
Formularul F5 

Obiectivul: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F.+P.T.)” 

Proiectant: S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

Fisa tehnica nr.1 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de proiectie cinema 

 Specificatii tehnice impuse prin 
caietul de sarcini 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 
SISTEM  PROIECTIE  CINEMA 

CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) -1 
BUC 

Caracteristici generale 

Sistemul de proiectie va fi utilizat in exterior si 
va fi livrat cu toate accesoriile şi cablurile 

necesare conectarii la PC existent si reteaua de 
alimentare electrica. 

Sistemul de proiectie va asigura o calitate 
optima a imaginii, adaptata la mediul in care 

va fi utilizat. 

Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si 
cu design modern. 

Caracteristici constructive 
Sistemul de proiectie cinema trebuie sa fie un 

sistem integrat care sa includa: videoproiector 

LCD, support si carcasa de securitate, ecran de 
proiectie cu alimentare electrica si telecomenzi 

pentru videoproiector LCD si ecranul de 
proiectie cu alimentare electrica. 

Caracteristici videoproiector 
Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 

3LCD. 

Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 
Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 

Luminozitatea minima sa fie de cel putin 4000 
ANSI lumeni. 

Zoom-ul minim optic trebuie sa fie de cel putin 

1.2X. 
Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de 

minim 1.7-2.1:1 
Distanta de proiectie pentru o imagine de 145 

inch trebuie sa fie intre minim 3.5m si maxim 

5.6m. 
Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze 

in modul ‘’ceiling’’. 
Garantia minima oferita trebuie sa fie de cel 

putin 48 luni cu posibilitate de prelungire. 
Caracteristici ecran proiectie 

Dimensiunea maxima exterioara trebuie sa fie 

305cmx 279cm. 
Dimensiunea minima a suprafetei de proiectie 

trebuie sa fie de 295cm x 220cm. 
Formatul imaginii trebuie sa fie 4:3. 

  



Trebuie sa aiba posibilitatea de a fi montat pe 

perete sau tavan. 
Trebuie sa includa in pachet cel putin o 

telecomanda RF. 

Garantia ecranului de proiectie trebuie sa fie de 
minim 12 luni. 

Managementul sistemului 
Videoproiectorul si ecranul trebuie să permită 

configurarea din telecomandă. 
Videoproiectorul trebuie să permită 

managementul distant prin reţeaua de date IP 

la care va fi conectat. 

2 Specificatii de performanta si conditii privind 

siguranta in exploatare: 

Caracteristici suport si carcasa de 
securitate videoproiector. 

Capacitatea sustinuta trebuie sa fie de minim 
6Kg. 

Bratul de sustinere trebuie sa aiba o lungime 
ajustabila care sa fie de minim 240cm. 

Trebuie sa suporte posibilitatea de rotire la 360 

grade si inclinatie de minim 90 grade. 
Trebuie sa fie dotat cu minim doua incuietori si 

un sistem de alarma. 
Electroalimentare 

Videproiectorul si ecranul vor avea tensiune de 

alimentare 220~240V AC la frecventa retelei 
de 50Hz. 

Videoproiectorul si ecranul vor trebui sa fie 
compatibile cu standardele de 

electroalimentare romanesti. 
Temperatura si umiditate pentru 

transport/depozitare 

Videoproiectorul si ecranul trebuie să 
funcţioneze la o temperatură în gama 0°C ÷ 

+40°C cu umiditate relativă de 10% ÷ 80% 
fără condens. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele 

relevante 
Certificat de calitate si conformitate 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie 

Garnatia suportului si carcasei de securitate 
pentru videoproiector trebuie sa fie de cel 

putin 12 luni. 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic 
Intretinere conform specificatiei producatorului 

Caracteristici audio 
Videoproiectorul trebuie sa aibe incorporat 

minim un difuzor cu o putere minima de 10W. 

  

 

  



 

Formularul F5 

Obiectivul: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F.+P.T.)” 

