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Sisteme de acoperiș verde extensiv  
Nophadrain
Ghid de proiectare și instalare



‘Rättscentrum - Örebro’ 
       ‘Brandweerkazerne St. Michielgestel’ 



   0   Introducere

   1   Aspecte legate de proiectare

   2  Structura acoperișului verde extensiv

   3   Sisteme Nophadrain pentru acoperișuri  
        verzi extensive

  0     Introducere

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	termoizolație
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
   •	 Sisteme	de	hidroizolare	discontinue
    º	Țiglă
    º	Foi	de	tablă	ondulată
1.6  Detalii
   • Marginea	acoperișului
   •	 Fațada
   •	 Deschiderile	(lucarnele)	cu	sau	fără	bordură
   •	 Scurgerea
1.7  Panta acoperișului
   •	 Măsuri	de	fixare	a	substratului	vegetal
   •	 Pantă	acoperiș	–	cădere	<1	la	80	la	5°
   •	 Pantă	acoperiș	–	cădere	1	la	80	(~0.7°)	la	15°	
   •	 Pantă	acoperiș	15°	-	25°	(acoperiș	cu	pantă	
	 	 	 	 medie)
   •	 Pantă	acoperiș	25°	-	45°	(acoperiș	cu	pantă	
	 	 	 	 abruptă)
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
   •	 Îmbunătățirea	măsurilor	de	prevenire	a	
    incendiilor
   •	 Lățimea	benzilor	delimitatoare	(zone	fără	
	 	 	 	 vegetație)	
1.11  Încărcările determinate de vânt
1.12  Protecție împotriva emisiilor
1.13  Mentenanță

2.1  Structura
   •	 Structura	acoperișului	verde	în	straturi	
	 	 	 	 multiple	–	Standard
   •	 Structura	acoperișului	verde	într-un	singur	
	 	 	 	 strat	–	Non-standard
2.2  Membrana anti-rădăcină
2.3  Stratul de separare, protecție și alunecare
2.4  Stratul de drenaj
2.5  Stratul de filtrare
2.6  Sistemele de drenaj ND
   • Sistemele	de	drenaj	ND	pe	construcțiile	cu	
	 	 	 	 acoperiș	inversat
   •	 Dimensionarea	sistemelor	de	drenaj	ND
2.7  Substratul vegetal
2.8  Stratul de retenție și suspensie a apei
2.9  Vegetația
   • Butași	de	Sedum	ND	/	 
	 	 	 	 Hidroînsămânțare	ND
   •	 Răsaduri	ND
   •	 Pături	vegetale	de	Sedum	ND

3.1  Acoperiș cu pantă suficientă până la 15°
	 	 	 	 a.	 Acoperiș	“cald“/acoperiș	fără	
	 	 	 	 	 	 izolație	termică
	 	 	 	 b.	 Acoperiș	inversat
3.2  Acoperiș cu pantă insuficientă 
	 	 	 	 a.	 Acoperiș	“cald“/acoperiș	fără	
	 	 	 	 	 	 izolație	termică
	 	 	 	 b.	 Acoperiș	inversat
3.3  Acoperiș cu rezervor adițional de apă
	 	 	 	 a.	 Acoperiș	“cald“/acoperiș	fără	
	 	 	 	 	 	 izolație	termică
	 	 	 	 b.	 Acoperiș	inversat
3.4  Acoperiș verde cu strat adițional de 
   suspensie a apei - greutate redusă 
	 	 	 	 a.	 Acoperiș	“cald“/acoperiș	fără	
	 	 	 	 	 	 izolație	termică
	 	 	 	 b.	 Acoperiș	inversat
3.5  Acoperiș cu greutate redusă - pantă 
   până la 15°
3.6  Acoperiș cu strat de retenție a apei
	 	 	 	 a.	 Acoperiș	“cald“/acoperiș	fără	
	 	 	 	 	 	 izolație	termică	
	 	 	 	 b.	 Acoperiș	inversat
3.7  Acoperiș cu pantă medie - între 15° și 25°
	 	 	 	 a.	 Sistem	multi-strat
	 	 	 	 b.	 Sistem	cu	un	singur	strat
3.8  Acoperiș cu pantă abruptă - între 25° 
   și 45°
	 	 	 	 a.	 Sistem	multi-strat

	 	 	 Compoziția	unui	acoperiș	verde	extensiv
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Un	acoperiș	verde	de	tip	extensiv	reprezintă	o	suprafață	înverzită	cu	
plante	rezistente	la	seceta,	care	nu	necesită	îngrijire	permanentă.	
Plantele	utilizate	trebuie	să	fie	de	dimensiuni	mici,	să	fie	plantate	
des	si	să	aibă	o	adaptabilitate	mare	 la	condiții	climatice	extreme	
(secetă,	soare	puternic,	vânt,	îngheț).	In	selectia	acestora,	trebuie	
avute	in	vedere	varietătile	regionale	și	condițiile	climatice	locale.

Comparativ	cu	acoperișurile	verzi	intensive*,	pentru	cele	extensive	
variantele	 de	 proiectare	 și	 diversitatea	 vegetației	 sunt	 reduse,	
existând	 mai	 multe	 restricții.	 Vegetația	 potrivită	 trebuie	 să	 aibă	
cerințe	 minime	 in	 ceea	 ce	 privește	 necesarul	 de	 umezeala	 și	
nutrienți	din	substratul	vegetal	în	care	este	plantată.	Acoperișurile	
verzi	 de	 tip	 extensiv	 nu	 necesită	 sistem	 de	 irigații	 cu	 toate	 că,	
acesta	 ar	 trebui	 luat	 în	 calcul	 în	 stadiile	 incipiente,	 pentru	 a	
susține	 germinarea	 și	 dezvoltarea	 plantelor.	 Un	 acoperiș	 verde	
extensiv	 este	 ales,	 în	 primul	 rând,	 pentru	 aspectul	 estetic,	 dar	
și	 din	 considerente	 ecologice;	 acesta	 nu	 este	 proiectat	 pentru	 a	
fi	 circulat,	 exceptând	mentenanța	 și	 controlul	 ocazional.	 Întrucât	
tipurile	de	plante	utilizate	nu	au	cerințe	mari	 față	de	configurația	

straturilor,	 greutatea	 totală	 si	 adâncimea	 substratului	 vegetal,	
încărcările	acoperișului	verde	extensiv	sunt	reduse.

Caracteristicile	unui	acoperiș	verde	extensiv:
•	 posibilități	limitate	de	proiectare	și	alegere	a	vegetației
•	 mentenanță	redusă	-	 în	mod	normal	-	nu	mai	mult	de	două	

vizite/an
•	 adâncime	redusă	a	substratului	vegetal	-	minim	77	mm
•	 greutatea	 proprie	 redusă	 începând	 de	 la	 aproximativ	 

40	kg/m2 	incluzând	vegetația
•	 costuri	reduse	pentru	montaj

*	 Acoperișurile	verzi	 intensive	pot	fi	comparate	cu	amenajările	tradiționale	
din	punct	de	vedere	al	modului	de	utilizare	și	diversității	design-ului	și	a	
plantării	-	pot	fi	incluse	spații	gazonate,	arbuști	și	ocazional,	arbori.

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.

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”).

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	
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	
aer	în	substrat	sau	în	alte	materiale	(hEN	ISO	10318).
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  1     Aspecte legate de proiectare

  1.1   Standarde

  1.2   Calculul încărcărilor
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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)

Încărcările	permanente	ale	unui	acoperiș	verde	extensiv	la	saturație	
maximă	cu	apă	sunt	menționate	în	tabelul	1	-	Calculul	încărcărilor.

Atunci	când	substratul	vegetal	extensiv	ND	DGS-E	este	înlocuit	
de	panoul-substrat	ND	SM-25	sau	ND	SM-50,	 în	combinație	cu	
pături	vegetale,	încărcarea	poate	fi	redusă	la	aproximativ	40	kg/
m2,	respectiv	50	kg/m2	cu	o	adâncime	a	substratului	de	aproximativ	 
50	 mm	 (panoul-substrat	 ND	 SM-25)	 sau	 aproximativ	 75	 mm	
(panoul-substrat	ND	SM-50).



Estimarea	încărcării	permanente	a	unui	acoperiș	verde	extensiv	la	saturație	maximă:

Tabel	1.	Calculul	încărcărilor
*	 Greutate	aproximativă	1,5	t/m3	la	saturație	maximă	cu	apă
**	 Opțional	-	în	cazul	folosirii	unei	hidroizolații	care	nu	are	membrană	anti-rădăcină	încorporată
***	 Când	se	folosește	sistemul	de	drenaj	ND	5+1	sau	ND	6+1v	,	adâncimea	totală	crește	cu	10	mm	și	încărcarea	la	suprafață	cu	2.5	kg/m2	(ND	5+1)	sau	4	

kg/m2 (ND	6+1v)
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Vegetație
Greutate 
vegetație 

kg/m2

Substrat vegetal 
extensiv ND DGS-E* 

adâncime 
mm/încărcare kg/m2

Grosimea 
sistemului de drenaj ND 

mm/încărcare kg/m2

Membrană  
anti-rădăcină  
ND WSB-50**

kg/m2

Încărcarea la 
suprafață*** 

kg/m2

Adâncime 
substrat
mm***

Mușchi	și	
Sedum

10
60/90
80/120

17/4,5 0,5
105
135

77
97

Sedum,	mușchi	
și	plante	
erbacee

10
60/90
100/150

17/4,5 0,5
105
165

77
117

Sedum,	
plante 

erbacee	și	
graminee

10
100/150
150/225

17/4,5 0,5
165
240

117
167

Graminee	și	
plante 
erbacee

10
150/225
200/300

17/4,5 0,5
240
315

167
217

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.

