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1 Aspecte legate de proiectare
1.1		Standarde
• Marcajul - CE, hEN 13252
			
• FLL - Ghid pentru Proiectarea, Execuția și
			
Mentenanța Acoperișurilor Verzi, publicat în
				 2008
1.2		 Calculul încărcărilor
1.3		 Tipuri de acoperișuri
• Acoperișul “rece”
			
• Acoperișul “cald”
			
• Acoperișul inversat
			
• Acoperișul fără izolație termică
			
1.4		 Izolația termică
1.5		 Hidroizolația
• Sisteme de hidroizolare continue
			
				 º Bitum – hidroizolație din bitum modificat
(APP–SBS)
				 º Hidroizolații sintetice
				 º Mastic bituminos
				 º Beton rezistent la apă
1.6		Detalii
• Marginea acoperișului
			
• Fațada
			
• Deschideri (lucarne) cu sau fără bordură
			
• Scurgere
			
1.7		 Panta acoperișului
1.8		 Proiectarea drenajului apei pluviale
• Drenajul acoperișului
			
• Coeficientul de scurgere
			
• Capacitatea anuală de retenție a apei
			
pluviale
1.9		 Măsuri de siguranță
1.10		 Măsuri de prevenire a incendiilor
1.11		 Încărcările determinate de vânt
1.12		 Protecția împotriva emisiilor
1.13		 Detalii de design
1.14		 Protecția împotriva depozitelor de calciu
1.15		 Mentenanță
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Structura acoperișului verde intensiv

2.1		Structura
• Structura acoperișului verde cu straturi
			
multiple
2.2
Membrana anti-rădăcină
2.3		 Stratul de separare și alunecare
2.4		 Stratul de protecție
2.5		 Stratul de drenaj
2.6		 Stratul de filtrare
2.7		 Sistemele de drenaj ND
• Sistemele de drenaj ND pentru construcțiile
			
de acoperiș inversat
• Dimensionarea sistemelor de drenaj ND
			
2.8		 Stratul de retenție a apei
2.9		 Substratul vegetal
• Materialul granular în calitate de substrat
			
• “Topsoil”
			
• Sticla celulară
			
2.10 Vegetația
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3 Acoperișuri verzi intensive combinate cu
elemente minerale
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4.1		 Acoperiș cu pantă suficientă 1 la 80 la 5°
a. Acoperiș “cald”/acoperiș fără
izolație termică
b. Acoperiș inversat
4.2		 Acoperiș cu pantă insuficientă <1 la 80
a. Acoperiș “cald”/acoperiș fără
izolație termică
b. Acoperiș inversat
Compoziția unui acoperiș verde intensiv
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Introducere
Acoperișurile verzi de tip intensiv pot fi comparate cu amenajarea
unei grădini conventionale în ceea ce privește diversitatea
potențială a proiectelor. Proiectele pot include gazon, arbuști și
ocazional, chiar și arbori. Odată plantată, vegetația are nevoie
de sistem de irigații (sau un sistem de retenție a apei), dar și de
substanțe nutritive administrate regulat. Acest tip de acoperiș verde
poate prospera numai cu mentenanță constantă. Un acoperiș
verde intensiv poate fi combinat și cu elemente minerale pentru a
putea fi circulat de pietoni și chiar autoturisme.

În timpul proiectării acoperișurilor verzi intensive, trebuie luate în
considerare aceste încărcări mari.
Caracteristicile unui acoperiș verde intensiv:
•
gamă variată de vegetație
•
libertate în proiectare
•
foarte ușor de combinat cu zone pietonale și zone pentru
circulația autoturismelor
•
înălțimea construcției – începând cu 217 mm
•
greutate proprie – începând cu aproximativ 282 kg/m2

Din cauza cerințelor vegetației de apă și substanțe nutritive,
pe lângă plantele înseși, greutatea minimă a acestui tip de
acoperiș este în jur de 282 kg/m2 la o adâncime minimă de
217 mm.
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Aspecte legate de proiectare
1.1 Standarde
Marcajul - CE hEN 13252
Geotextilul și produsele similare folosite pentru sistemele de drenaj
trebuie să poarte un marcaj CE în conformitate cu standardul
european hEN 13252 “Geotextile și produse asemănătoare caracteristici necesare pentru sistemele de drenaj”. Sistemele
de drenaj sunt definite ca sisteme care colectează și transportă
precipitații, ape subterane și/sau alte fluide prin intermediul unui
geotextil sau al unui produs asemănător.

acoperișurilor verzi are la baza cercetări științifice și experiența
practică în construcția acoperișurilor verzi din Germania ultimilor
20 de ani.
Acest document a fost acceptat ca un ghid-cheie pentru construcția
acoperișurilor verzi în multe țări din Europa. Inclusiv broșura
Nophadrain se bazează pe FLL.
* Structură  polimerică tridimensională - proiectată să creeze un spațiu de

Acest standard european cuprinde nu numai geotextilele,
membranele de filtrare și filtrele textile dar si elementele conexe,
cum ar fi cofrajele folosite în sistemele de drenaj și geodistanțierii*
(hEN ISO 10318 “Geosintetice - Partea 1: Definiții”).

aer în substrat sau în alte materiale (hEN ISO 10318).

Nophadrain BV are obligatia de a emite o declarație de
conformitate pentru geotextilul si sistemele de drenaj puse pe
piata, conform standardelor europene  hEN 13252.
Această declarație de conformitate face referire si la procedura
de control a calității pe durata procesului de productie; procedura
certificată anual de catre un auditor independent. Declarația de
conformitate, care este disponibilă si pe site-ul Nophadrain,
oferă companiei Nophadrain dreptul de a folosi marcajul CE pe
produsele sale.
FLL - Recomandări pentru Proiectarea, Execuția și Mentenanța
Acoperișurilor Verzi (2008)
Nu există norme europene cu privire la proiectarea acoperișurilor
verzi. FLL (un institut de cercetare din Germania) a întocmit un ghid
pentru proiectarea, montajul și mentenanța acoperișurilor verzi.
Acest ghid ce definește principiile și cerințele de bază aplicabile

1.2 Calculul încărcărilor
Structura trebuie să poată susține și amortiza încărcările statice și
dinamice implicate pe durata construcției, dar și dupa finalizarea
acesteia, în timpul exploatării.
Încărcarea unui acoperiș este determinată de:
•
încărcarea permanentă reprezentată de greutatea

•
•

construcției
încărcarea permanentă reprezentată de structura
acoperișului verde
încărcările variabile/ocazionale (de exemplu: pe timpul
mentenanței)
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Încărcarea permanentă a unui acoperiș verde la capacitate maximă de retenție a apei:
Vegetația

Încărcarea
vegetației
kg/m2

Grosimea
substratului
intensiv ND
DGS-I*mm /
încărcarea
kg/m2

Grosimea
panourilor
rezervor ND
WSM-50
mm / încărcarea
kg/m2

Adâncimea
sistemului de
drenaj mm/
încărcarea
kg/m2

Încărcarea
membranei
antirădăcină** ND
WSB-80 kg/m2

Încărcarea
suprafeței
kg/m2***

Adâncimea totală
mm***

Gazon

5

150/225
350/525

50/46

17/4,5

0,8

282
582

217
417

Arbuști cu
înălțime mică

10

150/225
500/750

50/46

17/4,5

0,8

287
812

217
567

Arbuști cu
înălțime
medie până
la 1,5 m

20

200/300
500/750

50/46

17/4,5

0,8

372
822

267
567

Arbuști cu
înălțime mare
până la 3 m

30

350/525
700/1.050

50/46

17/4,5

0,8

607
1.132

417
767

Arbuști cu
înălțime mare
și arbori cu
înălțime mică
până la 6 m

40

600/900
1.250/1.875

50/46

17/4,5

0,8

992
1.962

667
1.317

Arbori cu
înălțime
medie până
la 10 m

60

1.000/1.500
2.000/3.000

50/46

17/4,5

0,8

1.612
3.112

1.067
2.067

Arbori cu
înățime mare
până la 15 m

150

1.500/2.250
2.000/3.000

50/46

17/4,5

0,8

2.452
3.202

1.567
2.067

Tabelul 1. Calculul încărcărilor
*

Greutate aproximativă 1,5 t/m3 la saturația maximă de apă

** Opțional, în cazul folosirii unei hidroizolații care nu este rezistentă la rădăcini
*** Când se folosesc sistemele de drenaj ND 5+1 / ND 6+1v, înălțimea totală crește cu 10 mm și încărcarea suprafeței cu 2,5 kg/m2 (ND 5+1)

