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Detaliile prezentate în această broşură sunt  practic indepen-
dente de structura reprezentată a acoperişurilor verzi şi pot 
fi folosite şi pentru alte  variante extensive sau intensive.

Marginea de pietriş
Benzile marginale de pietriş late, de regulă, de 50 cm sunt 
plasate în toate zonele de joncţiune şi închidere precum şi 
în zonele de străpungere, îndeplinesc mai multe funcţiuni:

■ distanţă de siguranţă fără vegetaţie pentru protecţia şi 
 hidroizolarea zonei de joncţiune
■ o mai bună evacuare a apei în zonele de joncţiune
■ asigurarea protecţiei la aspiraţia vântului la înălţimea 
 corespunzătoare a clădirii
■ loc de trecere persoane pentru control şi întreţinere
■ protecţie contra stropirii faţadei
■ protecţia vegetaţiei împotriva apei ce se scurge pe faţadă

În afară de aceasta, o bandă marginală de pietriş este 
neapărat necesară la plantări extensive de vegetaţie care 
trebuie executate în variante rezistente la foc şi la căldură 
radiantă (înveliş dur al acoperişului). Plantările intensive de 
vegetaţie sunt considerate ca înveliş dur de acoperiş şi fără 
margine de pietriş.

Protecţia împotriva rădăcinilor
Ambele membrane Bauder rezistente la rădăcini, anume 
BauderPLANT E şi protectorul Bauder contra plantelor, sunt 
membrane performante pentru straturi superioare, din mate-
riale bituminoase speciale, rezistente la rădăcini. Protectorul 
contra plantelor, cu inserţia sa din bandă de cupru, asigură 
o dublă protecţie la străpungerea rădăcinilor. Cu alte cuvin-
te, la Bauder, protecţia contra străpungerii rădăcinilor este 
integrată principial în stratul superior al hidroizolaţiei. Nu 
este necesară o folie separată de protecţie contra 
rădăcinilor.
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Închiderea la marginea  
acoperişului
Înălţimea închiderilor la  marginea 
acoperişului este reglementată în 
dispoziţiile referitoare la acoperişurile 
terasă. În legătură cu suprafaţa 
îmbrăcăminţii sau umpluturii cu pietriş, 
aceste reglementări prevăd o înălţime a 
marginii  acoperişului de: 

■  cca. 10 cm la pante ale acoperişului 
de până la 5° şi 

■  cca. 5 cm la pante ale  acoperişului 
de peste 5°.

Dacă, în cazul sistemelor cu mai multe 
straturi, se  introduce un voal separat 
de filtrare între stratul suport al 
vegetaţiei şi  stratul de drenaj, acest 
voal de filtrare trebuie  trecut în sus 
printre  vegetaţie şi marginea de pietriş, 
până foarte  aproape de suprafaţă.

Joncţiunea cu un perete
Pentru joncţiunile cu pereţi, 
reglementările  pentru  acoperişuri 
terasă prevăd o înălţime a joncţiunii 
peste suprafaţa îmbrăcăminţii sau a 
 umpluturii cu pietriş de 

■  cca. 15 cm la pante ale acoperişului 
de până la 5° şi 

■  de cca. 10 cm la pante ale 
acoperişului de peste 5°.

 
Elementele de drenaj caşerate cu voal, 
cum este plasa SDF prezentată în figu-
ra alăturată, trebuie  plasate sub stratul 
suport al vegetaţiei şi sub marginea de 
pietriş. Într-un astfel de caz, nu mai 
trebuie  introduse benzi suplimentare 
din voal de filtrare între  stratul vegetal 
şi marginea de pietriş. Prin întinderea 
pe întreaga suprafaţă de sub marginea 
de pietriş până în zona de joncţiune, 
se  asigură faptul că nici un fel de parti-
cule fine din stratul vegetal nu vor 
putea  pătrunde în stratul de drenaj.

Detalii de construcţie
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Joncţiunea cu o uşă
În multe cazuri, la joncţiunile cu uşi nu 
se poate realiza practic înălţimea de 
joncţiune de 15 cm impusă de 
reglementările privind acoperişurile 
terasă. Reglementările admit în mod 
excepţional o reducere a înălţimii de 
joncţiune la 5 cm dacă se asigură în 
zona uşii o evacuare corectă a apei. 
Cu jgheabul de evacuare a apei 
KH 60/90 produs de Bauder se poate 
respecta această condiţie a 
reglementărilor şi se poate reduce la 5 
cm înălţimea de joncţiune faţă de nive-
lul îmbrăcăminţii.