  1.3   Tipuri de acoperișuri

Acoperișul	inversatAcoperișul	“rece”
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  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”.	

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.

Clasificarea 
încărcărilor

Descriere 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	extrem	
de	mare

Acoperiș	parcare	pentru	
autoturisme	și	vehicule	de	

mare	tonaj

Tabel	2.	Clasificarea	încărcărilor	suportate	de	izolația	termică

Compatibilitatea	diferitelor	tipuri	de	termoizolație:

Clasificarea izolației termice Tipul 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	spumă	poliuretanică,	confecționate	în	fabrică.	

Specificații”

WRC 400	kPa* 400	kPa* 900	kPa* 1.200	kPa*

IRC  — — — —

Tabel	3.	Categoriile	încărcărilor	și	ale	rezistenței	la	comprimare	a	izolației	termice
*				Rezistența	la	comprimare	la	o	deformare	de	10%	în	conformitate	cu	hEN	826		“Produse	pentru	izolația	termică	a	clădirilor.	Determinarea	comportamentului	la								
						comprimare”

Acoperișul	fără	izolație	termicăAcoperișul	“cald”
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  1.5   Hidroizolația

Sisteme continue de hidroizolare
Acoperișurile,	în	general,	sunt	protejate	împotriva	infiltrațiilor		prin	
hidroizolație	(bitum,	sintetică	sau	lichidă).		Pentru	a	alege	tipul	de	
hidroizolație	 potrivită	 trebuie	 luate	 în	 calcul	 următoarele:	 scopul	
pentru	 care	 se	montează,	 standardele	 prevăzute	 pentru	 o	 bună	
practică.

Acoperișurile	 trebuie	 să	 aibă	 o	 pantă	 adecvată,	 iar	 hidroizolația	
trebuie	aleasă	în	funcție	de	tipul	acoperișului	și	de	modul	de	folosire	
a	acestuia.	Pentru	a	păstra	integritatea	hidroizolației	și	pentru	un	
montaj	bun	al	pavajului,	este	esențial	ca	membrana	hidroizolatoare	
să	fie	pe	cât	se	poate	de	întinsă.

Pe	acoperișurile	cu	circulație	auto	se	poate	ca	hidroizolația	să	se	
comprime	din	cauza	încărcărilor	pe	orizontală.	Asemenea	încărcări	
trebuie	evitate	folosindu-se	stratul	de	separare	și	alunecare,	așadar	
straturile	de	separare	și	alunecare	trebuie	să	fie	parte	a	structurii.

Hidroizolația	 pe	 care	 se	 adaugă	 substrat	 vegetal	 și	 vegetație	 (fie	
acoperiș		verde	extensiv,	fie	acoperiș	verde	intensiv)		trebuie	să	fie	
rezistentă	împotriva	rădăcinilor	sau	să	se	aplice	deasupra	acesteia,	
separat,	o	membrană	anti-rădăcină.

Hidroizolațiile	pot	fi	aplicate	într-unul	sau	în	două	straturi	și	se	pot	
monta	astfel:
•	 fixate	mecanic
•	 lipite	complet

Compoziția	unei	hidroizolații	lipite	poate	fi	una	din	următoarele:
Bitum – hidroizolație din bitum modificat (APP – SBS)
•	 cel	puțin	două	straturi
•	 primul	strat:	poliester	complet	lipit	de	structura	acoperișului
•	 al	 doilea	 strat:	 hidroizolație	 complet	 lipită	 APP	 sau	 SBS	

rezistentă	anti-rădăcină

Hidroizolații sintetice
•	 cel	puțin	două	straturi
•	 primul	strat:	poliester	complet	lipit	de	structura	acoperișului
•	 al	doilea	strat:	EPDM,	ECB,	POCB	sau	TPO	-	hidroizolație	

complet	lipită	de	primul	strat

Hidroizolație lichidă
•	 un	singur	strat
•	 trebuie	să	adere	la	întreaga	suprafață	și	trebuie	aplicat	în	cel	

puțin	două	straturi
•	 un	geotextil	potrivit	ar	trebuie	să	fie	aplicat	și	să	aibă	rolul	de	

ranforsare
•	 producătorul	trebuie	să	aibă	Acordul	tehnic	european	-	ETAG	

005	”Hidroizolații	lichide”

Mastic bituminos
•	 Înainte	 de	 instalare,	 pe	 fundația	 din	 beton	 trebuie	 să	 fie	

aplicat	un	strat	de	amorsă
•	 Stratul	de	dedesubt	-	membrană	anti-rădăcină	APP	–	SBS.
•	 Stratul	de	asfalt	cu	o	grosime	de	minim	25	mm	trebuie	instalat	

peste	terasament

Beton rezistent la apă
•	 Cerințele	 pentru	 betonul	 rezistent	 la	 apă	 sunt	 mențioante	

în	 standardul	 hEN	 206-1	 “Beton.	 Specificații,	 performanță,	
producție	și	conformitate”	și	standardul	hEN	8500	 “Beton	–	
Standard	complementar	pentru	hEN	206–1	Partea	1	și	2”.

•	 Crăpăturile	în	orice	direcție	trebuie	să	fie		≤0,2	mm.

Recomandări
Se	 recomandă	 ca	 hidroizolația	 să	 fie	 complet	 lipită	 de	 structura	
acoperișului.		În	multe	cazuri,	infiltrațiile	își	fac	loc	din	cauza	execuției		
greșite,	a	materialelor	slab	calitative	sau	a	erorilor		de	proiectare.		 
Când	 o	 hidroizolație	 nelipită,	 care	 stă	 sub	 propria	 greutate	 este	
avariată,	punctul	de	infiltrare	este	greu	de	găsit	deoarece	apa	se	
poate	deplasa	ușor	în	toate	direcțiile.		Hidroizolațiile	complet	lipite	
conferă	mai	multă	siguranță	dacă	sunt	montate	direct	pe	structura	
acoperișului.	Aceasta	înseamnă	că	pentru	un	acoperiș	verde	izolat,	
variantele	sunt	restrânse	la	alegerea	unui	acoperiș	“cald“	cu	vată	
minerală	sau	un	acoperiș	inversat	cu	polistiren	XPS.

Dacă	s-a	hotărât	instalarea	unui	acoperiș	“cald“	în	care	hidroizolația	
nu	 este	 complet	 lipită	 de	 structura	 acoperișului,	 se	 recomandă	
crearea	 unor	 compartimente	 separate.	 În	 cazul	 deteriorării	
hidroizolației	va	fi	mult	mai	ușor	de	localizat	problema.
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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).

Marginea acoperișului 
Dacă	marginea	acoperișului	este	prea	 joasă,	se	pot	 folosi	profile	
care	să	mărginească	straturile	acoperișului	verde.	Profilele	pot	fi	
folosite	și	atunci	când	acoperișul	nu	are	niciun	fel	de	margine.

La		margini,	este	necesar	a	se	lasa	o	fasie	pentru	mentenanță	și	
eventuale	verificări;	aceasta	se	va	umple	cu	pietriș	(min.	Ø	16/32	
mm)		sau		dale	de		piatră.		Lățimea	minimă	recomandată	este	de	
300	 mm.	 Pentru	 a	 împiedica	 amestecul	 substratului	 vegetal	 cu	
pietrișul	 de	 pe	margine,	 se	 poate	 folosi	ND	GARDLINER®	 Profil	
de	margine.	

Dacă	 hidroizolația	 este	 proiectată	 peste	 marginea	 acoperișului,	
este	 recomandat	ca	aceasta	să	fie	prelungită	cu	minim	500	mm	
peste	margine	sau	minim	200	mm	peste	îmbinare.

Fațada
În	cazul	fațadelor,	acestea	trebuie	înălțate	(pe	verticală)	cu	minim	
150	 mm	 peste	 nivelul	 acoperișului	 verde.	 Acest	 lucru	 nu	 este	
întotdeauna	 posibil	 în	 cazul	 pragurilor	 (ușilor),	 situație	 în	 care	
hidroizolația	poate	fi	înălțată	cu	50	mm.	

De-a	 lungul	 fațadelor	 se	 lasă	 o	 bandă	 cu	 pietriș	 (min.	 Ø	 16/32	
mm)	sau	dale	de	piatră	-	pentru	mentenanță	și	eventuale	verificări,	
totodată	 acționând	 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	preveni	amestecul	substratului	cu	zona	de	pietriș,	se	recomandă	
instalarea	 unui	 profil	 de	 delimitare	 ND	 GARDLINER®.	 Este	
recomandat	ca	lățimea	minimă	a	benzii	de	pietriș	să	fie	de	300	mm.	
În	cazul	fațadelor	cu	deschideri	(ferestre,	uși	etc)	la	minim	800	mm	
peste	nivelul	acoperișului	verde,	se	recomandă	lățimea	minimă	de		
500	mm	-	ca	măsură	de	siguranță	împotriva	incendiilor.