Proiectant: S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

 

Fisa tehnica nr.2 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem proiectie holografica 2d 

 

 Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii 
tehnice cu 
specificatiile 
tehnice impuse 
prin Caietul de 
sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 
SISTEM  PROIECTIE  HOLOGRAMA 2D 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) - 4 BUC 
Caracteristici generale 
Sistemul de proiectie holograma 2D va fi utilizat in 
exterior si va fi livrat cu toate accesoriile şi cablurile 
necesare conectarii la PC existent si reteaua de 
alimentare electrica. 
Sistemul de proiectie holograma 2D va asigura o calitate 
optima a imaginii, adaptata la mediul in care va fi utilizat. 
Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design 
modern. 
Caracteristici constructive 
Sistemul de proiectie holograma 2D trebuie sa fie un 
sistem integrat care sa includa: videoproiector LCD, 
support si carcasa de securitate, ecran de proiectie si 
telecomanda pentru videoproiector LCD 
Caracteristici videoproiector 
Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 3LCD. 
Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 
Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 
Luminozitatea minima sa fie de cel putin 4000 ANSI 
lumeni. 
Zoom-ul minim optic trebuie sa fie de cel putin 1.2X. 
Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de minim 
1.7-2.1:1 
Distanta de proiectie pentru o imagine de 118 inch 
trebuie sa fie intre minim 2.85m si maxim 4.55m. 
Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze in modul 
‘’ceiling’’. 
Caracteristici ecran proiectie 
Suprafata trebuie sa poata sustine proiectie holografica 

  



2D. 
Trebuie sa fie o suprafata de proiectie acrilica cu micro 
particule de quartz sau echivalent. 
Procentul de transmisie al luminii trebuie sa fie de minim 
81%. 
Unghiul de vizualizare trebuie sa fie de minim 165 grade. 
Gastigul luminos in raport cu axa trebuie sa fie de minim 
8.3 
Grosimea maxima trebuie sa fie de 3cm. 
Dimensiunea minima a suprafetei de proiectie trebuie s 
fie 240cm x 180cm. 
Formatul imaginii trebuie sa fie de 4:3. 
Trebuie sa includa kit de ancorare tavan si podea sis a 
contina bare de rigidizare. 
Trebuie sa respecte standardele ISO 527, ISO 179 si ISO 
75. 
Managementul sistemului 
Videoproiectorul trebuie să permită configurarea din 
telecomandă. 
Videoproiectorul trebuie să permită managementul 
distant prin reţeaua de date IP la care va fi conectat. 

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare: 
Caracteristici suport si carcasa de securitate 
videoproiector. 
Capacitatea sustinuta trebuie sa fie de minim 6Kg. 
Bratul de sustinere trebuie sa aiba o lungime ajustabila 
care sa fie de minim 240cm. 
Trebuie sa suporte posibilitatea de rotire la 360 grade si 
inclinatie de minim 90 grade. 
Trebuie sa fie dotat cu minim doua incuietori si un sistem 
de alarma. 
Electroalimentare 
Videproiectorul si ecranul vor avea tensiune de 
alimentare 220~240V AC la frecventa retelei de 50Hz. 
Videoproiectorul si ecranul vor trebui sa fie compatibile cu 
standardele de electroalimentare romanesti. 
Temperatura si umiditate pentru 
transport/depozitare 
Videoproiectorul si ecranul trebuie să funcţioneze la o 
temperatură în gama 0°C ÷ +40°C cu umiditate relativă 
de 10% ÷ 80% fără condens. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Certificat de calitate si conformitate 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie 
Garantia minima oferita a videoproiectorului trebuie sa fie 
de cel putin 48 luni cu posibilitate de prelungire. 
Garnatia suportului si carcasei de securitate pentru 
videoproiector trebuie sa fie de cel putin 12 luni. 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic 
Intretinere conform specificatiei producatorului 
Caracteristici audio 
Videoproiectorul trebuie sa aiba incorporat minim un 
difuzor cu o putere minima de 10W. 

  

  



 

Formularul F5 

Obiectivul: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F.+P.T.)” 

Proiectant: S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. 

 

Fisa tehnica nr.3 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem proiectie interactive pe pardoseala 

 Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii 
tehnice cu 
specificatiile 
tehnice impuse 
prin Caietul de 
sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 
SISTEM  PARDOSEALA INTERACTIVA 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) – 3 BUC 
Caracteristici generale 
Sistemul pentru pardoseala interactiva va fi livrat cu toate 
accesoriile şi cablurile necesare conectarii la PC existent si 

reteaua de alimentare electrica. 