Ondulaţii ale construcţiei acoperite 
cu pământ
În cazul unor ondulaţii ale construcţiei 
acoperite cu pământ, hidroizolaţia tre-
buie trecută la cel puţin 20 cm peste 
rostul orizontal, între înveliş şi perete. 
Voalul de filtrare poate fi plasat şi pe 
întreaga suprafaţă înaintea stratului de 
drenaj al  peretelui, ca protecţie împo-
triva particulelor mici din pământul 
aflat deasupra.

Detalii de construcţie
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Galerie de control
Deasupra deschiderilor de evacuare de 
pe acoperiş aflate la nivelul 
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie, 
 trebuie instalată o galerie de control. 
Galeria de control Bauder E/I 
protejează deschiderile de evacuare de 
pe acoperiş împotriva  impurităţilor şi 
permite oricând controlul şi curăţarea. 
Construcţia opacă împiedică creşterea 
vegetaţiei în deschiderile de evacuare. 
Prin orificiile de evacuare a apei de 
sub capac se asigură evacuarea apei 
din planul substratului şi din cel al 
hidroizolaţiei. Ca măsură suplimentară 
de protecţie împotriva creşterii plan-
telor şi pentru o mai bună evacuare a 
apei,  galeria de control este  încadrată, 
de obicei, cu  pietriş.

Galeria de control cu  segmente 
adăugabile
În cazul plantărilor intensive de 
vegetaţie, 
galeria de  control  Bauder E/I poate fi 
adaptată la grosimea  necesară a stra-
tului prin segmente adăugabile.

Detalii de construcţie
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Acumularea apei
La plantări intensive, printr-o acumula-
re a apei în stratul de drenaj poate fi 
reţinută suplimentar apă din 
 precipitaţii. Pentru aceasta se 
utilizează în deschiderea de evacuare 
de pe acoperiş elementul de acumula-
re Bauder, care este etanşat cu un 
strat suplimentar BauderPLANT E. 
Nivelul de acumulare nu trebuie să 
ajungă, în nici un caz, la nivelul stratu-
lui suport al vegetaţiei şi, din acest 
motiv, trebuie stabilit la maxim 2/3 din 
grosimea stratului de drenaj. Pentru 
acumularea apei în stratul de drenaj se 
pretează foarte bine în special materi-
alele minerale vărsate, cum ar fi drenul 
mineral Bauder  
L 2/11.

Sita de terasă
Deasupra deschiderilor de evacuare de 
pe acoperiş poate fi montată sita de 
terasă Bauder. Ea se livrează la dimen-
siunile de 250 x 250 mm şi 400 x 400 
mm. Interval de reglaj pe înălţime 80 – 
100 mm.

Detalii de construcţie
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Cupola transparentă
În zona de străpungere  pentru cupole 
transparente sau pentru alte elemente 
 trebuie prevăzute benzi de pietriş fără 
vegetaţie. Înălţimea coroanei de 
aşezare a cupolei  transparente deasu-
pra suprafeţei învelişului superior sau a 
pietrişului trebuie să fie de 15 cm. 
Substraturile vegetaţiei pentru sisteme 
într-un singur strat trebuie să aibă o 
capacitate de  filtrare stabilă în timp, 
astfel că nu este necesar un voal de 
filtrare între marginea de pietriş şi stra-
tul suport al vegetaţiei. 

Încadrarea cu pietre de margine
Elementul de drenaj şi reţinere DSE 20 
poate fi  intercalat între suprafaţa verde 
şi cea a îmbrăcăminţii. Drenajul nu este 
întrerupt nici dacă la limita dintre 
suprafeţele verzi şi ale îmbrăcăminţii se 
introduc în mortar pietre de margine 
sau alte profiluri de margine.

Detalii de construcţie
Străpungeri ale acoperişului
Trecerea la suprafaţa cu vegetaţie /pavajul de plăci

8



Înclinaţie a acoperişului < 10° 
La înclinaţii mici ale  acoperişului, nu 
apar forţe mari de deplasare. În astfel 
de cazuri, evacuarea apei se poate 
face fără probleme    
într-un jgheab suspendat prin interme-
diul unui colţar de tablă perforată şi, 
de  obicei,  marginea aco perişului 
capătă astfel un aspect plăcut. La o 
 construcţie cu acoperiş în pantă, sub-
stratul plantelor este aplicat direct pe 
placa de reţinere a apei. Existând un 
pericol mai ridicat de spălare a particu-
lelor fine în raport cu acoperişurile 
terasă, de-a  lungul streşinii, între mar-
ginea de pietriş şi substratul vegetal, 
trebuie plasată o bandă din voal de filt-
rare.

