
ROMÂNIA - CELE MAI POLUATE 
ORAȘE DIN EUROPA
INSULELE DE CĂLDURĂ

RĂCIREA SAU ÎNCĂLZIREA CLĂDIRILOR

SOLUȚIILE INOVATIVE EE PENTRU INFRASCTRUCTURĂ



BATNEEC – Best 
Available 
Techniques, Not 
Entailing Excessive 
Costs, directivă
europeană
introdusă în 1984:
84/360/EEC despre 
emisiile poluante 
industriale.



Sau, mai bine zis, 

BAT – Best Available Technology: cele mai eficiente, 
avansate și sustenabile soluții pentru protejarea mediului 
și reducând la minim valorile toxice ale emisiilor sau a 
impactului negativ asupra naturii.



BAT pentru tratarea schimbărilor climatice generate 
de insulele de căldură 



„Insula de caldură” – este un fenomen 

meteorologic

Se manifestă prin concentrarea temperaturilor mai ridicate 
în interiorul zonelor urbane dens construite și populate.

8⁰ C  diferența de temperatură dintre cartierele de blocuri și 
câmpul de la marginea orașului.



SOLUȚIA ???

„Terasele verzi” COOL REFLECTIVE



Terasele verzi diminuează efectele acestui fenomen prin 
vegetația la nivelul acoperișului tip terasă.



Soluția pentru hidroizolarea 
corespunzătoare teraselor:



TEHNOLOGII INOVATIVE
HIDROIZOLAȚII ȘI TERMOIZOLAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Prin soluțiile pe care le oferă, compania a devenit un etalon în ceea ce privește eficiența 
energetică, sustenabilitatea sistemelor propuse.



Tehnologia COOL REFLECTIVE – HYDRO TOP®

NOUL CONCEPT DE ACOPERIȘURI ALBE MEMBRANĂ ACRILICĂ – REFLECTĂ UV/IR



THERMO TOP®

Vopsea termoizolantă  - reducerea puternică a transmiterii căldurii 

Conservarea din camere reduce semnificativ costurile de energie



SPUMĂ POLIURETANICĂ, EUROPOL® ȘI HYDRO TOP ®



SPUMĂ POLIURETANICĂ, EUROPOL® ȘI HYDRO TOP ®



SPUMĂ POLIURETANICĂ, EUROPOL® ȘI HYDRO TOP ®



Rezistență excelentă la acțiunile mecanice și la factorii 
severi de mediu.



Calități infailibile, confirmate și de către proiectele 
cu Armata Română.



EUROPOL®,POLYUREA și HYDRO TOP ®

Imprimeria Națională



Reflectă 95% din UV/IR

Ideal pentru acoperișuri, terase, balcoane, subsoluri etc.



Conducte

EUROPOL®

✓Izolarea și protecția 

conductelor destinate 

transportului de apă de 

la lacul de acumulare 

către centrala 

hidroelectrică.



Înainte:

EUROPOL® - rezervor de apă cu membrană geotextilă

După:



Aplicații poliuree în lume industria petrolieră



Hidroizolații cu HYDRO TOP®

Membrană acrilică monocomponentă 
în dispersie apoasă.



Spumă poliuretanică – cea mai bună soluție de 
termoizolare din lume.

- rezistentă în timp

- costuri reduse

- aplicabilitate rapidă

- rezistență la compresivitate (trafic pietonal)

- etanșare perfectă (fără îmbinări)

- aderență foarte ridicată



EFICIENȚA ENERGETICĂ



Mai bun cu mai puțin

Sau, cum să obținem prin diverse mijloace 

același beneficiu cu mai puțină energie. 



CASA VERDE

 Când casa este deja construită și nu mai poate fi proiectată din faza 

inițială pentru a consuma cât mai puțină energie.

 Obiectiv CASA VERDE: eficientizarea locuințelor.

 Fonduri pentru izolarea imobilului, instalarea de sisteme pentru 

furnizarea energiei electrice din surse regenerabile.



Izolarea unei case construite, astfel:

 Izolarea pereților cu THERMO TOP
® 

- vopsea termoizolantă

 Spumă poliuretanică

 Schimbarea geamurilor pentru îmbunătățirea confortului termic

 Izolarea acoperișului, mansardei sau a terasei cu spumă poliuretanică

Spuma poliuretanică oferă o etanșare perfectă, fără îmbinări!



Ai grijă de mediul înconjurător!



✓ Termoizolațiile, lucrări complexe, protejează clădirea de 

infiltrația apei și reduce riscul pierderii căldurii prin pereți 

sau acoperiș.

✓ Soluțiile mai sus menționate sunt utilizabile la lucrările noi 

dar și la recondiționarea construcțiilor vechi. 

✓ Termoizolațiile prin spumă reduc costurile destinate 

energiei pentru încălzire într-un mod substanțial!



Preocuparea crescândă 

asupra mediului înconjurător 

și încălzirea globală au 

schimbat prioritățile întregii 

lumi.

Se remarcă un interes tot 

mai mare față de utilizarea 

plantelor vii la construcția 

clădirilor urbane moderne 

din cauza poluării masive a 

marilor aglomerări urbane. 



TERASELE VERZI – absorb radiația și umiditatea din aer

Menține o temperatură mai mică pe timpul verii – consum redus de energie

Temperatura terasei verzi nu depășește vara 25⁰ C.



VIITORUL EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘELE INTELIGENTE –

eliminarea insulelor de căldură, 

scăderea costurilor de încălzire/răcire cu 50%, 

reducerea costurilor de construcții și mentenanță al clădirilor cu 30%, 

redurcerea timpilor de execuție pentru lucrări, 

reducerea cu 50% a emisiilor de carbon asociate materialelor convenționale.



Vă mulțumim!


