe durata execuției ca și la finalizarea lucrărilor se vor verifica: 
-menținerea la cotele din proiect; 
-structura de rezistență a panotajului; 
-montarea structurii metalice pe bandă de etanșare la contactul cu zidărie/beton; 
-țeserea corectă a panourilor; 
-poziția și dimensiunile golurilor; 
-planeitatea, orizontalitatea și verticalitatea suprafețelor, considerându-se următoarele 
abateri maxime: – abateri la goluri: lățime ゅ+に/-2 mm) – abateri de la planeitate 1mm/m – abateri de la rectiliniaritatea muchiilor 1mm/m – abateri de la verticalitatea suprafețelor și muchiilor なmm/m, maxim に mm pe etaj. 





Masurare si decontare 

La metru patrat, conform specificatii furnizor in cazul in care nu este altfel specificat in în listele de cantități de lucrări. 
Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata in 

intregime, inclusiv la toate lucrarile si accesoriile necesare, chiar daca acestea nu sunt 

specificate separat. 

Golurile pentru ferestre, usi, etc. nu vor fi calculate separat, atata timp cat acestea nu sunt 

specificate in pozitii separate. 

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare. 

Costul acestora va fi calculat in preturile unitare. 

Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptiilor legale de Prevenire a 

accidentelor. Executantul semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor 

prescriptii. 

Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrarilor, adica va lua in 

calcul atat lucrarile principale cat si cele auxiliare care rezulta  in mod obligatoriu din 

listele de lucrari, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod explicit. 

Receptia lucrarilor 

7.1 Receptia preliminara La recepție se verifică respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigură rezistența și stabilitatea, abaterile. Nu se admit crăpături, fisuri, urme vizibile de reparații locale, asperități, pete, urme de lovire, etc. Lucrările care nu îndeplinesc condițiile de calitate se refac corect. Recepția preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentație sunt complet terminate, toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini. Comisia de recepție examinează lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate a execuției, precum și constatările în cursul execuției de către organele 
de control. Se încheie proces verbal de recepție conform prevederilor în vigoare 
specificându-se eventualele remedieri necesare. 

8.Prevederi finale 
























































































































































































	Memoriu tehnic semnat.pdf
	REFERAT.pdf