  1.6   Detalii

Produse ND:

Profil	de	delimitare		ND	GARDLINER®	PVC	45DK
Profil	de	margine	pentru	pietriș	ND	KL-80
Profil	de	margine	ND	RP-100
Profil	de	margine	ND	RP-101

Detaliu	1.	Parapet

≥300	mm

≥150	mm

Produse ND:

Profil	de	margine	ND	RP-101	

Detaliu	2.	Fațada	

≥300	mm

≥150	mm

Detaliu	4.	Fațadă	cu	o	deschidere	de	≤800	mm

≥500	mm

≥150	mm

≤800	mm

Detaliu	3.	Prag	ușă	

≥500	mm

≥50	mm
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Deschideri (lucarne) cu sau fără bordură
Se	recomandă	instalarea	unei	benzi	delimitatoare	cu	pietriș	(min.	Ø	
16/32	mm)	sau	dale	de	piatră	cu	o	lățime	de	minim	300	mm	-	pentru	
mentenanță	 sau	 eventuale	 verificări.	 Cu	 toate	 acestea,	 este	 de	
preferat	o	lățime	de	minim	500	mm	sau	mai	mult,	pentru	siguranța	
împotriva	 incendiilor.	Pentru	 a	 preveni	 amestecul	 substratului	 cu	
zona	de	pietriș,	se	recomandă	instalarea	unui	profil	de	delimitare	
ND	GARDLINER® .

Produse ND:

Profil	de	delimitare	ND	GARDLINER® PVC	45DK

Detaliu	5.	Deschideri	în	acoperiș

Detaliu	7.	Punct	de	ancorare

≥500	mm ≥500	mm

Detaliu	6.	Aerisire

≥150	mm

≥500	mm

≥150	mm

≥500	mm

≥500	mm

≥150	mm

Scurgere
Atunci	 când	 scurgerea	este	 poziționată	 în	 zona	de	 vegetație,	 se	
va	 plasa	 o	 cameră	 de	 vizitare	 pentru	 a	 oferi	 protecție	 împotriva	
impurităților	și	rădăcinilor.

Camera	 de	 vizitare	 nu	 trebuie	 să	 afecteze	 în	 niciun	 fel	 eficiența	
drenajului	și	trebuie	să	fie	accesibilă	în	orice	moment.	

O	bandă	de	pietriș	(min.	Ø	16/32	mm)	trebuie	să	delimiteze	camera	
tehnică.	Lățimea	benzii	nu	ar	 trebui	să	fie	mai	mică	de	500	mm.	
Pentru	 a	 preveni	 amestecul	 substratului	 cu	 zona	 de	 pietriș	 se	
recomandă	instalarea	unui	profil	de	delimitare	ND	GARDLINER®.

Scurgerile	 din	 afara	 zonei	 cu	 vegetație	 sunt	 poziționate,	 de	
obicei,	 în	 zona	 de	 pietriș,	 oferind	 posibilitatea	 de	 a	 le	masca	 cu	
pietriș	decorativ.	Când	scurgerea	este	plasată	în	zona	pavată,	se	
va	 amplasa	 deasupra	 acesteia	 o	 cameră	 de	 vizitare	 cu	 un	 grilaj	
adecvat.

≥500	mm ≥500	mm

Detaliu	8.	Scurgere

Produse ND:

Cămin	de	vizitare	ND	RS-8
Grilaj ND RS-8-R 
Profil	de	delimitare	ND	GARDLINER® PVC 45DK	



7

În	 cazul	 unui	 acoperiș	 verde	 de	 tip	 extensiv,	 panta	 trebuie	 sa	
impiedice	acumularea	apei	pe	suprafața	acoperișului.
Construcția	 acoperișului	 trebuie	 realizata	 astfel	 încat	 să	 asigure		
permanent	lipsa	unui	contact	direct	al	apei	acumulate	cu	substratul	
vegetal	al	acoperișului	verde.

Pentru	a	 realiza	acest	 lucru,	acoperișurile-terasă	 trebuie	să	aibă	
o	 pantă	 minimă	 de	 1	 la	 80	 (~1,3%).	 Acest	 lucru	 presupune	
realizarea	 unei	 pante	 mai	 mari	 pentru	 a	 putea	 compensa	
eventualele	deformări	și	 	erori	ale	construcției.	Unii	proiectanți	
iau	 în	 calcul	 o	 pantă	 de	 1	 la	 80	 (~1,3%)	 la	 care	 se	 adaugă	 o	
eroare de	25	mm	pentru	acoperișurile	din	beton	și	15	mm	pentru	
structurile	metalice.	Acoperișurile	 cu	 pantă	mai	mică	 de	 1	 la	 50	
(2%)	nu	sunt	potrivite	pentru	acoperișurile	verzi	cu	un	singur	strat.	
În	astfel	de	cazuri	trebuie	instalat	un	strat	separat	de	drenaj	pentru	
a	asigura	că	nu	se	acumulează	exces	de	apă	în	substratul	vegetal.	
Trebuie	 menționat	 faptul	 că	 se	 pot	 forma	 acumulări	 de	 apă	 pe	
suprafața	 acoperișului	 chiar	 dacă	 acesta	 are	 pantă	 suficientă.		
Aceasta	 se	 poate	 întâmpla	 în	 locul	 în	 care	 hidroizolația	 se	
suprapune	sau	acolo	unde	sunt	erori	de	construcție.	Prin	urmare,	
acolo	 unde	 	 substratul	 este	 în	 contact	 direct	 cu	 apa	 acumulată,	
acesta	 va	 deveni	 saturat	 	 din	 cauza	 capilarității.	 Pe	 scurt,	 acolo	
unde	 substratul	 vegetal	 intră	 în	 contact	 cu	 apa	 care	 băltește,	
acesta	din	urma	va	ajunge	în	stare	saturată	din	cauza	capilarității	
sale,	caz	in	care,	nu	se	poate	garanta	un	mediu	sănătos	pentru	
dezvoltarea	 vegetației.	 Folosind	 sistemul	de	drenaj	ND	5+1/ND	
6+1v	cu	o	înălțime	de	27	mm,	contactul	direct	dintre	apa	acumulată	
și	substrat	poate	fi	evitat.

Acoperișurile	cu	un	 raport	al	pantei	de	1	 la	20	sau	mai	mult	

(≥5%)	ar	 trebui	să	aibă	o	capacitate	mai	mare	de	 retenție	a	
apei	deoarece	acoperișurile	relativ	abrupte	pot	avea	drept	rezultat	
o	evacuare	accelerată	și/sau	excesivă	din	substrat.	Acest	lucru	se	
poate	obține	prin	creșterea	adâncimii	substratului.

Măsuri de fixare a substratului vegetal
Odată	cu	creșterea	unghiului	pantei,	trebuie	luate	măsuri	potrivite	
de	 fixare a	 substratului	 vegetal	 pentru	 a	 preveni	 alunecarea	
straturilor	componente	ale	acoperișului	verde.	Un	acoperiș	verde	
extensiv	nu	ar	trebui	montat	dacă	panta	acoperișului	este	mai	mare	
de	45°,	din	cauza	dificultăților	de	ordin	tehnic	în	ceea	ce	privește	
stratul	de	vegetație.	

În	funcție	de	unghiul	pantei:
•	 trebuie	luate	măsuri	tehnice	în	ceea	ce	privește	vegetația	și/

sau	măsuri	tehnice	ce	țin	de	structura	acoperișului

Forțele	 de	 încărcare	 nu	 trebuie	 să	 depună	 presiune	 asupra	
hidroizolației. Dacă	 este	 necesar,	 se	 poate	 instala	 stratul	 de	
separare	și	alunecare.	Elementele	de	ancorare	ar	 trebui	să	aibă	
orificii	 pentru	 drenaj	 când	 se	montează	 la	 baza	 acoperișului.	 La	
etapa	de	dimensionare	a	gurilor	de	scurgere,	trebuie	luată	în	calcul	
si	evacuarea	accelerată	și/sau	excesivă	a	apei	din	cauza	pantei	
abrupte	a	acoperișului.

Pantă acoperiș - cădere <1 la 80 la 5°
Măsuri	structurale:
•	 acoperiș	 fără	margini:	 trebuie	 instalat	 un	 profil	 de	margine	

pentru	a	fixa	substratul	vegetal	și	pietrisul
•	 raportul	înălțime-lățime	al	acoperișului	ar	trebui	să	fie	1:1	cu	

înălțimea	acoperișului	verde	extensiv
•	 straturile	 acoperișului	 verde	 extensiv	 se	 așază	 sub	 propria	

greutate,	fără	niciun	fel	de	sistem	de	prindere,	pe	hidroizolație
•	 atunci	 când	 straturile	 acoperișului	 verde	 extensiv	 sunt	

incompatibile	chimic	cu	hidroizolația,	trebuie	instalat	un	strat	
de	separare

•	 nu	 sunt	 necesare	 măsuri	 tehnice	 speciale	 în	 ceea	 ce	
privește	vegetația

  1.7   Panta acoperișului

Produse ND:

Acoperișuri	cu	pantă	suficientă	≥1	la	80
Sistem	de	drenaj	ND	4+1h	
Sistem	de	drenaj		ND	200	
Sistem	de	drenaj	ND	220
Sistem	de	drenaj	ND	6+1v	

Acoperișuri	cu	pantă	insuficientă	<1	la	80
Sistem	de	drenaj	ND	5+1
Sistem	de	drenaj	ND	800	
Sistem	de	drenaj	ND	6+1v	

Înălțimea 
acoperișului

Unghiul pantei Pantă

1:120 ~	0,5° ~	0,8%

1:100 ~	0,6° ~	1%

1:80 ~	0,7° ~	1,3%

1:60 ~	1°	 ~	1,7%

1:40 ~	1,4° ~	2,5%

1:38,2 ~	1,5° ~	2,6%

1:28,6 ~	2° ~	3,5%

1:19,1 ~	3° ~	5,2%

1:14,3 ~	4° ~	7%

1:11,4 ~	5° ~	8,7%

1:9,5 ~	6° ~	10,5%

1:8,1 ~	7° ~	12,3%

1:7,1 ~	8° ~	14,1%

1:6,3 ~	9° ~	15,8%

1:5,7 ~	10° ~	17,6%

1:3,8 ~	15° ~	26,8%

1:2,3 ~	25° ~	46,6%

1:1 ~	45° ~	100%

Tabel	4.	Raportul	dintre	înălțime	-	unghiul	pantei	-	pantă

Produse ND:

Profil	de	margine	pentru	pietriș	ND	KL-80
Profil	de	margine	ND	RP-100
Profil	de	margine	ND	RP-101
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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. 