Prin cercetările noastre, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Munchen, Germania, am determinat următoarele clase de încărcări
în ceea ce privește scopul utilizării platformei acoperișului:

Clasa încărcării

Utilizare

Trafic

Încărcarea pe osie

Presiunea roții

1

acoperiș pietonal, acoperiș terasă

pietoni, biciclete

—

–

2

acoperiș parcare

autoturisme

10 kN osia frontală

5 kN osia frontală

3

acoperiș parcare

camioane

100 kN

50 kN

Tabelul 2. Clasificarea încărcărilor
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Aplicarea elementelor de pavaj pe platformele de acoperiș pentru
diferite clase de încărcări este descrisă în broșura Nophadrain
“Ghid de proiectare și de instalare a acoperișurilor pietonale și a
acoperișurilor parcare”. Compatibilitatea sistemelor de parcare

Nophadrain se poate demonstra prin rapoartele în cadrul cărora
structura și compoziția sistemelor au fost supuse testelor de
performanță dinamică. Aceste rapoarte sunt disponibile la
cerere.

1.3 Tipuri de acoperișuri
Structura acoperișului trebuie să aibă capacitatea de a suporta
încărcarea suplimentară dată de structura acoperișul verde
extensiv. Hidroizolația ar trebui să fie rezistentă la rădăcini
și, împreună cu izolația termică, să poată suporta încărcarea
permanentă dată de structura acoperișului verde extensiv.
Se pot identifica următoarele tipuri de acoperișuri:
Acoperișul “rece”
Acest tip de acoperiș este un acoperiș ce conține un spațiu gol
între structură și plafon. Când este folosită termoizolația, aceasta
trebuie montată sub structura acoperișului beneficiind de un spațiu
ventilat. Capacitatea de încărcare este, de regulă, minimă. Efectul
de răcire al unui acoperiș intensiv poate afecta proprietățile fizice
ale structurii. Temperaturile de îngheț ale spațiului de sub structură
pot afecta vegetația. În general, toate tipurile de sisteme de
acoperișuri verzi și toate tipurile de vegetație sunt potrivite pentru
acest tip de acoperiș.
Acoperișul “cald”
Acest tip de acoperiș este un acoperiș fără spațiu ventilat sub
structura acestuia. Când se folosește termoizolația, aceasta trebuie
montată peste structura acoperișului. Se recomandă folosirea unui
strat de control al vaporilor deasupra structurii acoperișului, sub
termoizolație. În general, toate tipurile de sisteme de acoperișuri
verzi și toate tipurile de vegetație sunt potrivite pentru acest tip de
acoperiș.

Acoperișul inversat
Termoizolația este plasată deasupra hidroizolației. În cazul în care
un acoperiș inversat va fi selectat pentru înverzire, trebuie avute în
vedere măsuri de difuzie a umezelii. Atunci când este instalat un
acoperiș verde extensiv, un strat de drenaj permeabil la umiditate
trebuie așezat pe izolația termică pentru a o proteja împotriva
condensului pe termen lung.
În general, toate tipurile de sisteme de acoperiș verde și toate
formele de vegetație sunt adecvate pentru utilizarea cu acest tip
de acoperiș, cu condiția să existe o încărcătură suficientă pentru
a preveni ridicarea izolației termice din cauza apei și a vântului.
Acoperișul fără izolație termică
Peste structura acoperișului se instalează hidroizolația, fără niciun
fel de izolație termică. O caracteristică a acestui tip de acoperiș
este aceea că spațiul de sub acoperiș nu este încălzit. Practic
toate tipurile de acoperișuri verzi și toate speciile de vegetație
sunt potrivite. Temperaturile negative de pe partea inferioară a
platformei structurii, pot provoca insă daune vegetației, din cauza
înghețului.

Acoperișul “rece”

Acoperișul inversat

Acoperișul “cald”

Acoperișul fără izolație termică

1.4 Izolația termică
Izolația termică trebuie să fie certificată CE conform standardului
hEN 13162 – 13171 ”Produse pentru izolarea termică a clădirilor.
Confecționate în fabrică …… Specificații”.
Există două metode diferite de termoizolare a un acoperiș:
•
WRC (“warm roof construction”) = izolația termică este
așezată sub hidroizolație – acoperiș “cald“
•
IRC (“inverted roof construction”) = izolația termică este
așezată deasupra hidroizolației – acoperiș inversat
Acoperișul „rece“ a  fost omis pentru că este destul de rar folosit
în zilele noastre.

Hidroizolația, împreună cu termoizolația aplicată trebuie să aibă
capacitatea să suporte atât încărcări ocazionale, de scurtă durată,
cât și pe cele de lungă durată. Dacă există riscul deformării
izolației termice, acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se
proiectează hidroizolația (scurgerea, marginile etc). Producătorul
trebuie să demonstreze faptul că izolația termică în cauză este
cea potrivită pentru respectivul tip de acoperiș. Pentru clasa 1 de
încărcare, termoizolația trebuie să se încadreze cel puțin în clasa
“dh”. Pentru clasa 2 sau 3 de încărcare, termoizolația  trebuie să se
încadreze cel puțin în clasa “ds”, respectiv “dx”.
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Compatibilitatea diferitelor tipuri de izolație termică:
Construcția
acoperișului

dm

dh

ds

dx

Polistiren expandat (EPS)* în conformitate cu hEN 13163
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor. Produse din
polistiren expandat, confecționate în fabrică. Specificații”

WRC

100 kPa*

150 kPa*

—

—

IRC

—

—

—

—

Polistiren extrudat ( XPS)* în conformitate cu hEN
13164 “Produse pentru izolarea termică a clădirilor.
Produse din polistiren extrudat, confecționate în fabrică.
Specificații”

WRC

200 kPa*

300 kPa*

500 kPa*

—

IRC

300 kPa*

300 kPa*

500 kPa*

700 kPa*

Spumă poliuretanică rigidă (PUR)* în conformitate cu
hEN 13165 “Produse pentru izolarea termică a clădirilor.
Produse din spumă poliuretanică, confecționate în
fabrică. Specificații”

WRC

100 kPa*

100 kPa*

150 kPa*

—

IRC

—

—

—

—

Sticlă celulară (CG)* în conformitate cu hEN 13167
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor. Produse
din sticlă celulară, confecționate în fabrică. Specificații”

WRC

400 kPa*

400 kPa*

900 kPa*

1.200 kPa*

IRC

—

—

—

—

Clasificarea izolației termice

Tabelul 3. Categoriile încărcărilor și ale rezistenței la comprimare a izolației termice