Sistemul pentru pardosela interactiva va asigura o calitate 
optima a imaginii, va asigura o fluiditate a imaginilor in 

miscare proiectate si va fi adaptat la mediul in care va fi 
utilizat.. 

Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu design 

modern. 
Componentele sistemului pentru pardoseala interactiva trebuie 

sa fie compatibile intre ele si sa fie adaptate la mediul de 
utilizare; sa formeze impreuna un sistem pentru podea 

interactiva. 

Sistemul poate transforma aria pe care se proiecteaza intr-o 
suprafata interactiva. scalabil, ofera posibilitatea 

redimensionarii suprafetei proiectate, aceeasi proiectie poate fi 
redata de pe mai multe surse. 

Caracteristici constructive 
Sistemul pentru pardoseala interactiva trebuie sa fie un 
sistem integrat care sa includa: videoproiector LCD, 
suport videoproiector, camera monocrom, iluminator 
infrarosu si software pentru podea interactive. 
Caracteristici videoproiector 
Proiectia trebuie sa se faca pe baza tehnologiei 3LCD. 
Rezolutia nativ minima sa fie de cel putin XGA. 

Formatul nativ al imaginii sa fie 4:3. 
Luminozitatea minima sa fie de cel putin 7500 ANSI lumeni. 

Trebuie sa dispuna de posibilitate de redare FullHd video, 

analog A\V si posibilitate de control prin Ethernet\RS-232 
printr-un cablu minim Cat 5e la distante de minim 100m. 

Raportul distantei de proiectie trebuie sa fie de minim 1.7-
2.8:1 

Posibilitate de deplasare obiectiv vertical de minim ±50% si 

  



orizontal de minim ±10%. 

Posibilitate reglare keystone vertical de minim ±40% si 
orizontal de ±30%. 

Dimensiunea panoului LCD trebuie sa fie de minim 20mm. 

Proiectorul trebuie sa fie capabil sa functioneze in modul 
‘’ceiling’’. 

Trebuie sa fie livrat impreuna cu suport pentru montare tavan. 

Caracteristici camera monocrom 
Suporta iluminat minim 0.0001 Lx. F1.4. 
Rezolutia trebuie sa fie de minim 550 TVL. 
Numarul total de pixeli trebuie sa fie de minim 811(H) x 
508(V). 
Posibilitate compensare lumina de fundal. 
Ratie signal to noise de minim 50dB. 
Posibilitate de control al vitezei obturatorului. 
Posibilitate de control al nivelului irisului. 
Trebuie sa fie livrata impreuna cu suport. 
Temperatura de operare trebuie sa se incradeze in 
intervalul -10°C ÷+40°C. 
Temperatura de depozitare trebuie sa se incadreze in 
intervalul -30°C ÷+70°C . 
Caracateristici iluminator infrarosu 
Trebuie sa aiba un unghi de iluminare de minim 60 de 
grade. 
Lungimea de unda trebuie sa fie de minim 850nm. 
Trebuie sa dispuna de fotocelula cu comutare automata 
Trebuie sa fie livrat impreuna cu suport. 
 Caracteristici software podea interactiva 
Trebuie sa dispuna de detctie miscare la nivelul podelei. 
Trebuie sa dispuna de editor pentru aplicatii 
Trebuie sa dispuna de minim 3 template-uri interactive. 
Trebuie sa fie livrat impreuna cu PC si accesorii 
compatibile. 
Managementul sistemului 
Videoproiectorul trebuie să permită configurarea din 
telecomandă. 
Videoproiectorul trebuie să permită managementul 
distant prin reţeaua de date IP la care va fi conectat. 