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.

Utilizarea	aceastei	metode	presupune	că	orice	furtună	mai	intensă	
ar	 fi	 captată	 de	 acoperișul	 verde.	 Structura	 acoperișului	 trebuie,	
totuși,	 să	 fie	 destul	 de	 rezistentă	 pentru	 încărcările	 date	 de	 apa	
care	s-ar	putea	aduna	și	rămâne	pentru	un	timp	pe	acoperiș.	

  1.8   Proiectarea drenajului pentru apa pluvială

Pantă acoperiș - cădere 1 la 80 (~0,7°) la 15°
Măsuri	tehnice	structurale	și	de	vegetație:
•	 acoperiș	 fără	margini:	 trebuie	 instalat	 un	 profil	 de	margine	

pentru	a	fixa	substratul	vegetal	și	pietrisul
•	 dacă	 apa	 pluvială	 este	 evacuată	 printr-un	 jgheab,	

elementele	de	ancorare	a	substratului	vegetal	de	 la	baza	
acoperișului	 ar	 trebui	 să	 fie	 prevăzute	 cu	 alveole	 pentru	
drenaj	cu	capacitate	mare	de	retenție	a	apei

•	 substratul	trebuie	să	aibă	o	capacitate	mai	mare	de	retenție	
a	apei	(fie	un	conținut	organic	mai	mare,	fie	o	adâncime	mai	
mare)	deoarece	panta	mai	mare	poate	duce	la	o	evacuare	
accelerată	sau/și	excesivă	a	apei	din	substratul	vegetal

•	 utilizarea	unui	strat	antieroziune	sau	a	unei	solutii	împotriva	
eroziunii	poate	îmbunătăți	stabilitatea	substratului	vegetal

Pantă acoperiș 15° - 25° (acoperiș cu pantă medie)
Din	 cauza	 forțelor	mari	 de	alunecare	a	 straturilor	 din	 compoziția	
acoperișului	verde	ar	trebui	luate	măsuri	tehnice	privind	structura	și	
vegetația	-	pentru	a	îmbunătăți	stabilitatea	substratului.

Măsuri	tehnice	privind	structura:
•	 măsuri	de	ancorare	a	substratului	la	nivelul	jgheabului
•	 instalarea	sistemului	de	drenaj	ND
•	 consolidarea	 stratului	 de	 drenaj	 când	 este	 instalat	 un	

sistem	de	acoperiș	verde	dintr-un	singur	strat
•	 folosirea	 pavelelor	 de	 beton/piatră	 în	 locul	 pietrișului	 	 pe	

suprafata	benzilor	delimitatoare	fără	vegetație

Măsuri	tehnice	privind	vegetația:
•	 folosirea	 substratului	 sub	 formă	 de	 panouri-substrat	 în	

locul	substratului	vegetal	convențional	(granulat)

•	 consolidarea	 substratului	 vegetal	 cu	 geotextile	 sau	 alte	
produse	asemănătoare

•	 consolidarea	substratului	cu	solutie	împotriva	eroziunii
•	 creșterea	numărului	de	răsaduri/m2

•	 folosirea	păturilor	vegetale

Pantă acoperiș 25°-45° (acoperiș cu pantă abruptă)
Pentru	acoperișurile	cu	pantă	de	25°	sau	mai	mult,	 trebuie	 luate	
în	 calcul	măsuri	 de	ancorare	a	 substratului	 vegetal	 la	 suprafață.	
Când	se	dimensionează	banda	delimitatoare	de	pietriș,	 sistemul	
de	drenaj	și	canalul	de	scurgere	de	la	baza	acoperișului	cu	pantă	
abruptă,	 trebuie	 avută	 in	 vedere	 si	 evacuarea	 accelerată	 sau/și	
excesivă	a	apei	de	pe	acoperiș.
În	 principiu,	 la	 acoperișurile	 cu	 pantă	 între	 25°	 și	 45°	 se	 aplică	
aceleași	măsuri	 tehnice	ca	 la	acoperișurile	 cu	pantă	 între	15°	 și	
25°.	Suplimentar,	mai	trebuie	luate	următoarele	măsuri:
Măsuri	tehnice	privind	structura:
•	 evaluarea	încărcărilor	permanente	de	la	baza	acoperișului
•	 limitarea	încărcării	permanente	prin	instalarea	elementelor	

de	ancorare	a	substratului	la	baza	acoperișului
•	 distribuirea	forțelor	de	alunecare-incarcare	ale	substratului	pe	

ambele	părți	ale	acoperișului	(acoperiș	în	două	ape)
•	 Limitarea	 alunecării	 incarcarilor	 prin	 fixare	 cu	 geotextile,	 și	

geogril	în	partea	de	sus	a	acoperișului
•	 folosirea	 dalelor	 înierbate	 pentru	 prevenirea	 alunecării	

substratului	 și	 a	 pietrișului	 de	 pe	 marginile	 acoperișului	
verde

•	 sisteme	 speciale	 de	 scări	 trebuie	 instalate	 pentru	
mentenanță

•	 instalarea	 profilului	 ND	 de	 protecție	 împotriva	 eroziunii	
în	combinație	cu	grila	de	protecție	 împotriva	eroziunii	ND	
ESG-40/40

Măsuri	tehnice	privind	vegetația:
•	 folosirea	 substratului	 sub	 formă	 de	 panouri-substrat în	

locul	substratului	vegetal	convențional	(granulat)
•	 folosirea	păturilor	vegetale

Produse ND:

Protecție	împotriva	eroziunii	ND	6+1esn	
Sistem	de	drenaj	ND	200
Panouri-substrat	ND	SM-50
Folie	hidroizolantă	ND	WSF-24	
Substrat	mineral	ND	DGS-M	
Pături	vegetale	de	Sedum	ND	
Răsaduri	de	Sedum	ND
Răsaduri	de	graminee	ND

Produse ND:

Profil	de	margine	pentru	pietriș	ND	KL-80
Profil	de	margine	ND	RP-100
Profil	de	margine	ND	RP-101
Grid	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	ESG-40/40

Produse ND:

Profil	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND
Clemă	pentru	fixare	ND
Sistem	de	drenaj	ND	100
Sistem	de	drenaj	ND	120
Sistem	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	Strip	150
Panouri-substrat	ND	SM-25
Panouri-substrat	ND	SM-50
Folie	hidroizolantă	ND	WSF-24	
Grid	de	protecție	împotriva	eroziunii		ND	ESG-40/40		
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Tabel	6.	Coeficienții	de	scurgere

În	cazul	acoperișurilor	terasă,	ar	trebui	luate	în	considerare	toate	
măsurile	 de	 siguranță	 necesare	 pentru	 realizarea	 inspecțiilor	 și	
lucrărilor	de	mentenanță	 încă	din	momentul	proiectării.	Astfel,	se	
pot	elimina	costuri	suplimentare	cu	eventualele	măsuri	de	protecție	
și	siguranță	ce	ar	trebui	luate	ulterior.

Pentru	a	preîntâmpina	accidentele,	trebuie	avute	in	vedere	măsuri	
preventive	de	siguranță	colective	cum	ar	fi:	bariere,	balustrade	etc.	
În	cazul	 în	care	acestea	nu	pot	fi	aplicate,	 trebuie	 luate	 in	calcul	
masuri	de	siguranta	preventive	individuale.

Echipamentul	 personal	 de	 protecție	 împotriva	 căderii	 (spre	
exemplu	 un	 sistem	 de	 ancorare)	 trebuie	 să	 aibă	 întotdeauna	
prioritate	față	de	echipamentul	personal	de	limitare	a	înălțimii	și/
sau	a	consecințelor	unei	căderi.	

Produsele	 și	 sistemele	 trebuie	 să	 respecte	 standardul	 de	
siguranță	 adecvat,	 inclusiv	 hEN	 795	 “Protecția	 împotriva	
căderilor	 de	 la	 înălțime.	 Dispozitive	 de	 ancorare.	 Cerințe	 și	
teste“	 și	 hEN	 353-1	 ”Echipamente	 de	 protecție	 individuală	
împotriva	căderilor	de	la	înălțime“.
Următoarele	 sisteme	 de	 siguranță	 trebuie	 instalate	 în	 funcție	 de	
compatibilitate:
•	 sisteme	colective	de	prevenție	a	căderii	-	garduri	de	protecție,	

borduri	de	protecție,	bariere	etc.
•	 sisteme	de	poziționare	a	echipamentelor	de	 lucru:	permit	

utilizatorului	 să	 lucreze	 ancorat	 sau	 suspendat	 pentru	 a	
preveni	sau	a	limita	o	cădere.

•	 sistemele	de	oprire	a	căderii	 și	echipamente	care	 limitează	
forța	de	impact	a	căderii.