Înclinaţie a acoperişului ≥ 10°
Începând cu înclinaţii ale acoperişului de 
10°, forţele de deplasare devin din ce în 
ce mai problematice. Sistemele vegetale 
Bauder pentru acoprişuri nu dispun de 
praguri de preluare a forţelor de depla-
sare; cu alte cuvinte, marginea 
acoperişului trebuie să poată prelua 
toate forţele de deplasare. De regulă, 
în ce pând de la pante ale acoperişului de 
10°, la marginea acoperişului trebuie 
montată o grindă de streaşină şi evacu-
rea apei trebuie asigurată în partea 
interioară a acesteia. Pentru dimensio-
narea şi fixarea mecanică a grinzii de 
streaşină ce preia forţele de deplasare, 
este necesară o analiză a forţelor sta-
tice. În cazul evacuării apei la partea 
interioară, de-a lungul streşinii trebuie 
montate o serie de plăci de drenaj 
Bauder. Plăcile de drenaj se dimen sion-
ează peste orificiul de evacuare de pe 
acoperiş. Începând cu pante ale 
acoperişului de 15°, pe plăcile de 
reţinere a apei se introduce un grătar de 
lemn pentru o asigurare mai bună împo-
triva forţelor de deplasare.

Detalii de construcţie
Plantarea vegetaţiei pe acoperişuri înclinate
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Cu elementul de drenaj şi reţinere 
Bauder DSE 60 se realizează un 
drenaj cu multiple cavităţi, care nu 
poate fi întrerupt în nici un loc. În 
felul acesta, apa poate fi evacuată 
de pe suprafeţe cu vegetaţie fără 
deschideri separate de evacuare 
plasate sub suprafeţele respective. 

Suprafaţa cu vegetaţie
În zona suprafeţelor cu vegetaţie, ele-
mentul de drenaj şi reţinere Bauder 
DSE 60 este umplut până la marginea 
superioară cu dren mineral şi este 
închis cu voal de filtrare. Grosimea 
stratului suport al vegetaţiei se alege în 
funcţie de scopul urmărit prin planta-
rea vegetaţiei.

Îmbrăcămintea pentru zone de 
circulaţie a  persoanelor
Ca şi în cazul suprafeţelor acoperite cu 
vegetaţie, şi în această aplicaţie ele-
mentul de drenaj şi retenţie Bauder 
DSE 60 trebuie  umplut şi închis cu 
voal de filtrare. Peste voalul de  filtrare 
se aplică un strat suport pentru 
îmbrăcămintea de suprafaţă.
Ca alternativă, elementul de drenaj şi 
retenţie Bauder DSE 60 poate fi 
 umplut şi direct cu beton mineral. 
Pentru a putea vibra betonul mineral, 
 acesta trebuie turnat ne comprimat cu 
cel puţin 15 – 20 cm peste marginea 
superioară a elementului DSE 60.  
Şi în această variantă, pe 
îmbrăcămintea de supra faţă se aplică 
un strat de criblură.

Detalii de construcţie
Detaliu garaj subteran
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Îmbrăcămintea pentru zone de 
circulaţie a  autovehiculelor
Elementul de drenaj şi de retenţie 
Bauder DSE 60 se foloseşte în acest 
domeniu drept cofraj nerecuperabil. 
Prin umplere cu beton sau prin supra-
betonare, se obţin plăci de beton 
 stabile, care asigură  distribuţia presi-
unii şi care se folosesc ca îmbrăcă-
minte pentru zone de  circulaţie a 
autovehiculelor.

Fundaţiile pentru  încadrarea de mar-
gine/ alte elemente de dotare
Desigur, elementul de drenaj şi retenţie 
Bauder DSE 60 poate fi umplut cu 
beton şi numai pe zone. În felul acesta 
se pot realiza fundaţii pentru pergole, 
eşafodaje în pantă sau alte elemente 
de dotare.
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Toate specificaţiile din acest prospect corespund
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul
de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este
cazul, cu privire la standardul tehnic valabil în
momentul efectuării comenzii.
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