2 Specificatii de performanta si cnditii privind siguranta in 
exploatare: 
Caracteristici audio 
Videoproiectorul trebuie sa aibe incorporat minim un 
difuzor cu o putere minima de 10W. 
Electroalimentare 
Componentele sistemului vor avea tensiune de 
alimentare 220~240V AC la frecventa retelei de 50Hz. 
Componenetele sistemului vor trebui sa fie compatibile 
cu standardele de electroalimentare romanesti. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Certificat de calitate si conformitate 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie 
Garantia minima oferita trebuie sa fie de cel putin 48 luni 
cu posibilitate de prelungire. 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic 
Intretinere conform specificatiei producatorului 
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Fisa tehnica nr.4 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem iluminare laser 

 Specificatii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul 
de sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 
SISTEM  ILUMINARE LASER 
CPV 32321200-1 (Echipament audiovisual) - 3BUC 
Caracteristici generale 
Sistemul de iluminare laser va fi utilizat in exterior 
si va fi livrat cu toate accesoriile şi cablurile 
necesare conectarii la PC existent si reteaua de 
alimentare electrica. 
Sistemul de iluminare laser va asigura o calitate 
optima a luminii proiectate, fluiditate in miscare si 
sa fie adaptat la mediul in care va fi utilizat. 
Terminalele trebuie sa fie compacte, robuste si cu 
design modern. 
Caracteristici constructive 
Sistemul de iluminare laser trebuie sa fie un 
sistem integrat care sa includa: proiector lumina 
laser, controller operare proiectie laser si software 
de control. 
Sistemul de iluminare laser trebuie sa dispuna de 
posibilitate de montare pe perete sau tavan. 
Caracteristici proiector lumina laser 
Putere totala de minim 750W. 
Minim clasa de laser 4. 
Culori proiectate cel putin verde, rosu, albastru. 
Trebuie sa fie echipat cu sistem de siguranta prin 
minim un mod de blocare raze. 
Unghiul de scanare trebuie sa fie de cel putin 40 
grade. 
Trebuie sa dispuna de minim 200 de modele ale 
proiectiei. 
Caracteristici controller operare proiectie 
laser 
Minim 512 canale de control. 
Trebuie sa fie scalabil. 
Minim un control pentru flash. 
Minim un control de oprire totala. 

  



Sa fie dotat cu minim un ecran LCD. 

2 Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare: 
Electroalimentare 
Componentele sistemului vor avea tensiune de 
alimentare 220~240V AC la frecventa retelei de 
50Hz. 
Componenetele sistemului vor trebui sa fie 
compatibile cu standardele de electroalimentare 
romanesti. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Certificat de calitate si conformitate 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie 
Garantia trebuie sa fie de minim 12 luni. 

  

5 Alte conditii cu character tehnic 
Intretinere conform specificatiei producatorului 
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Obiectivul: “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F.+P.T.)” 
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Fisa tehnica nr.5 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Confectii metalice 

 Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii 
tehnice cu 
specificatiile 
tehnice impuse 
prin Caietul de 
sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 
A. Elementele  de  otel  se  vor  executa  din  materialele  si  

de dimensiunile, grosimile si formele  indicate,  dar  nu  
mai  putin  decat  e  nevoie  pentru  a  corespunde 

cerintelor  de  performata  indicate.  Se  va  lucra  dupa  

dimensiunile  date  sau acceptate din desenele de atelier, 
folosind detalii verificate pentru confectie si suportului ei. 

B.  Partea vizibila a lucrarii se va executa exact dupa linia si nivel, 
cu suprafete si unghiuri precise si cu margini drepte. 

C.  Metalele se vor taia si perfora curat si precis. 
D.  Se vor inlatura ariile ascutite si brute de pe suprafetele 

vizibile. 

E.  Marginile  expuse  se  vor  rotunji cu  o  raza  
de  cca  1mm,  daca  nu  exiata  alte indicatii. Se vor 

executa corniere cu raza cea mai mica posibila fara a 
produce separarea cristalelor sau a prejudicia in vreun 

mod lucrarea. 

F.  Colturile si imbinarile vor fi sudate continuu pentru a 
corespunde urmatoarelor: 

1.  Se  vor  folosi  materiale  si  metode  care  micsoreaza  
deformarea  si  cresc stabilitatea si rezistenta la 

coroziune a metalelor de baza. 
2.  Sudarea se va obtine fara material in relief sub sau 

peste elemente. 