Coeficientul de scurgere
În	cazul	acoperișurilor	 verzi	extensive,	pot	fi	 luați	 în	considerare	
următorii	 coeficienți	 de	 scurgere	 (C).	Valorile	 sunt	 influențate	de	
adâncimea	substratului	și	de	panta	acoperișului:

Aceste	date	se	aplică	pentru	adâncimea	mentionată	în	tabel	la	o	
cantitate	de	precipitații	de	r	=	0,03	 l/(m2)	căzute	în	15	minute.	 În	
cadrul	testelor,	substratul	a	fost	saturat	cu	apă	și uscat	timp	de	24	
de	ore	înainte	de	începerea	testelor.	

Capacitatea anuală de stocare a apei pluviale
Media	 anuală	 (%)	 de	 apă	 pluvială	 stocată	 de	 acoperișul	 verde	
este	calculată	din	diferența	dintre	apa	colectată	din	precipitații	și	
cantitatea	de	apă	evacuată.	Coeficientul	-	Ca	este	opusul	calcului	
anterior.	Capacitatea	anuală	de	retenție	a	apei	depinde	mai	mult	
de	adâncimea	substratului	decât	de	tipul	de	compoziție	și	structura	
acestuia.

Media	 anuală	 (%)	 a	 stocării	 de	 apă	 pluvială	 și	 coeficientul	 de	
scurgere	 al	 sistemului	 de	 acoperiș	 verde	 la	 înălțimi	 diferite,	
presupunând	precipitații	anuale	de	650-800	mm:

La	o	cantitate	mai	mare	de	precipitații	(>800	mm)	sau	mai	scăzută	
(<650	mm)	media	anuală	de	stocare	a	apei	pluviale	va	fi	diferită	de	
valorile		din	tabelul	7.

  1.9  Măsuri de siguranță 

Zonă
Cantitatea de precipitații 

l/(m2) categoria 1
Cantitatea de precipitații 

l/(m2) categoria 2
Cantitatea de precipitații 

l/(m2) categoria 3

Anglia 0,022 0,066 0,088

Scoția,	Țara	Galilor	și	Irlanda	de	Nord 0,016 0,053 0,065

Scoția	de	Nord,	insulele	Shetlands	și	
Orkneys

0,010 0,029 0,034

Tabel	5.	Date	de	referință	despre	furtunile	din	categoriile	1,	2	și	3

Pentru	mai	multe	informații	despre	cantitatea	de	precipitații	din	Regatul	Unit,	consultați	anexa	națională	NB	of	BS	EN	12056-3.	

Adâncimea  
substratului în 

mm

Panta 
acoperișului
≤5º (~8,8%)

Panta 
acoperișului 
>5° (~8,8%) 

60 C	=	0,6 C	=	0,7

60-100 C	=	0,5 C	=	0,6

100-150 C	=	0,4 C	=	0,5

150-250 C	=	0,3 –

Adâncimea 
substratului 
vegetal mm

Tipul 
vegetației

Media 
anuală a 

apei pluvi-
ale stocate 

%

Coeficient 
anual de 
scurgere 

Ca

60 Mușchi	și	Sedum 45 0,55

60	-	100
Sedum,	mușchi	și	
plante	erbacee

50 0,50

100 - 150
Sedum,	plante	
erbacee	și	
graminee

55 0,45

150 - 200
Graminee	și	

plante	erbacee
60 0,40

Tabel	7.	Capacitate	anuală	de	reținere	a	apei	pluviale
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  1.10   Măsuri de prevenire a incendiilor

Îmbunătățirea măsurilor de prevenție a incendiilor
Acoperișurile	verzi	extensive	sunt	considerate	ca	fiind	rezistente	la	
incendii,	la	căldură	radiantă	sau	scântei	dacă:
•	 adâncimea	 substratului	 este	 de	minim	 30	mm	 și	 conține	

maxim	20%	material	organic
•	 o	bandă	de	pietriș	 (min.	16/32	mm)	sau	de	dale	de	beton	

cu	 o	 lațime	 minimă	 de	 500	 mm	 -	 este	 montată	 în	 jurul	
deschiderilor	 din	 acoperiș	 (lucarne,	 guri	 de	 scurgere,	
ventilații	etc)

•	 au	de-a	 lungul	 fațadelor	cu	deschideri	 (ferestre,	uși	etc.)	 la	 
≤800	mm	deasupra	nivelului,	o	bandă	delimitatoare	din	pietriș	
(min.	 16/32	 mm)	 sau	 dale	 din	 beton/piatră	 cu	 o	 grosime	
minimă	de	500	mm

•	 la	delimitări	 care	nu	depășesc	40	m,	există	un	perete	anti-
incendiu	 cu	 o	 înălțime	 de	 cel	 puțin	 300	 mm	 sau	 există	 o	
bandă	de	pietriș	sau	plăci	de	beton	de	min.	16/32	mm	care	
are	o	lățime	de	cel	puțin	1.000	mm

•	 pentru	clădirile	învecinate,	cu	șipci,	1.000	mm	de	la	streașină	
sunt	păstrați	fără	vegetație,	iar	zona	este	ignifugată

Detaliu	9.	Perete	anti-incendiu

Detaliu	10.	Bandă

≥300	mm ≥300	mm

≥300	mm ≥300	mm

≥150	mm ≥150	mm≥150	mm ≥150	mm

≥300	mm ≥300	mm

≥40	m

≥40	m

≥1.000	mm ≥1.000	mm

Detaliu
Bandă delimitatoare: pietriș 

(minim 16/32)/dale din beton/piatră 
Lățime recomandată

Lățimea recomandată 
pentru siguranța împotriva 

incendiilor

Scurgere Da –	 ≥500	mm	de	jur	împrejur

Fațadă Da ≥300	mm	 –

Fațadă	cu	deschidere	
≥800	mm	deasupra	nivelului

Da –	 ≥500	mm

Marginea	acoperișului	 Da ≥300	mm −

Deschidere	în	acoperiș	(ferestre) Da − ≥500	mm

Lățimea	benzilor	delimitatoare	(zone	fără	vegetație):

Tabel	8.	Lățimi	benzi	delimitatoare

Produse ND:

Profil	de	delimitare	ND	GARDLINER® PVC	45DK
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  1.11   Încărcările determinate de vânt

  1.12   Protecție împotriva emisiilor

  1.13   Mentenanță

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	strat-
balast.	 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.

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.	

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

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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Acoperișul	 verde	 extensiv	 Nophadrain	 are	 in	 compoziție	
următoarele	straturi	care	trebuie	să	fie	luate	în	considerare	exact	
în	această	ordine:
•	 membrană	anti-rădăcină
•	 strat	de	protecție	și	separare
•	 strat	de	drenaj
•	 strat	de	filtrare
•	 substrat	vegetal
•	 strat	vegetal

Toate	straturile	 trebuie	ordonate	 în	așa	 fel	 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	cuprinde	
filtre	de	drenaj	și	de	filtrare,	iar	în	anumite	situații,	poate	să	includă	
și	stratul	de	separare	și	protecție).

Structura acoperișului verde cu straturi multiple - Standard
În	structura	cu	straturi	multiple,	substratul	este	separat	de	stratul	
de	drenaj	printr-un	geotextil	cu	 rol	de	filtru.	Geotextilul	 împiedică	
pătrunderea	particulelor	fine	din	substratul	vegetal	în	sistemul	de	
drenaj.	Astfel,	se	asigură	funcționarea	optimă	a	drenajului	vertical	
și	orizontal.

Deoarece	 substratul	 nu	 funcționează	 ca	 element	 de	 drenaj,		
pentru	 a	 îmbunătăți	 capacitatea	 de	 retenție	 a	 apei	 și	 a	
spori	 cantitatea	 de	 nutrienți,	 acesta	 poate	 fi	 amestecat	 cu		
material	 organic,	 astfel	 ajutând	 la	 dezvoltarea	 plantelor.	

Avantajele	unui	sistem	cu	straturi	multiple:
•	 îmbunătățind	capacitatea	de	retenție	a	apei	din	substrat,	se	

contribuie	la	o	creștere	sănătoasă	a	plantelor	pe	termen	lung
•	 drenaj	 excelent	 (pe	 orizontală	 și	 pe	 verticală)	 pe	 termen	

lung	ce	împiedică	supra-încărcarea	cu	apă	pluvială
•	 substrat	cu	capacitate	mare	de	absorbție	a	apei,	datorată	

prezenței	particulelor	fine,	dar	și	a	materialului	organic
•	 potrivit	 atât	 pentru	 acoperișuri	 terasă,	 cât	 și	 pentru	 cele	 în	

pantă

Structura acoperișului verde într-un singur strat – Non-
standard 
În	 structura	 acoperișului	 verde	 dintr-un	 singur	 strat,	 funcțiile	
substratului	 vegetal,	 ale	 stratului	 de	 filtrare	 și	 de	 drenaj	 sunt	
preluate	de	un	substrat	mineral.	Substratul	trebuie	să	aibă	rol	de	
filtrare,	nedegradabil	și	să-și	păstreze	dimensiunile	astfel	încât	să	
nu	 compromită	 funcția	 de	 filtrare	 și	 în	 același	 timp	 să	permită	 o	
bună	drenare	atât	verticală		cât	și	orizontală.