Clasificarea
încărcărilor

Descrierea

Aplicații posibile

dm

Capacitate
portantă medie

Acoperiș verde
extensiv

dh

Capacitate
portantă mare

Acoperiș verde
intensiv/Acoperiș
terasă

ds

Capacitate
portantă foarte
mare

Acoperiș terasă pentru autoturisme
(trafic limitat)

dx

Capacitate
portantă extremă

Acoperiș parcare pentru autoturisme și
vehicule de mare tonaj

Tabelul 4. Clasificarea încărcărilor suportate de izolația termică

Recomandări
În cazul în care un acoperiș verde trebuie instalat pe un acoperiș
izolat, se recomandă alegerea unei construcții cu acoperiș
inversat cu izolație XPS sau a unei construcții cu acoperiș “cald”
cu sticlă celulară. Cu un acoperiș inversat, hidroizolația trebuie să
fie complet lipită de puntea structurală pentru ca orice scurgere
din hidroizolație să poată fi localizată cu ușurință. Panourile de
izolație XPS oferă o protecție suplimentară a hidroizolației în timpul
instalării pavajului.
Este important ca un strat de drenaj să fie plasat pe partea superioară
a izolației XPS. Acest lucru permite panourilor să se usuce. Absorbția
apei datorate condensului la interior va fi redusă la minimum. Nu
este necesar să se instaleze un strat separat de control al vaporilor
deoarece hidroizolația în sine acționează astfel. Stratul de drenaj nu
trebuie să deterioreze partea superioară a panourilor termoizolante.
Îmbinarea completă a hidroizolației este posibilă și cu o construcție de
acoperiș “cald”, dacă sticla celulară este folosită ca izolație termică.
Panourile de sticlă celulară sunt complet lipite de puntea structurală
și toate îmbinările sunt umplute cu bitum. Hidroizolația este, astfel,
complet legată cu panourile de sticlă celulară.

1.5 Hidroizolația
Sisteme de hidroizolare continue
Construcțiile acoperișurilor verzi sunt, de obicei, protejate împotriva
infiltrațiilor de apă prin hidroizolație (din bitum, material sintetic,
elastomer sau aplicată în stare lichidă).
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În timpul proiectării și alegerii unui sistem de hidroizolare,
trebuie acordată o atenție deosebită standardelor prevăzute și
compatibilității sistemului în cazul dat. Acoperișul trebuie să aibă
panta adecvată.
Hidroizolația care este plasată sub stratul vegetal, ar trebui să fie
rezistentă la acțiunea rădăcinilor sau să fie protejată împotriva
pătrunderii rădăcinilor prin aplicarea unei membrane suplimentare
anti-rădăcină. Rezistența împotriva rădăcinilor poate fi dovedită
prin trecerea testelor FLL - test de rezistență anti-rădăcină.

Hidroizolația poate fi aplicată într-un strat sau în 2 straturi și atașată
de structura acoperișului prin următoarele metode:
•
fixată mecanic
•
atașată prin lipire
Compoziția unui sistem de hidroizolare care se lipește de suprafață,
poate fi următoarea:
Bitum – hidroizolație din bitum modificat
(APP – SBS)
•
cel puțin 2 straturi
•
primul strat: un poliester atașat de structura acoperișului
•
al doilea strat: hidroizolație rezistentă la rădăcini din APP sau
SBS, lipită de primul strat

Hidroizolație sintetică
•
cel puțin 2 straturi
•
primul strat: un poliester atașat de structura acoperișului
•
al doilea strat: hidroizolație din EPDM, ECB, POCB sau TPO
lipită de primul strat
Asigurarea impermeabilității acoperișului printr-un strat care se
aplică în stare lichidă
•
este un sistem dintr-un singur strat care se aplică în stare
lichidă
•
trebuie să adere la suprafața peste care este aplicat și trebuie
aplicat măcar în 2 straturi fine
•
între cele 2 straturi trebuie pus un geotextil pentru
consolidarea straturilor
•
producătorul trebuie să aibă Aprobarea Tehnică Europeană
în conformitate cu ETAG 005 “kituri aplicate în stare lichidă,
pentru hidroizolarea acoperișurilor”
Mastic bituminos
•
înainte de instalare fundația din beton trebuie să fie dată
cu amorsă
•
stratul de dedesubt – o membrană APP – SBS rezistentă la
rădăcini
•
stratul de asfalt cu o grosime minimă de 25 mm trebuie
instalat peste terasament

Beton rezistent la apă
•
Cerințele pentru betonul rezistent la apă sunt specificate
în hEN 206-1 “Betonul. Specificații, performanță, producție
•
și conformitate” și BS 8500 “Betonul – Standarde
complementare ale Statului Britanic la BS EN 206 –1
Partea 1 și 2”
•
Crăpăturile în orice direcție trebuie să fie limitate la ≤0.2 mm
Recomandări
Se recomandă ca hidroizolația să fie lipită de structura acoperișului.
În multe cazuri, infiltrația se poate produce din cauza detaliilor
tehnice insuficiente, alegerii materialelor de proastă calitate sau
din cauza unor deteriorări petrecute în timpul instalării acesteia.
Când o hidroizolație așezată sub propria greutate este deteriorată,
locul exact de unde pornește infiltrația, este foarte greu de
localizat deoarece apa se poate deplasa ușor, în toate direcțiile,
deasupra structurii acoperișului. Hidroizolația lipită pe structura
acoperișului oferă mai multă siguranță. Aceasta înseamnă că în
cazul acoperișurilor izolate, avem 2 opțiuni: fie un acoperiș “cald”
la care se va folosi sticla celulară, fie un acoperiș inversat la care
se va folosi izolația XPS.
Dacă se decide să se instaleze un acoperiș “cald” în care
hidroizolația să fie lipită complet de structura acoperișului, se
recomandă să se creeze compartimente separate în interiorul
stratului de control al vaporilor. În caz de deteriorare a hidroizolației,
infiltrația poate fi localizată cu ușurință.

1.6 Detalii
În ceea ce privește hidroizolația, în cazul acoperișurilor verzi,
se aplică aceleași principii de la acoperișurile convenționale.
Hidroizolația trebuie înălțată pe elementele verticale, deasupra
nivelului acoperișului, cu cel puțin 150 mm (de exemplu pe
parapeți, lucarne).

peste margine și cel puțin 200 mm peste îmbinare.
≥300 mm

≥150 mm

Marginea acoperișului
Se va instala o bandă de delimitare din pietriș (min. 16/32 mm) sau
din dale de beton, pentru mentenanțe și verificări. Lățimea minimă
recomandată este de 300 mm. Pentru a împiedica spălarea și
alunecarea substratului în banda de delimitare, se va instala un
profil de delimitare ND GARDLINER®.
Dacă hidroizolația vine peste marginea acoperișului, în pământ,
este recomandat ca aceasta să fie prelungită cu minim 500 mm

≥300 mm

Produsele ND:
Element de ancorare ND GARDLINER® FSD
Profil de delimitare ND GARDLINER® 100/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 150/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 200/4V

≥150 mm

5

Detaliul 1. Parapet

Fațada
La fațade, hidroizolația trebuie să acopere cel mai înalt punct
al acoperișului, cel puțin 150 mm peste nivel. Acest lucru nu
este întotdeauna posibil la pragurile ușilor; de aceea la pragurile
ușilor, acolo unde este instalat un canal de drenaj, hidroizolația
poate fi înălțată peste nivel cu 50 mm.

Produsele ND:
Element de ancorare ND GARDLINER® FSD
Profil de delimitare ND GARDLINER® 100/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 150/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 200/4V

De-a lungul fațadelor, ar trebui instalată pentru lucrări de mentenanță
și inspecție, o bandă de delimitare din pietriș sau dale din beton
(min. 16-32 mm), care va acționa și ca apărătoare împotriva stropirii.
Banda care delimitează fațada de zona cu vegetație împiedică
orice scurgere de apă care ar afecta dezvoltarea armonioasă a
plantelor. Pentru a se preveni spălarea substratului și împrăștierea
lui, se va instala un profil de delimitare ND GARDLINER®.
Lățimea minimă recomandată a benzii este de 300 mm.