3.  Materialul folosit la sudarea metalelor va fi inlaturat 
imediat. 

4.  La imbinarile  aparente,  finisati  sudurile  aparente  si  
suprafetele  netede  si interpatrunse  astfel  incat  sa  

nu  ramana  vizibila  nici  o  asperitate  dupa 

finisare,iar suprafata sudata sa corespunda conturului 
suprafetelor invecinate. 

G.  Imbinarile  expuse  vor  fi  formate  cu  racorduri  foarte  
fine,  umplute  si  slefuite, folosind  elemente  de  

prindere  ascunse  de  cate  ori  e  posibil.  Se  vor  folosi 

elemente  de  prindere  de  tipul  indicat,  iar  cand  nu  
sunt  indicatii  suruburi  sau bolturi  cu  cap  plat  

(ingropat ).  Racordurile  vor  fi  pozitionate  acolo unde 
sunt cel mai putin vizibile. 

  



H.  Pre-asamblarea in Atelier: Pre-asamblarea se va face pe cat 

posibil in atelier pentru  a  micsora  campul  de  taiere  si  
asamblare.  Se  vor  folosi  legaturi  care 

pastreaza   valoarea   structurala   a   pieselor   imbinate.   

Vor   fi   clar   marcate 

elementele pentru montajul de pe santier si instalare 

coordonata. 

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 

exploatare: 

A. Fixarea la locul constructiei: Vor fi furnizate piese de 
prindere si dispozitive de ancorare unde este necesar sa se 

rigidizeze elementele de otel la locul constructiei; vor fi incluse 
elemente de prindere filetante pentru inglobari in beton si 

zidarie, buloane de trecere, buloane de ancorare si alte 

elemente de prindere conform cerintelor. 
B. Taierea,   montarea   si   amplasarea:   se   vor   executa   

taierea,   perforarea   si asamblarea ceruta pentru instalare. 
Partile vor fi asezate cu precizie la locul,  aliniamentul  si  la  

inaltimea  lor;  cu  nivelul  suprafetei  si  a  marginilor, 
controlat pe verticala (cu firul cu plumb), drept, fara defecte, si 

masurat dupa liniile si la nivelurile stabilite. 

C.  Vor fi furnizate ancore si contravantuiri provizorii in cofraj 
pentru elemente care vor fi cladite in beton, zidarie sau 

constructii similare. 
D. Conexiunile vizibile/expuse se vor monta cu precizie 

impreuna pentru a forma rosturi foarte fine. Imbinarile sudate 

care nu vor fi lasate cu rosturi vizibile dar care  nu  pot  fi  
sudate  in  atelier din cauza restrictiilor de transport privitoare 

la dimensiuni.  Nu  se  vor  suda,  taia  sau  slefui  suprafetele  
exterioare  ale  partilor care  au  fost  galvanizate  la  cald  

dupa  confectionare  si  sunt  prevazute  a  fi montate cu 
buloane. 

E.  Sudarea in camp: corespunzatoare urmatoarelor cerinte: 

1.  Se  vor  folosi  materiale  si  metode  care  micsoreaza  
deformarea  si  cresc stabilitatea si rezistenta la coroziune a 

metalelor de baza. 
2.  Sudarea se va obtine fara material in relief sub sau peste 

elemente. 

3.  Materialul folosit la sudarea metalelor va fi inlaturat imediat. 
4.  La  imbinarile  aparente,  finisati  sudurile  aparente  si  

suprafetele  netede  si interpatrunse  astfel  incat  sa  nu  
ramana  vizibila  nici  o  asperitate  dupa finisare, iar

 suprafata sudata sa corespunda

 conturului suprafetelor invecinate. 
F. Protectia  anticoroziva:  Vor  fi  acoperite  suprafetele  de  

aluminiu  care  vor  fi  in contact   cu   betonul   sau   diferitele   
metale   cu   un   strat   greu   de   vopsea bituminoasa. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Certificat de calitate si conformitate 
  