Panta	 minimă	 a	 unui	 acoperiș	 cu	 un	 singur	 strat	 trebuie	 să	 fie	
2%	și	 substratul	 trebuie	 să	aibă	o	adâncime	minimă	de	80	mm.	
Deoarece	 nu	 există	 în	 acest	 sistem	 un	 strat	 separat	 de	 filtrare,	
substratul	 vegetal	 poate	 conține	 foarte	 puțin	 material	 organic.	
Deoarece	substratul	este	dintr-un	material	natural	este	destul	de	
greu	de	determinat	capacitatea	de	drenare	a	acestuia,	deci	trebuie	
acordată	atenție	densității	rădăcinilor	și	fenomenului	de	pătrundere	
a	particulelor	fine	de-a	lungul	timpului.

Dezavantajele	sistemului	într-un	singur	strat:
•	 drenaj	orizontal	ineficient	pe	termen	lung,	întrucât	din	cauza	

acumulării	de	apă	se	pot	depăși	încărcările	maxime	admise,	
calculate	in	faza	de	proiectare

•	 drenajul	 insuficient/ineficient	 duce	 la	 creșterea	 cantității	
de	apă	acumulate	 în	substrat.	Umiditatea	excesivă	duce	 la	
dezvoltarea	 de	muschi	 și	 atrage	 plante	 care	 au	 nevoie	 de	
mentenanță	suplimentară

•	 reduce	 capacitatea	 de	 absorbție	 a	 apei	 și	 a	 substanțelor	
nutritive	deoarece	substratul	nu	conține	material	organic

•	 fluctuațiile	 semnificative	 de	 apă	 și	 substanțe	 nutritive	 duc	
la	 încărcarea	 stratului	 de	 vegetație,	 care	 poate	 duce	 la	 o	
creștere	deficitară	sau	chiar	la	moartea	plantelor

•	 nu	este	adecvat	pentru	acoperișurile	cu	pantă	mai	mică	de	
2%

•	 reducerea	 costurilor	 realizată	 prin	 eliminarea	 straturilor	
separate	 de	 drenaj	 și	 filtrare	 se	 anulează	 prin	 creșterea	
costurilor	cu	mentenanțe	suplimentare

Acolo	 unde	 panta	 este	 mai	 mică	 de	 2%,	 drenajul	 pe	 orizontală	
trebuie	 îmbunătățit	 prin	 instalarea	 sistemului	 de	 tip	 bandă	 ND	
Strip	150.	Benzile	sunt	așezate	în	rânduri	paralele	la	aproximativ	
2m	 distanță,	 peste	 stratul	 de	 protecție.	 Benzile	 se	 unesc	
într-un	 cămin	 de	 vizitare	 care	 este	 plasat	 peste	 o	 scurgere.

  2.1    Structura

    2   Structura unui acoperiș verde extensiv

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	 separate	 de	
hidroizolație,	 se	 aplică	 aceleași	 principii	 ca	 și	 în	 cazul	 instalării	
hidroizolației.
În	 cazul	 acoperișurilor	 inversate,	 membrana	 anti-rădăcină	 este	
poziționată	 direct	 sub	 izolația	 termică	 și	 deasupra	 hidroizolației.	
Membrana	anti-rădăcină	are	0,5	mm grosime	și	este	realizată	din	
LPDE	ymodificat,	 testată	 în	conformitate	cu	DIN	4062-1-	 test	de	
rezistență	anti-rădăcină.	Montajul	 este	 rapid	 și	 ușor,	 garantat	 de	
bucățile	mari	de	până	la	100	m2.

  2.2  Membrana anti-rădăcină

Produse ND:

Membrană	anti-rădăcină	ND	WSB-50



Stratul	 de	 separare	desparte	materialele	 care	 sunt	 incompatibile	
din	 punct	 de	 vedere	 chimic	 (ex.:	 Clorură	 de	 Polivinil	 (PVC)	 și	
Polistiren	 (PS)).	Acest	 strat	 de	 separare	 are	 și	 rol	 de	 protecție,	
apărând	hidroizolația	de	lovituri	mecanice.	Atunci	când	se	folosește	
un	strat	de	protecție	separat,	trebuie	să	fie	instalată	o	membrană	
de	protecție	din	cauciuc	sau	din	geotextil	care	să	aibă	densitatea	
minimă	de	300	g/m2	și	o	rezistență	la	străpungere	de	1,5	kN.	Stratul	
de	protecție	trebuie	proiectat	în	concordanță	cu	condițiile	la	care	va	
fi	supusă	hidroizolația.

Dacă	sistemele	de	drenaj	ND	sunt	montate	imediat	după	instalarea	
hidroizolației,	 acestea	 pot	 acționa	 ca	 strat	 de	 separare	 și	 protecție	
pentru	 	 încărcări	statice	cu	greutăți	mici	ca	ale	unui	acoperiș	verde	
extensiv.

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	
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.

  2.3  Stratul de separare și protecție

  2.4  Stratul de drenaj
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Produse ND:

Sistem	de	drenaj	ND	

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).

  2.5 Stratul de filtrare

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.

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

  2.6  Sistemele de drenaj ND

Tabelul	9.	Aplicații	ale	sistemului	de	drenaj	ND

Tipuri de sisteme de drenaj ND ND 4+1h ND 5+1 ND 6+1v ND 100 ND 200 ND 6+1esn

Acoperiș	verde	extensiv	–	căderi	≥1	la	80 ■ ■ ■ – ■ –

Acoperiș	verde	extensiv	–	căderi	≥1	la	80
(acoperiș	inversat)

■ ■ ■ – – –

Acoperiș	verde	extensiv	–	căderi	<1	la	80 – ■ ■ – – –

Acoperiș	verde	extensiv	–	căderi	<1	la	80
(acoperiș	inversat	–	excepție)

– ■ ■ – – –

Acoperiș	verde	extensiv	–	pantă	de	15°	
până	la	25°	(acoperiș	cu	pantă	medie)

– – – – ■ ■

Acoperiș	verde	extensiv	–	pantă	de	25°	
până	la	45°	(acoperiș	cu	pantă	abruptă)

– – – ■ – –

Acoperiș	verde	extensiv-	acoperiș	cu	
rezervor	suplimentar	de	apă

– – ■ – – –
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Dimensionare sistem de drenaj ND
Cantitatea	de	apă	care	trebuie	evacuată	de	stratul	de	drenaj	(q’)	
poate	fi	calculată	în	l/(m2),	folosind	următoarea	formulă:

q’			=	cantitate	de	apă	care	trebuie	evacuată	prin	sistemul	de	drenaj	 
									l/(m2)
A				=	suprafața	efectivă	a	acoperișului	m2	(Lr	x	Br)
C				=	coeficientul	de	scurgere	(vezi	tabelul	6)
r					=	cantitatea	de	precipitații	l/(m2)	
Lr			=	lungimea	acoperișului	ce	trebuie	drenat	(m)

                                        A	x	C	x	r	
																						q’			=																																		în	l/(m2)
                                             Lr

Br

Hr

Figura	1.	Dimensiunile	acoperișului
Lr	=	lungimea	acoperișului	care	are	nevoie	de	drenaj
Br	=	lățimea	(proiectată	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	 pe	 lungimea	 
									suprafeței	lui

Tr

Lr

  2.7  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.

Pietriș
Substratul	pentru	un	acoperiș	verde	extensiv	trebuie	să	conțină,	în	
proporție	mică,	material	organic	(≤65	g/l).	Ghidul	FLL-Recomandări	
pentru	Acoperișuri	 Verzi	 (2008)	 descrie	 cerințele	 exacte	 în	 cazul	
acestui	substrat.	Conținutul	mineral	ridicat	este	conceput	în	așa	fel	
încât		să	se	evite	orice	posibilă	micșorare	a	substratului	cauzată	de	
perioade	lungi	de	secetă	și,	prin	urmare,	să	fie	evitate	daunele	care	
pot	apărea	la	rădăcinile	plantelor.	Un	conținut	cu	prea	mult	material	
organic	poate	avea	ca	rezultat	tasarea	sau	chiar	deformarea	care	
vor	determina	completări	regulate	de	substrat.

Sistemele	formate	dintr-un	singur	strat	folosesc	un	substrat	care	are	
material	organic	în	proporție	foarte	mică	(≤40	g/l).	Pe	acoperișurile	
cu	pantă	mai	mare	de	5%	se	recomandă	să	se	așeze	un	substrat	
mai	gros	pentru	a	exista	o	mai	mare	capacitate	de	retenție	a	apei.	
Din	cauza	pantei,	apa	este	evacuată	mai	rapid	din	substrat.

Adâncimea	substratului	este	determinată	de	necesarul	de	apă	și	
nutrienți	al	plantelor,	cât	și	de	dimensiunile	rădăcinilor	plantelor.

Pentru	calcularea	adâncimii	necesare	a	substratului,	trebuie	luate	
în	considerare	următoarele:
•	 caracteristicile	materialelor	ce	vor	fi	folosite
•	 panta	acoperișului
•	 expunerea	suprafeței	acoperișului	(soare,	umbră,	vânt	etc.)
•	 regiune	climaterică
•	 condiții	specifice
•	 încărcarea	proprie	a	structurii	
•	 retenția	de	apă	avută	în	vedere

Notă:
Este	 foarte	 probabil	 ca	 substratul	 vegetal	 să	 conțină	 proporții	
considerabile	de	particule	fine	care	ar	putea	înfunda	stratul	de	filtrare	
și	de	drenaj.	Având	în	vedere	acestea,	este	recomandat	ca	substratul,	
în	cazul	acoperișurilor	verzi	extensive,	să	nu	fie	pe	bază	de	pământ.	
Substraturile	ND	DGS	sunt	conforme	cu	FLL	-	Recomandări	pentru	
Acoperișuri	verzi	(2008).