≥300 mm

≥300 mm

≥150 mm
≥150 mm

Detaliul 2. Fațadă

≥300 mm

≥300 mm

≥150 mm

≥150 mm
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Detaliul 3. Fațadă cu deschidere

≥300 mm

≥300 mm
≥50 mm

≥50 mm

Detaliul 4. Pragul ușii

Deschideri în acoperiș (lucarne) cu sau fără bordură
Bordurile lucarnelor, ale căminelor de ventilație sau ale altor
deschideri în acoperiș, trebuie să fie mai înalte decât nivelul
acoperișului. Hidroizolația trebuie să fie adusă mai sus cu minim
150 mm peste nivelul acoperișului.

Orificiile de scurgere din afara zonei cu vegetație sunt poziționate,
de obicei, în zone pietruite, cu apărătoare din pietriș deasupra
orificiului. Când orificiul de scurgere este în interiorul zonei
minerale, se va instala deasupra lui un cămin de vizitare cu un
grătar adecvat.

Ar trebui instalată, pentru mentenanță și inspecție, o bandă de
delimitare din pietriș sau dale din beton. Pentru a preveni spălarea
substratului și depozitarea lui pe benzile de delimitare, se va
instala un profil de delimitare ND GARDLINER®. Lățimea minimă
recomandată a benzii este de minim 300 mm.

≥300 mm

≥300 mm

Produsele ND:
Element de ancorare ND GARDLINER® FSD
Profil de delimitare ND GARDLINER® 100/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 150/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® 200/4V
Detaliul 5. Scurgerea

Scurgerea
În cazul în care orificiul de scurgere este plasat în zona de
vegetație, se va plasa un cămin de vizitare cu capac peste
orificiu, pentru a-l proteja de impurități și de acțiunea rădăcinii
plantelor. Căminul de vizitare nu trebuie să afecteze în niciun fel
eficiența drenajului și trebuie să fie accesibil oricând.

Produsele ND:
Cămin de vizitare ND RS-8
Element de extensie ND RS8-V10
Element de extensie ND RS8-V20
Grătar ND RS-8-R
Cămin de vizitare ND RS-30
Cămin de vizitare ND RS-50

În jurul căminului de vizitare trebuie plasată o bandă de delimitare
de pietriș (min. 16-32 mm). Lățimea minimă recomandată a benzii
este de minim 300 mm. Pentru a împiedica spălarea substratului,
pe banda de delimitare, trebuie instalat un profil de delimitare ND
GARDLINER®.

Lățimea benzilor de delimitare (zone fără vegetație):
Detaliu

Banda de delimitare:
pietriș (minim16/32)/dale din beton

Lățimea recomandată

Scurgere

Da

≥300 mm împrejur

Fațadă

Da

≥300 mm

Margine acoperiș

Da

≥300 mm

Deschideri în acoperiș

Da

≥300 mm

Tabelul 5. Lățimea benzilor de delimitare
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1.7 Panta acoperișului
În cazul unui acoperiș verde de tip intensiv, înălțimea potrivită
asigură faptul că apa nu se poate acumula pe suprafața acoperișului.
Construcția trebuie să fie realizată în așa fel încât să prevină
contactul dintre orice acumulare de apă și substratul vegetal.
Pentru ca acest lucru să fie posibil, acoperișurile terasă trebuie să
aibă și ele o înălțime de minim 1 la 80 (~1,3%). Având în vedere
abaterile și erorile din timpul construcției, unii proiectanți iau o
înălțime de 1 la 80 (~1,3%) și mai adaugă aproximativ 25 mm la
acoperișurile din beton și 15 mm la cele cu platformă metalică.

ND 5+1/ND 6+1v cu o înălțime de 27 mm, contactul direct între
apa acumulată și substrat poate fi evitat. Acoperișurile cu înălțime
1 la 20 sau mai mare (≥5%), trebuie să aibă o capacitate mai mare
de retenție a apei, deoarece acoperișurile abrupte pot cauza o
evacuare accelerată și/sau excesivă a apei din substrat. Acest
lucru se poate obține prin creșterea adâncimii substratului vegetal.

Produsele ND:
Acoperișuri cu înălțime suficientă ≥1 la 80
Sistemul de drenaj ND 4+1h
Sistemul de drenaj ND 200
Sistemul de drenaj ND 220

Trebuie menționat faptul că pot apărea stagnări de apă pe suprafața
acoperișului, chiar dacă acoperișul are pantă suficientă. Acest lucru
se poate întâmpla în locurile unde sunt suprapuneri ale hidroizolației
sau unde sunt erori neașteptate sau apar abateri la construcția
acoperișului. Prin urmare, acolo unde substratul are contact direct
cu apa acumulată, substratul va deveni saturat datorită acțiunii
capilare. În cazul acesta, nu se poate garanta un mediu sănătos
pentru dezvoltarea vegetației. Utilizând insă sistemele de drenaj

Acoperișuri cu înălțime insuficientă <1 in 80
Sistemul de drenaj ND 5+1
Sistemul de drenaj ND 800

1.8 Proiectarea drenajului apei pluviale
Drenajul acoperișului
Drenajul acoperișului
hEN 12056-3 ”Sistem de drenaj gravitațional în interiorul clădirilor.
Drenajul acoperișului, schemă și calcule.” are în vedere un
coeficient de scurgere care permite utilizarea de suprafețe
absorbante pentru acoperiș, atât timp cât normele și reglementările
locale și naționale permit aceasta. În prezent etalonul este Regatul
Unit al Marii Britanii (aici nivelul de precipitații este unul dintre
cele mai ridicate din Europa) unde nu există recomandări și din
această cauză proiectantul este cel care trebuie să adopte metode
alternative în cazul în care trebuie luat în calcul coeficientul de
scurgere al acoperișului

înmulțită cu un factor de siguranță de 1,5 sau 4,5, rezultând cantitatea
mai mare de precipitații (de la 0,029 l/(m2) la 0,088 l/(m2)).
Pentru mai multe informații despre cantitatea de precipitații din
Regatul Unit, consultați anexa națională NB a hEN 12056-3.
Coeficienții de scurgere
În cazul acoperișului verde intensiv, ar trebui folosiți următorii
coeficienți de scurgere. Valorile depind de adâncimea substratului
și de pantă:

Pentru acoperișuri cu pantă de până la 2,5% sau acoperișuri terasă,
proiectantul va folosi normele hEN 12056-3 furtuni din categoria 1.
Acest tip de furtună va avea loc, în medie, o dată pe an în Regatul
Unit și, probabil, va genera o cantitate de precipitații care variază
între 0,01 l/(m2) și 0,022 l/(m2) depinzând de localizarea geografică.
Este o furtună de scurtă durată ce poate ține în jurul a două minute
- vara, atunci când substratul vegetal este în starea cea mai uscată
Pentru acoperișurile cu înălțime mai mare de 1 la 40 (2,5%), ar
trebui folosite normele hEN 12056-3 Furtuni din categoriile 2 sau 3,
deoarece există risc de acumulări mai mari de apă și acoperișul verde
nu ar fi capabil să absoarbă toată cantitatea de apă pluvială. Furtunile
din categoriile 2 și 3 se bazează pe durata de exploatare a cladirilor

Adâncimea
substratului în mm

Pantă acoperiș
≤5º (~8,8%)

Pantă acoperiș
>5° (~8,8%)

150 - 250

C = 0,3

—

250 - 500

C = 0,2

—

>500

C = 0,1

—

Tabelul 6. Coeficienții de scurgere

Date-reper despre furtunile din categoriile 1, 2 și 3:
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Zonă

Cantitatea de precipitații
l/(m2) categoria 1

Cantitatea de precipitații
l/(m2) categoria 2

Cantitatea de precipitații
l/(m2) categoria 3

Regatul Unit

0,022

0,066

0,088

Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord

0,016

0,053

0,065

Scoția de Nord, insulele Shetland și
Orkney

0,010

0,029

0,034

Tabelul 7. Furtunile din categoriile 1, 2 și 3

Capacitatea anuală de stocare a apei pluviale
Media anuală (în %) de apă pluvială stocată de acoperișul verde
este calculată din diferența dintre apa colectată din precipitații și
cantitatea de apă evacuată. Ca, este coeficientul de scurgere și
acesta este opusul calculului de mai sus. Stocarea anuală a apei
pluviale depinde mai mult de adâncimea substratului, decât de tipul
de compoziție și structura straturilor.