4 Conditii de garantie si postgarantie   

5 Alte conditii cu caracter tehnic 

Intretinere conform specificatiei producatorului 
Vopseaua rectificatoare (ultimul strat de vopsea): imediat 

dupa montare se vor curata  zonele  sudate,  cele  legate  

cu  buloane  si  zonele  slefuite de vopseaua aplicata in 
atelier/fabrica, si cele vizibile, vopsite cu acelasi material 

folosit la vopsirea  din  atelier  pentru  a  corespunde  cu  
cerintele  standard  referitoare  la finisarea suprafetelor 

vopsite. 
Se va aplica cu pensula sau sub forma de spray pentru a 

realiza o pelicula uscata minimala de 0.05 mm grosime. 
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Fisa tehnica nr.6 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic dotari,etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cauciuc turnat in situ 

 Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii 

tehnice cu 

specificatiile 
tehnice impuse 

prin Caietul de 
sarcini 

Producator 

1 Parametrii tehnici si functionali: 

- Suprafata de 1100 de mp, pentru a avea o 

elasticitate si o rezistenta mare trebuie turnata in doua 

straturi : 

 - stratul de baza avand o grosime de 15mm,  consta 

in amestecarea granulelor de cauciuc de dimensiune 4-8 mm 

cu un binder (adeziv) special , toata operatia se face prin 

turnare , in functie de spatiul disponil se poate turna manual 

sau cu o masina speciala conceputa pentru astfel de 

suprafete(planomatic). 

 - stratul de suprafata(uzura) , se poate turna la o 

grosime minima de 10mm,  Pentru turnarea stratului de 

uzura se vor folosi granule de cauciuc cu dimensiunea 

cuprinsa 1-2 mm si un binder colorat , in functie de culoarea 

dorita. Pentru a avea o rezistenta mult mai mare si pentru a 

rezista la testele anexate de dumneavoastra , peste acest 

strat de uzura se va aplica si o sigilare( o rasina speciala , 

incolora,care se aplica manual peste toata suprafata 

acoperita cu cauciuc). Sigilarea face ca aceasta suprafata sa 

fie mult mai rezistenta , in conditii normale de utilizare.  

- Obiectele 3 d se vor acoperii cu granule de cauciuc 

cu dimensiunea de 1-2mm , amestecate cu binder colorat in 

functie de culoarea dorita. Toata operatiunea pentru aceste 

obiecte se face numai manual. 

Inainte de a incepe procesul de turnare pe toate 

suprafata , inclusiv pe obiectele 3d trebuie aplicata o amorsa.   

Intreaga lucrare , se va face prin turnare, nu prin 

suflare pentru a avea o rezistenta mult mai mare in timp. 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare: 

Spatiile in care s-au executat placajele vor fi inchise si se vor 

pastra astfel pana la uscarea perfecta a lucrarii. 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Certificat de calitate si conformitate 
Executant: Firma care dispune de personal calificat 

pe care il va folosi la executia lucrarilor indicate in prezentul 

proiect. In acest sens, ofertantul va prezenta o declaratie cu 

privire la personalul considerat a fi necesar, precum si o 

  



scrisoare sau un certificat care atesta instruirea personalului 

pentru montarea pardoselilor din cauciuc in conformitate cu 

cerintele producatorului. 

Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un 

singur producator al intregului sistem, fie de la producatori 

certificati de catre producatorul sistemului in vederea 

realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. 

Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va 

avea si va fi singurul raspunzator de programele de CC/AC in 

acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea 

aprobarea proiectantului. Nici o lucrare nu va fi executata 

pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre 

proiectant. 

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, 

montatorului si producatorului, prin care se angajeaza sa 

repare si/sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material 

sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta 

garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe 

care beneficiarul le are prin prevederile documentelor 

contractuale. 

4 Conditii de garantie si postgarantie 

Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei 
preliminare. 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic 

Intretinere conform specificatiei producatorului 
Periajul si curatarea pardoselii din cauciuc turnat se 

va face conform instructiunilor producatorului. Se lasa sa se 

usuce. 

Imediat dupa uscare se aplica impermeabilizatorul 

conform instructiunilor producatorului. Se lasa sa se usuce. 

Impermeabilizarea suprafetelor se face conform 
instructiunilor producatorului. 

Se va interzice circulatia pe pardoselile din cauciuc 

turnat: 72 de ore. 

  

 