Livrare
Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E/Substrat	mineral	ND	DGS-M:
•	 saci	de	20	de	litri
•	 saci	cu	volum	mare	de	1.000	de	litri
•	 vrac:	 livrat	cu	sistem	basculant	-	distribuit	cu	macaraua	sau	

un	sistem	transportor
•	 vrac	livrat	ca	o	încărcătură	însilozată
Cea	mai	potrivită	formă	de	livrare	este	determinată	de	dimensiunile	
și	de	 localizarea	proiectului.	Sunt	posibile	pierderi	de	aproximativ	
15%	din	cauza	tasării.

Tipul vegetației Adâncime sub-
strat vegetal (mm)

Mușchi	și	Sedum 60-80

Sedum,	mușchi	și	plante	erbacee 60-100

Sedum,	plante	erbacee	și	ierburi 100-150

Ierburi		și	plante	erbacee 150-200

Tabel	10.	Adâncime	substrat	vegetal

Produse ND:

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E
Substrat	mineral	ND	DGS-M
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Panouri-substrat
Pentru	acoperișurile	verzi	extensive,	substratul	poate	fi	înlocuit	cu	
panourile-substrat	ND	SM-25	sau	ND	SM-50.	Din	cauza	greutății	
mici,	panourile	sunt	confecționate	din	vată	minerală	hidrofilă.	Sunt	
ideale	în	cazul	construirii	unor	acoperișuri	verzi	ușoare.
Panourile-substrat	 ND	 SM,	 în	 combinație	 cu	 păturile	 vegetale,	
reduc	greutatea	totală	a	unui	acoperiș	verde	extensiv,	ajungând	la	
40	kg/m2	pentru	SM-25	și	la	50	kg/m2	pentru	SM-50.	

Folosirea	panourilor-substrat	reprezintă	o	soluție	economică	pentru	
acoperișurile	cu	suprafață	mică	(nu	e	nevoie	de	macara).	 	Atunci	
când	sunt	folosite	panourile	ND	SM-25	trebuie	luate	în	considerare	
lucrări	suplimentare	de	mentenanță,	cum	ar	fi	udarea	și	fertilizarea,	
din	cauza	grosimii	mici	a	panoului.

Conținutul	 100%	 mineral	 și	 densitatea	 mare	 fac	 ca	 aceste	
panouri-substrat	 să	 aibă	 un	 grad	 mare	 de	 durabilitate	 și	
stabilitate	a	structurii.

De	 aceea,	 aceste	 panouri	 sunt	 ideale	 pentru	 acoperișurile	
verzi	extensive	 în	pantă.	Acolo	unde	materialul	granular	poate	
aluneca	și	apoi	cădea,	panourile	din	vată	minerală	rămân	pe	loc.	
La	o	pantă	mai	mare	de	15°,	trebuie	realizate	calcule	structurale.	

Găurile	în	panourile-substrat	se	pot	face	cu	o	freză	și,	astfel,	baloții	
de	pământ	cu	rădăcini	ale	răsadurilor	vor	încăpea	exact	în	gropile	
pregătite.	De	asemenea,	se	pot	împrăștia	butași	de	Sedum	(manual	
sau	 prin	 hidroînsămânțare)	 sau	 se	 pot	 așeza	 pături	 vegetale	 pe		
aceste	panouri-substrat.	
Atunci	 când	 se	 folosesc	 butași	 sau	 răsaduri,	 panourile-substrat	
trebuie	 să	 fie	 acoperite	 cu	 un	 strat	 de	 10-20	 mm	 de	 substrat	
mineral	ND	DGS-M.	Capacitatea	mare	de	retenție	a	apei	pe	care	
o	au	panourile	din	vată	minerală	permite	plantarea	unor	plante	cu	
cerințe	mai	mari,	cum	ar	fi	graminee	și	erbacee	înalte.
Avantaje:	
•	 instalare	ușoară	și	rapidă
•	 greutate	redusă
•	 capacitate	ridicată	de	retenție	a	apei

Panourile-substrat	ND	SM	au	fost	aprobate	de	FLL	-	Recomandări	
pentru	 Acoperișuri	 Verzi	 (2008)	 ca	 un	 substitut	 al	 substratului.	
Panourile	sunt	stabile	din	punct	de	vedere	structural	și	au	o	capacitate	
de	retenție	a	apei	de	până	la	40	l/m2	pentru	o	grosime	de	50	mm.

Schimbările	 climatice	 înseamnă	 că	 precipitațiile	 vor	 deveni	
din	 ce	 în	 ce	mai	 abundente.	Deseori,	 sistemul	 de	 scurgere	nu	
este	 capabil	 să	 capteze	 instant	 cantitatea	mare	 de	 apă,	 astfel	
rezultând	 inundații	 sau	 refulări	 ale	 sistemului	 de	 colectare	 a	
apelor	 pluviale.	 Apa	 în	 exces	 și	 alte	 probleme	 rezultate	 din	
precipitații	 abundente	 sunt	 adesea	 întâlnite	 în	 zonele	 urbane.	
Datorită	 capacității	 de	 retenție	 a	 apei	 a	 acoperișurilor	 verzi,	
aceste	probleme	pot	fi	 reduse	considerabil,	mai	ales	 în	zonele	
dens	 construite.	 Nophadrain	 dezvoltă	 sisteme	 de	 acoperișuri	
verzi	cu	strat	de	retenție	a	apei	și	cu	sistem	de	absorbție	a	apei.

Diferența dintre absorbție și retenție
Absorbția	apei	și	retenția	acesteia	pun	presiune	pe	sistemul	de	
canalizare.	În	cazul	absorbției	apei,	apa	de	ploaie	este	reținută	
pentru	o	perioadă	mai	lungă	și	apoi,	trece	mai	departe	în	stratul	
vegetal.	 În	cazul	retenției	apei,	apa	de	ploaie	este	 introdusă	în	
sistemul	de	canalizare	cu	întârziere.

  2.8  Strat de retenție și suspensie a apei

Produse ND:

Panou-rezervor	ND	WSM-50
Panou-substrat	ND	SM-25
Panou-substrat	ND	SM-50
Element	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70
Sistem	de	drenaj	ND	6+1v
Sistem	de	drenaj	ND	4+1h

Produs ND:

Panou-substrat	ND	SM-25
Panou-substrat	ND	SM-50
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  2.9 Vegetația

Plantele	folosite	la	acoperișurile	verzi	extensive	ar	trebui	să	aibă	
capacitate	mare	 de	 regenerare	 și	 să	 se	 adapteze	 la	 condițiile	
climatice	locale	extreme.	

Tipuri	de	plante	folosite	pentru	acoperișurile	verzi	extensive:
•	 mușchi	și	Sedum
•	 Sedum,	mușchi	și	plante	erbacee
•	 Sedum,	plante	erbacee	și	graminee
•	 graminee	și	plante	erbacee

Pentru	mai	multe	 informații	 despre	 plante,	 ne	 puteți	 contacta	 la	
adresa:	office@nophadrain.ro

Vegetația	este	furnizată	în	formatul	următor:
•	 butași	de	Sedum
•	 răsaduri
•	 pături	vegetale

Următoarele	 condiții	 sunt	 un	 factor	 decisiv	 în	 alegerea	 planului	
de	 plantare	 adecvat	 și	 în	 determinarea	 succesului	 și	 durabilității	
acoperișului	verde	extensiv.

Condiții	climaterice
•	 expunerea	la	soare
•	 perioada	de	secetă
•	 precipitațiile	anuale
•	 direcția	vântului

Condiții	generale
•	 expunerea	soare/umbră
•	 poziția	acoperișului
•	 panta	acoperișului
•	 mișcarea	curenților	de	aer

Condițiile	pe	care	trebuie	să	le	îndeplinească	vegetația
•	 rezistență	împotriva	forței	vântului
•	 cerințele	substratului
•	 rezistența	la	suprimare

Butași de Sedum
Butașii	 pot	 fi	 obținuți	 de	 la	 plantele	mature	 de	Sedum	 fără	 a	 se	
produce	daune	plantelor	donatoare.	Butașii	de	Sedum	trebuie	să	
aibă	în	jur	de	20	mm	lungime.	După	imprăștierea	butașilor,	rădăcinile	
se	 vor	 dezvolta	 foarte	 repede	 în	 substratul	 vegetal	 extensiv	 
ND	DGS-E,	transformându-se	în	plante	noi.

Plantarea	pe	un	sistem	cu	straturi	multiple
După	 împrăștierea	 butașilor	 de	 Sedum	 deasupra	 substratului,	
trebuie	să	se	asigure	un	contact	bun	cu	substratul,	prin	tăvălugire.

Plantarea	pe	un	sistem	cu	un	singur	strat
Pentru	că	substratul	este	bazat	în	majoritate	pe	minerale,	butașii	
de	 Sedum	 vor	 trebui	 acoperiți	 cu	 compost	 (aprox.	 10	 l/m2).	 Nu	
trebuie	acoperită	toată	suprafața.

Plantarea	pe	un	acoperiș	cu	substrat	ușor
După	 împrăștierea	 butașilor	 pe	 substratul	 ND	 SM-25	 sau	 
ND	 SM-50,	 aceștia	 trebuie	 acoperiți	 cu	 aproximativ	 10	 mm	 de	
substrat	mineral	ND	DGS-M.

Cantitate	recomandată:
Butași	de	Sedum:	75	-	100	g/m2	minim	100	butași/m2	de	cel	puțin	
4	tipuri	diferite.