Media anuală (în %) a stocării apei pluviale și coeficientul de
scurgere al sistemului de acoperiș verde la adâncimi diferite,
(presupunând cantitatea anuală de precipitații de 650 - 800 mm):

Înălțimea construcției în mm

Tipul de vegetație

Media anuală a apei
pluviale stocate %

Coeficient anual de
scurgere Ca

150 - 250

Gazon, arbuști cu dimensiuni mici

60

0,40

250 - 500

Gazon, arbuști

70

0,30

>500

Gazon, arbuști, arbori

>90

≤0,10

Tabelul 8. Media anuală de stocare a apei pluviale

La o cantitate anuală mai mare de precipitații (>800 mm) sau mai mică (<650 mm), media anuală de stocare a apei pluviale va fi mai mică
sau mai mare decât cea din tabelul 8.

1.9 Măsuri de siguranță
La acoperișurile terasă, în timpul proiectării, ar trebui luate
în considerare toate măsurile de siguranță necesare pentru
executarea inspecțiilor și lucrărilor de mentenanță. Luarea
măsurilor potrivite de precauție încă din timpul proiectării elimină
probabilitatea creșterii costurilor, creștere posibilă în cazul în care
măsurile de protecție împotriva căderilor s-ar instala ulterior.

Ar trebui luate măsuri colective de prevenție, cum ar fi barierele și
balustradele. Echipamentele personale de prevenție a căderilor nu
sunt potrivite pentru acoperișul verde intensiv, deoarece acest tip
de acoperiș este accesibil circulației oamenilor.

1.10 Măsuri de prevenire a incendiilor
Acoperișurile verzi intensive care sunt întreținute corespunzător sunt clasificate ca “hard roofs” și din acest motiv sunt considerate ca
fiind rezistente la scântei și căldură radiantă.

1.11 Încărcările determinate de vânt
Hidroizolațiile și straturile acoperișului verde trebuie proiectate
avându-se în vedere inclusiv eventualele încărcări generate de
vânt. Evaluarea și estimarea corectă a încărcărilor proprii, revine
proiectantului. În cazul acoperișurilor, există o probabilitate mare
de a fi ridicate de vânt, de aceea trebuie luate măsuri de protecție,
cum sunt benzile delimitatoare cu pietriș sau dale din beton.
Acolo unde hidroizolația este așezată peste structura acoperișului,
fără a fi lipite, straturile acoperișului verde vor acționa ca un stratbalast. Factor determinant in această situație va fi greutatea
straturilor în stare uscată.

În plus, trebuie luate în considerare următoarele:
•
densitatea, grosimea și adâncimea substratului vegetal
•
greutatea vegetației
•
aspectul deschis reduce riscul de ridicare a stratului vegetal
sub acțiunea vântului.
Aceste criterii trebuie incluse în calcularea încărcărilor vântului
încă din faza de proiectare.

1.12 Protecția împotriva emisiilor
Plantele pot fi expuse daunelor provocate de deshidratare sau
îngheț, din cauza expunerii la căldură excesivă, curenți de aer rece
cauzate de sistemele de ventilație și aparatele de aer condiționat. În
plus, gazele din șeminee și din sistemele de evacuare pot produce

daune directe vegetației. Trebuie luată în considerare instalarea
unei benzi delimitatoare minerale, lățimea acesteia depinzând de
efectele emisiilor.
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1.13 Detalii de design
Mai jos sunt câteva dintre detaliile de design care pot fi incluse întrun acoperiș verde intensiv:
•
garduri;
•
pergole și pavilioane;
•
felinare și alte corpuri de iluminat;
•
heleșteie, râuri micuțe, fântâni și alte elemente de apă;
•
bănci, mobilier de grădină, mese etc.

Pentru construcția și instalarea obiectelor decorative de design,
trebuie avut în vedere că ele vor impune încărcări dinamice și/
sau statice asupra structurii acoperișului și asupra proprietăților
fizice.
Trebuie să se asigure stabilitatea structurii, distribuția greutății
și ancorarea. Trebuie evitată orice presiune asupra straturilor de
protecție și de drenaj. În timpul proiectării acoperișului, trebuie
să fie luate în considerare încărcările suprafeței și punctele de
presiune.

1.14 Protecția împotriva depozitelor de calciu
Carbonatul eliberat din straturile de protecție (de exemplu fâșiile de
beton, bordurile pentru plante sau alte elemente decorative) poate
cauza daune sistemului de drenaj.

Notă
Aceste straturi trebuie așezate dens astfel încât să se minimalizeze
cantitatea de carbonat eliminată. Alternativ, se pot utiliza profilele
de delimitare ND, confecționate din plastic sau din metal.

1.15 Mentenanță
Se recomandă a se contracta o echipă specializată care să
realizeze mentenanța și întocmirea unui plan pe termen lung
între proprietarul acoperișului verde și furnizorul de servicii de
mentenanță.
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Planul de mentenanță trebuie să acopere serviciile de mentenanță
de bază ale plantelor, fiind absolut necesar să se ia în considerare
următoarele aspecte:
•
funcționalitatea sistemului de drenaj
•
inspecția căminelor de vizitare pentru depistarea eventualelor
impurități, depuneri și creșterea rădăcinilor
•
inspecția hidroizolației pentru eventualele daune

2

Structura acoperișului verde intensiv
2.1 Structura
Structura acoperișului verde intensiv include următoarele straturi:
•
stratul anti-rădăcini
•
stratul de separare și alunecare
•
stratul de protecție
•
stratul de drenaj
•
stratul de filtrare
•
stratul de stocare a apei
•
substratul vegetal
•
stratul de vegetație
Toate  aceste straturi trebuie ordonate astfel încât să fie garantată
o bună funcționare a întregii structuri. Fiecare strat are o funcție
specifică în structura acoperișului verde. Este posibil ca un produs
să aibă funcția mai multor straturi sau ca un strat să fie compus din
mai multe produse (de exemplu sistemul de drenaj ND, poate să
cuprindă straturile de drenaj și de filtrare, iar în unele structuri, să
includă și stratul de separare și de protecție).

drenaj pe orizontală, pentru a îmbunatăți capacitatea de retenție
a apei și aprovizionarea cu substanțe nutritive, acesta poate fi
amestecat cu un material organic, astfel mărind capacitatea de
absorbție și simultan, îmbunătățind dezvoltarea plantelor.
Avantajele unui sistem cu straturi multiple:
•
crescând capacitatea de retenție a umezelii a substratului
vegetal, acesta contribuie la o creștere sănătoasă a plantelor
pe termen lung
•
drenajul orizontal și vertical excelent pe termen lung, ce
împiedică încărcarea adițională a acoperișului cu apă pluvială
statică
•
circulație bună a apei în substratul vegetal datorată atât
prezenței particulelor fine, cât și materialului organic
•
potrivit atât pentru acoperișuri - terasă, cât și pentru cele cu
pantă

Structura acoperișului verde cu straturi multiple
Un sistem de acoperiș verde este o construcție multistratificată,
în care fiecare strat individual are o funcție proprie. În structura
cu mai multe straturi, substratul vegetal este separat de stratul de
drenaj printr-un material filtrant. Acest material filtrant împiedică
pătrunderea particulelor fine din substratul vegetal în sistemul
de drenaj. Filtrarea asigură o funcționare optimă atât a drenajului
vertical cât și a drenajului orizontal.
Deoarece substratul vegetal nu funcționează ca și element de

2.2 Membrana anti-rădăcină
Membrana anti-rădăcină împiedică pătrunderea rădăcinilor
în hidroizolație. Membrana anti-rădăcină poate fi integrată în
hidroizolație (ex: PVC, EPDM sau hidroizolație din bitum) conform    
FLL - testul de rezistență antirădăcină sau hEN 13948 “Membrane
flexibile pentru hidroizolare. Bitum, plastic și cauciuc pentru
hidroizolații. Determinarea rezistenței anti-rădăcină“.
Dacă hidroizolația nu este rezistentă la rădăcini, trebuie montată
deasupra hidroizolației o membrană anti-rădăcină. Zonele de
suprapunere trebuie lipite la temperatură mare. Folosirea unei
membrane anti-rădăcină nu este necesară dacă hidroizolația are
această calitate.

Notă
În cazul instalării unei membrane anti-rădăcină, se aplică aceleași
principii ca și în cazul instalării hidroizolației. În cazul construcției
acoperișului inversat, membrana anti-rădăcină este poziționată
direct sub izolația termică și deasupra hidroizolației.
Produsele ND:
Membrană anti-rădăcină ND WSB-80
Membrana anti-rădăcină are 0,8 mm și este facută din LDPE
modificat testat în conformitate cu FLL - test de rezistență antirădăcină. Instalarea rapidă și ușoară este garantată de utilizarea
unei foi de dimensiuni mari, de până la 150 m2.

2.3 Stratul de separare și alunecare
Stratul de separare desparte materialele care sunt incompatibile
din punct de vedere chimic (de exemplu clorură de polivinil (PVC)
și polistiren (PS)). Acest strat are și rol de strat de alunecare.
Sistemele de drenaj ND sunt disponibile cu o folie de alunecare
care distribuie presiunea sau cu un geotextil de separare pentru a
putea fi folosite și în aplicații individuale.
Produsele ND:
Sisteme de drenaj ND
Membrană de alunecare și protecție ND TSF-100

Nicio forță nu trebuie transferată asupra hidroizolației dinspre
straturile instalate peste. Dacă apar asemenea forțe, trebuie
instalată și o membrană de alunecare. Această membrană se
instalează peste hidroizoloație și este alcătuită din 2 straturi.
În cadrul sistemelor de acoperiș verde Nophadrain, stratul de
alunecare este format prin combinarea membranei de alunecare și
protecție ND TSF-100 cu sistemele de drenaj ND.
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2.4 Stratul de protecție
Stratul de protecție apără hidroizolația de încărcările mecanice
și dinamice. Atunci când se folosește un strat de protecție
separat, trebuie să existe o membrană de protecție din cauciuc
sau geotextil, care să aibă greutatea minimă de 300 g/m2 și o
rezistență la străpungere de 1,5 kN. Stratul de protecție trebuie
proiectat în conformitate cu condițiile la care va fi supusă
hidroizolația. Stratul de protecție poate să mai îndeplinească
și funcția de strat de separare și să facă parte din stratul de
alunecare.

Recomandări
În cazul acoperișurilor din clasele de încărcări 1 (acoperiș pietonal),
2 și 3 (acoperiș parcare), unde se realizează și un strat de nivelare
sau un terasament, sau când sunt folosite utilaje în timpul instalării
substratului vegetal pe un acoperiș verde, se recomandă instalarea
unei membrane de alunecare și protecție ND TSF-100 deasupra
hidroizolației. Membrana de alunecare și protecție ND TSF-100  
trebuie instalată în așa fel încât materialul granular să nu poată
trece dedesubt și să nu deterioreze hidroizolația.
Produsele ND:

Dacă sistemele de drenaj ND sunt puse imediat după instalarea
hidroizolației, acestea pot acționa ca strat de protecție și de
separare pentru încărcările statice cu greutate mică, precum
acoperișul verde intensiv. În cazul unor încărcări mai mari, sunt
necesare alte măsuri pentru a proteja hidroizolația de daune
cauzate de încărcări statice și dinamice din timpul instalării și de
după, din timpul exploatării.

Sisteme de drenaj ND
Membrană de alunecare și protecție ND TSF-100

2.5 Stratul de drenaj
perioadă de 50 de ani, conform cu standardul DIN 4095 “Drenajul
și protecția fundațiilor - proiectare, dimensionare și execuție“.
Capacitatea de drenaj trebuie specificată în l/(m2), luând în
considerare panta acoperișului și presiunea estimata a încărcării.
Orice sistem de drenaj, inclusiv   cofrajele din plastic - parte
a sistemelor de drenaj, trebuie să fie marcate CE conform cu
hEN 13252.

Stratul de drenaj preia presiunea hidrostatică exercitată asupra
hidroizolației.   Mai mult, orice exces de apă este îndepărtat din
substrat, astfel împiedicând acumularea excesivă de apă care ar
putea cauza daune vegetației. Stratul de drenaj trebuie să aibă
permeabilitate bună și, de asemenea, abilitatea de a transporta, pe
plan orizontal, excesul de apă - departe de suprafața acoperișului.
Acesta trebuie să-și mențină funcționalitatea completă pentru o

2.6 Stratul de filtrare
Este foarte important ca stratul de drenaj să fie permanent protejat
de o eventuală înfundare cu particule fine din substrat. Acest lucru
se poate realiza prin utilizarea unui geotextil țesut sau nețesut de filtrare care să poată reține particulele fine. Densitatea acestui
geotextil este de aproximativ 100-200 g/m2, aceasta depinzând de
încărcarea și dimensiunea orificiilor, care trebuie să corespundă
mărimii minime a particulelor fine din substrat. În general,
geotextilul ar trebui să aibă o rezistență la străpungere de 0,5 kN
iar dimensiunea orificiilor să fie <200 mµ (0,2 mm). Stratul de filtrare
trebuie să permită rădăcinilor să treacă spre stratul de drenaj.

Notă:
Materialele de filtrare țesute sau nețesute trebuie să se
suprapună cel puțin 100 mm. În situațiile în care stratul de
filtrare (geotextilul), ca parte a sistemului de drenaj este așezat
deasupra cofrajului de plastic sau peste materialul granular
(pietriș), acesta, precum și cofrajul, trebuie să fie certificate CE
(hEN 13252).