Răsaduri
Plantele	 de	 Sedum,	 erbacee	 și	 graminee	 sunt	 cultivate	 special	
pentru	 răsaduri	 în	 tăvițe	 cu	 fundul	 plat.	 Răsadurile	 trebuie	 să	
crească	în	recipiente	de	cel	puțin	50	cm3.

Plantarea	pe	un	sistem	cu	straturi	multiple
Răsadurile	se	plantează	într-un	substrat	cu	o	adâncime	de	minim	
60	mm.

Plantarea	pe	un	sistem	cu	un	singur	strat
Substratul	 predominant	mineral	 joacă	 rol	 de	 element	 de	 drenaj,	
deci	trebuie	să	existe	o	distanță	între	balotul	de	pământ	și	stratul	
de	drenaj	de	cel	puțin	20	mm.

Cantitate	recomandată
•	 răsaduri:	15	-	20	plante/m2

Plantarea	pe	un	acoperiș	cu	substrat	ușor
Este	important	să	se	asigure	ca	găurile	create	să	străbată	întreaga	
grosime	 a	 panourilor-substrat.	 După	 plantare,	 panourile-substrat	
trebuie	acoperite	cu	substrat	mineral	ND	DGS-M	cu	o	grosime	de	
aproximativ	10	-	20	mm.

Pături vegetale de Sedum
Păturile	 vegetale	 sunt	 “covorașe“	pre-plantate	de	Sedum,	plante	
erbacee	 și	 graminee.	 Păturile	 vegetale	 trebuie	 să	 aibă	 cel	 puțin	
75%	din	suprafață	acoperită	și	până	la	20%	din	vegetație	poate	să	
reprezinte	buruieni	sau	alte	plante	nedorite	etc.

Plantarea
Păturile	vegetale	 trebuie	 întinse	pe	substrat	 in	maximum	48h	de	
de	la	livrarea	acestora.	În	cazul	în	care	este	necesară	depozitarea	
temporară	 a	 păturilor	 vegetale,	 acestea	 trebuie	 desfăcute	 și	
depozitate	 în	 locuri	 răcoroase,	uscate	și	umbroase.	Păstrandu-le	
sub	formă	de	rulou,	vegetația	se	va	deteriora.

Pentru	un	grad	de	acoperire	cât	mai	mare,	rulourile	de	vegetație	
ar	trebui	să	se	suprapună	cel	puțin	25	mm.	După	ce	toate	rulourile	
au	fost	întinse	pe	suprafața	vizată,	aceasta	trebuie	udată	până	la	
saturație.

Cantitate	recomandată
•	 pături	vegetale:	suprafața	acoperișului	verde	+	2,5%

Produse ND:

Butași	de	Sedum	ND
Substrat	mineral	ND	DGS-M

Produse ND:

ND	Răsaduri	de	Sedum
ND	Răsaduri	de	plante	ierboase

Produse ND:

ND	Pătură	vegetală	de	Sedum
ND	Pătură	vegetală	de	Sedum/plante	erbacee
ND	Pătură	vegetală	de	Sedum/graminee
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Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor*

Sistem de drenaj ND 4+1h

77-217	mm*

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 4+1h
77	-	217	mm*

Termoizolație

a. Acoperiș “cald“/acoperiș fără termoizolație
				Încărcarea	la	suprafață*:	100	-	315	kg/m2

b. Acoperiș inversat
							Încărcarea	la	suprafață*:	100	-	315	kg/m2 

  3    Sisteme Nophadrain pentru acoperișuri verzi extensive

  3.1  Acoperișuri cu pantă suficientă - până la 15°

*	 Adâncimea	substratului	vegetal	și	încărcarea	la	suprafață	depind	de	tipul	de	vegetație;	valorile	cotate	reprezintă	repere	generale.
**	 Opțional	membrană	anti-rădăcini	ND	WSB-50.

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

87	-	227	mm*

a. Acoperiș “cald”/acoperiș fără termoizolație
					Încărcarea	la	suprafață*:	102	-	318	kg/m2

  3.2 Acoperiș cu pantă insuficientă

Sistem de drenaj ND 5+1



Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 5+1

87	-	277	mm*

Termoizolație

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

*	 Adâncimea	substratului	vegetal	și	încărcarea	la	suprafață	depind	de	tipul	de	vegetație;	valorile	cotate	reprezintă	repere	generale.
**	 Opțional	membrană	anti-rădăcini	ND	WSB-80.

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 6+1v

87	-	227	mm*

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 6+1v
87	-	227	mm*

Termoizolație

b. Acoperiș inversat
				Încărcare	la	suprafață*:	104	-	321	kg/m2 

  3.3  Acoperiș cu rezervor adițional de apă
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b. Acoperiș inversat
				Încărcarea	la	suprafață*:	102	-	318	kg/m2

a. Acoperiș “cald“/acoperiș fără termoizolație
				Încărcarea	la	suprafață*:	104-321	kg/m2
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Panou-substrat	ND	SM-25

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 6+1v 

112	-	142	mm*

112	-	142	mm*

b. Acoperiș inversat
   	Încărcare	la	suprafață*:	≥95	kg/m2 

Panou-substrat	ND	SM-50

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

82	mm*

				Încărcare	la	suprafață*:	≥50	kg/m2

  3.5  Acoperiș verde cu greutate redusă - pantă până la 15°

Sistem de drenaj ND 200

Panou-rezervor	ND	WSM-50	

Panou-substrat	ND	SM-25

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 6+1v

Panou-rezervor	ND	WSM-50	

Termoizolație

  3.4  Acoperiș verde cu strat adițional de suspensie a apei - greutate redusă

a. Acoperiș “cald”/acoperiș fără termoizolație
	Încărcare	la	suprafață*:	≥93	kg/m2

*	 Adâncimea	substratului	vegetal	și	încărcarea	la	suprafață	depind	de	tipul	de	vegetație;	valorile	cotate	reprezintă	repere	generale.
**	 Opțional	membrană	anti-rădăcini	ND	WSB-80.
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Substrat	pentru	acoperișuri	extensive	ND	DGS-E

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 4+1h

147	mm*

a. Acoperiș “cald“/acoperiș fără termoizolație
				Element	de	retenție	a	apei*:	≥176	kg/m2

Geotextil	de	filtrare	ND	FV-105

  3.6  Acoperiș verde cu strat de retenție a apei

*	 Adâncimea	substratului	vegetal	și	încărcarea	la	suprafață	depind	de	tipul	de	vegetație;	valorile	cotate	reprezintă	repere	generale.
**	 Opțional	membrană	anti-rădăcini	ND	WSB-50.

Element	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70



Panou-substrat	ND	SM-50

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 10078	mm*

a. Sistem multi-strat
				Încărcarea	la	suprafață*:	≥50	kg/m2

  3.7  Acoperiș cu pantă medie de la 15° la 25°

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Profil de protecție împotriva eroziunii ND 
6+1esn

70	mm*

b. Sistem cu un singur strat:
				Încărcarea	la	suprafață*:	≥100	kg/m2

Substrat	mineral	ND	DGS-M****

Membrană	de	retenție	a	apei	ND	WSF-24

Panou-substrat	ND	SM-50

Pături	vegetale	ND	-	Sedum,	plante	erbacee,	
graminee

Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor**

Sistem de drenaj ND 10078	mm*

a. Sistem multi-strat
				Încărcarea	la	suprafață*:	≥	50	kg/m2

Grilă	de	protecție	împotriva	eroziunii	
ND	ESG-40/40

  3.8  Acoperiș cu pantă abruptă de la 25° la 45°
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*	 Adâncimea	substratului	vegetal	și	încărcarea	la	suprafață	depind	de	tipul	de	vegetație;	valorile	cotate	reprezintă	repere	generale.
**	 Opțional	membrană	anti-rădăcini	ND	WSB-50
***	Panourile	cu	substrat	trebuie	acoperite	cu	substrat	mineral	ND	DGS-M	de	10-20	mm
****Panourile	cu	substrat	trebuie	acoperite	cu	substrat	mineral	ND	DGS-M	de	10-20	mm	și	elemente	de	protecție	împotriva	eroziunii



Informațiile	 aparțin	 Nophadrain	 BV	 pentru	 o	 bună	 practică	 în	 domeniul	 acoperișurilor	 verzi.	 Deși	 pregătirea	 acestor	 informații	 a	 fost	 făcută	 cu	 atenție,	

Nophadrain	 exclude	 orice	 răspundere	 pentru	 erori,	 omisiuni	 sau	 alte	 probleme	 apărute	 din	 cauza	 conținutului	 acestei	 broșuri.	 Cititorul	 trebuie	 să	 se	

asigure	 personal	 de	 principiile	 și	 practicile	 descrise	 în	 această	 broșură	 pentru	 fiecare	 caz	 în	 parte	 și	 să	 ia	 în	 considerare	 sfaturi	 profesionale	 adecvate.                                                                                                                                        

  																												 	 	 	 	 	 	 	 	 																															©Nophadrain	10.2017	

1 Vegetația
Vegetație	specifică	acoperișurilor	verzi	extensive:	
pături	vegetale	de	Sedum	ND	-	Sedum,	plante	

erbacee,	graminee

2 Substratul	vegetal Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E

3 Stratul de filtrare

Sistem de drenaj ND 4+1h4 Stratul de drenaj

5 Stratul de separare și protecție

6 Membrana	anti-rădăcină Hidroizolație	rezistentă	împotriva	rădăcinilor*

*	 Opțional	membrană	anti-rădăcină	ND	WSB-50

1

3

4

5

6

        Compoziția unui acoperiș verde extensiv

2
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