2.7 Sistemele de drenaj ND
Sistemele de drenaj ND sunt compuse din stratul de filtrare, de
drenaj și de separare și protecție - toate integrate într-un singur
sistem complet.
Înălțimea sistemului de drenaj ND este 8 mm / 13 mm / 17 mm /
27 mm. Un material filtrant (țesut sau nețesut) este lipit de fiecare
alveolă. În funcție de scopul utilizării, stratul central al sistemului de
drenaj poate fi perforat și poate avea, adițional, o peliculă de plastic
sau un geotextil lipite pe spate.

un rezervor de apă pentru stratul vegetal. Sistemul de drenaj ND
6+1v are un rezervor suplimentar pentru apă.
Sisteme de drenaj ND pentru acoperișuri inversate
Sistemele de drenaj ND 4+1h / ND 5+1 / ND 6+1v au un nucleu
perforat. Astfel, aceste sisteme de drenaj împiedică formarea de
vapori deasupra izolației termice din polistiren expandat (XPS).
Suprafața panourilor izolatoare din XPS se poate usca, minimizând
condensul pe interior. Valoarea izolației (R) nu este afectată odată
cu trecerea timpului.

Alveolele sistemului de drenaj ND 4+1h / ND 5+1 funcționează ca
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Tipuri de sisteme de drenaj ND

ND 4+1h

ND 5+1
ND 800

ND 200
ND 220

ND 600
ND 620

ND 600s
ND 600sv

Acoperiș verde intensiv – pantă≥1 la 80

■

■

■

■

−

Acoperiș verde intensiv – pantă≥1 la 80 (acoperiș inversat)

■

■

−

−

■

Acoperiș verde intensiv – pantă <1 la 80

−

■

−

−

−

Acoperiș verde intensiv – pantă <1 la 80 (acoperiș inversat
– excepție)

−

■

−

−

−

Acoperiș verde intensiv cu rezervor suplimentar de apă

−

−

−

−

−

Tabelul 9. Aplicații ale sistemelor de drenaj ND

Dimensionarea sistemelor de drenaj ND
Cantitatea de apă care trebuie evacuată de sistemul de drenaj (q’)
poate fi calculată în l/(m2) folosind următoarea ecuație:

AxCxr
                      q’   =                         în l/(m2)
Lr
q’   = cantitatea de apă care trebuie să fie evacuată de sistemul de    
         drenaj în l/(m2)
A    = suprafața utilă acoperișului m2 (Lr x Br)
C    = coeficientul de scurgere (vezi tabelul 6)
r     = intensitatea precipitațiilor l/(m2)
Lr   = lungimea acoperișului care trebuie drenat (m)

Tr

Hr
Lr
Br
Figura 1. Dimensiunile acoperișului
Lr   = lungimea acoperișului care trebuie drenat
Br   = lățimea planului proiectat pe orizontală de la coamă la jgheab
Hr   = diferența de nivel de la coamă la jgheab
Tr   = distanța de la jgheab la coama acoperișului, măsurată de-a lungul
           acoperișului

2.8 Stratul de retenție a apei
Acoperișurile verzi de tip intensiv au în general o suprafață mare și
de aceea, cantitatea de apă evaporată este mare - rezultând o cerere  
la fel de mare. Un sistem de irigare-la-nevoie nu va avea succes
deoarece, până în momentul în care se va observa că este nevoie
de irigarea suprafeței (de exemplu prin ofilirea plantelor), daunele
deja s-au produs. Apa reținută de conținutul mineral sau organic al
substratului vegetal este accesibilă parțial plantelor. Pentru a putea
asigura cerințele de apă ale plantelor, adâncimea substratului vegetal
trebuie să fie mărită, rezultând mărirea încărcăturii exercitate asupra
structurii acoperișului.
O strategie alternativă este asigurarea irigației prin difuzia umezelii
stocate la suprafața platformei acoperișului sau prin evaporarea
apei stocate în sistemele de drenaj din plastic (de exemplu în foliile
cu alveole). În cazul în care se utilizează difuzia umezelii, există
un dezavantaj - apa stocată nu intră în contact direct cu substratul
vegetal și, prin urmare, apa nu este disponibilă, prin acțiune
capilară.

Prin contactul direct între panourile-rezervor și substratul vegetal,
vegetația poate să își echilibreze consumul de apă, exact ca în
natură. Atunci când panourile-rezervor de apă devin saturate,
surplusul de apă este evacuat în sistemul de drenaj. Folosirea
panourilor-rezervor de apă ND WSM-50 evită presiunea hidrostatică
asupra hidroizolației.
Panourile-rezervor de apă ND WSM-50 sunt confecționate din vată
minerală hidrofilă. Datorită densității mari (120 kg/m3) a acesteia,
se garantează stabilitate pe termen lung. Panourile au o capacitate
de retenție a apei de 40 l/m2 la o înălțime de numai 50 mm. Datorită
rezistenței bune la compresiune, panourile au fost aprobate ca
înlocuitor de substrat de FLL - Recomandări pentru Acoperișul
Verde (2008).
Produsele ND:
Panour-rezervor de apă ND WSM-50

Prin instalarea panourilor-rezervor de apă ND WSM-50, se pot
stoca în mod natural, până la 40 litri de apă pe metru pătrat, mod
similar cu al argilei și al straturilor de sol de adâncime în natură.
Apa este transportată prin contact direct al panourilor-rezervor cu
substratul vegetal.
Este imposibil ca substratul vegetal să devină suprasaturat
deoarece apa se poate reține doar în primii 40 de mm din cei 50
de mm pe care îi are stratul și apa este transportată spre suprafață
prin acțiune capilară, când este nevoie.
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2.9 Substratul vegetal
Compoziția substratului este importantă pentru sănătatea și
dezvoltarea plantelor. Substratul trebuie să aibă capacitatea de a
reține apă, dar, în același timp, de a permite ca surplusul de apă să
fie evacuat spre stratul de drenaj.
Materialul granular în calitate de substrat
Substratul alcătuit din material granular, conține o proporție foarte
mică de material organic (≤90 g/l). FLL - Recomandări privind
Acoperișul Verde (2008) a definit cerințele exacte ale unui astfel
de substrat. Conținutul organic îmbunătățește rețenția umezelii și
aprovizionarea cu substanțe nutritive, astfel sporind acțiunea de
suspensie și, simultan, îmbunătățind creșterea plantelor. Conținutul
mineral mare previne înfundarea straturilor de drenaj și de filtrare
cu particule fine.
Adâncimea substratului variază între 150 mm și 2.000 mm, în funcție
de tipul de vegetație selectat pentru acoperiș. Dacă adâncimea
substratului depășește 350 mm, trebuie să se reducă conținutul de
natură organică. La adâncimi mai mari de 500 mm, trebuie instalat
dedesubt un substrat mineral. Din cauza conținutului mineral mare,
acest substrat are o capacitate mică de retenție a apei. De aceea
trebuie instalate panourile-rezervor ND WSM-50.
“Topsoil”
Deși utilizarea lui constituie un mediu mai bun pentru scheme de
plantare de tip intensiv decât un substrat procesat, nu este folosit
prea des deoarece conținutul organic mare reduce stabilitatea
stratului de filtrare. Cu timpul, particulele organice fine înfundă
stratul de drenaj și cel de filtrare. Cercetările efectuate de
Nophadrain arată că este posibilă folosirea straturilor de “topsoil”

în combinație cu panourile-rezervor de apă ND WSM-50. Cu toate
acestea, este important să se facă o analiză a solului prin care să
se determine compatibilitatea dintre “topsoil” și un anumit sistem.
În baza cercetării, analizei și testării solurilor, Nophadrain vă poate
spune dacă un anumit “topsoil” este compatibil cu sistemele de
acoperiș verde intensiv Nophadrain.
Panourile-rezervor ND WSM-50, pe lângă rolul de retenție a
40 l/m2 de apă, acționează și ca un filtru suplimentar, împiedicând
înfundarea straturilor de drenaj și de filtrare.
Folosirea unui “topsoil” este alternativa economică a substratului
scump, care de cele mai multe ori trebuie să fie importat. Mai mult,
solul excavat din sit poate fi refolosit ca substrat vegetal pentru
acoperișul verde de tip intensiv.
Sticla
Sticla face posibilă crearea unor pante stabile pe un acoperiș cu
o încărcătură minimă. Greutatea specifică a acestui material este
de numai 150 / 350 kg/m3 (în funcție de dimensiunea particulelor
și de metoda de compactare). Utilizarea vatei minerale oferă
peisagiștilor o flexibilitate maximă în designul lor.

Produsele ND:
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I
Substrat mineral ND DGS-M
Panouri-rezervor de apă ND WSM-50

Adâncimea substratului vegetal este determinată de cerințele plantelor față de apă, substanțele nutritive și spațiul necesar pentru rădăcini:
Tipul de vegetație

Adâncimea substratului vegetal mm

Gazon

150 - 350

Arbuști și arbuști cu înălțime mică

150 - 500

Arbuști și arbuști cu înălțime medie (până la 1,5 m)

200 - 500

Arbuști și arbuști cu înălțime mare (până la 3 m)

350 - 700

Arbuști cu înălțime mare și arbori cu înălțime mică (până la 6 m)

600 - 1,250

Arbori cu înălțime medie și mare (până la 10 m)

1.000 - 2.000

Arbori cu înălțime mare (până la 15 m)

1.500 - 2.000

Tabelul 10. Adâncimea substratului vegetal

Livrarea
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I / Substrat mineral ND DGS-M:
•
saci de 20 de litri
•
saci mari de 1.000 litri
•
vrac: livrat cu sistem basculant - distribuit cu macaraua sau cu
un sistem transportor
•
vrac livrat ca o încărcătură însilozată
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Forma potrivită de livrare este determinată de dimensiunile și
localizarea proiectului. Sunt posibile pierderi de aproximativ 20%
(ND DGS-I) / 15% (ND DGS-M) din cauza tasării.

2.10 Vegetația
Un acoperiș verde intensiv poate să includă una dintre
următoarele combinații de vegetație:
•
gazon
•
arbuști cu înălțime mică
•
arbuști cu înălțime medie (până la 1,5 m)
•
arbuști cu înălțime mare (până la 3 m)
•
arbuști cu înălțime mare și arbori cu înălțime mică (până
la 6 m)
•
arbori cu înălțime medie și mare (până la 10 m)
•
arbori cu înălțime mare (până la 15 m)

3

Structura și specificațiile acoperișului determină cea mai potrivită
selecție de plante. Planificarea atentă, ținând cont de aspectele
structurale, climatice și de vegetație, determină succesul unui
acoperiș verde intensiv. Pentru mai multe informații despre alegerea
plantelor potrivite, ne puteți contacta la office@nophadrain.ro.
Copacii și arbuștii trebuie asigurați împotriva vântului prin cabluri
ancorate într-o grilă din oțel sau plastic poziționată dedesubtul
substratului vegetal.

Acoperișuri verzi intensive combinate cu elemente minerale
Acoperișurile verzi intensive pot fi foarte ușor combinate cu
elemente minerale pentru circulația pietonilor și a autoturismelor.
Cele mai potrivite sisteme de drenaj ND sunt alese prin
determinarea încărcărilor la care vor fi supuse. Folia de alunecare
și protecție ND TSF-100 protejează hidroizolația de încărcările
impuse.

Pavelele flexibile se așază peste un pat de nisip, deasupra
sistemului de drenaj ND. Sub patul de nisip trebuie realizat un
terasament suplimentar atunci când sunt anticipate încărcări
mai mari (de exemplu: zone cu trafic) sau când este nevoie să
se realizeze pante adiționale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm
să consultați broșura “Ghid de proiectare și instalare - acoperiș
pietonal/acoperiș parcare”.
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4 Sistemele de acoperiș verde intensiv Nophadrain
4.1 Acoperiș cu înălțime suficientă 1 la 80 la 5°
a. Construcția acoperișului “cald” / construcția acoperișului fără izolație termică
     Încărcarea suprafeței*: 282 - 3.202 kg/m2

Gazon, arbuști, arbori
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I sau
“topsoil”**
Panou-rezervor de apă ND WSM-50
217 - 2.067 mm*

Sistemul de drenaj ND 4+1h

Folie de alunecare și protecție ND TSF-100 ***
Hidroizolație rezistentă la rădăcini****

b. Construcția acoperișului inversat
     Încărcarea suprafeței*: 282 - 3.202 kg/m2

Gazon, arbuști, arbori
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I sau
“topsoil”**
Panou-rezervor de apă ND WSM-50
217 - 2.067 mm*

Sistemul de drenaj ND 4+1h

Izolație termică
Hidroizolație rezistentă la rădăcini****
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*

Adâncimea compoziției și încărcarea suprafeței depind de tipul de vegetație; valorile menționate sunt valori generale

** La adâncimi mai mari de 500 mm (350 mm cu “topsoil”), se va instala sub substratul vegetal un substrat mineral, pur
*** Opțional, ca protecție suplimentară pentru hidroizolație
**** Opțional, membrana anti-rădăcină ND WSB-80

4.2 Acoperiș cu înălțime insuficientă <1 la 80
a. Construcția acoperișului “cald” / construcția acoperișului fără izolație termică
    Încărcarea suprafeței*: 285 - 3.205 kg/m2

Gazon, arbuști, arbori
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I sau
“topsoil”**
Panou-rezervor de apă ND WSM-50
227 - 2.077 mm*

Sistemul de drenaj ND 5+1

Folie de alunecare și protecție*** ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini****

b. Construcția acoperișului inversat
    Încărcarea suprafeței*: 285 - 3.205 kg/m2

Gazon, arbuști, arbori
Substrat vegetal intensiv ND DGS-I sau
“topsoil”**
227 - 2.077 mm*

Panou-rezervor de apă ND WSM-50
Sistemul de drenaj ND 5+1
Izolație termică
Hidroizolație rezistentă la rădăcini****

*

Adâncimea compoziției și încărcarea suprafeței depind de tipul de vegetație; valorile menționate sunt valori generale

** La adâncimi mai mari de 500 mm (350 mm cu “topsoil”), se va instala sub substratul vegetal un substrat mineral, pur
*** Opțional, ca protecție suplimentară pentru hidroizolație
**** Opțional, membrana anti-rădăcină ND WSB-80
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Compoziția unui acoperiș verde intensiv

1
2

3

4
5
6

7
8

*

1

Vegetația

Plan de plantare intensiv: gazon, arbuști, arbori

2

Substratul

Substrat vegetal intensiv ND DGS-I/”topsoil”*

3

Stratul de retenție a apei

Panou-rezervor de apă ND WSM-50

4

Stratul de filtrare

5

Stratul de drenaj

6

Stratul de protecție și separare

7

Stratul de protecție

Folie de alunecare și protecție ND TSF-100**

8

Membrana anti-rădăcină

Hidroizolație rezistentă la rădăcini***

Sistemul de drenaj ND 4+1h

La adâncimi mai mari de 500 mm (350 mm cu “topsoil”), se va instala sub substratul vegetal un substrat mineral, pur

** Opțional, ca protecție suplimentară pentru hidroizolație
*** Opțional, membrana anti-rădăcină ND WSB-80
Aceste informații sunt publicate de Nophadrain BV ca o contribuție la bunele practici în aplicarea acoperișurilor verzi în Regatul Unit. Deși broșurile au fost pregătite cu mare
atenție, Nophadrain exclude orice răspundere pentru erori, omisiuni sau neînțelegeri care rezultă din conținutul acestei broşuri. Cititorul trebuie să se asigure de principiile și
practicile descrise în această broșură în relație cu orice situație particulară și să ia sfaturi profesionale adecvate, independente.  
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