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Realizarea funcţională a detaliilor depinde de tipul struc-
turii portante, de  utilizarea acoperişului, de forma aces-
tuia şi de încărcarea specifică cu diverse sarcini a 
suprafeţei acoperişului. Din acest motiv, încă din faza de 
 proiectare a construcţiei acoperişului terasă trebuie 
acordată atenţie joncţiunilor şi închiderilor diverselor 
straturi la marginile  acoperişului, precum şi  elementelor 
de construcţie verticale şi a străpungerilor acoperişului. 

Această broşură oferă  arhitecţilor, inginerilor  constructori şi 
executanţilor variante de soluţii pentru configurarea detaliilor 
 acoperişurilor terasă. În cazul în care, pentru prelucrarea pro-
punerilor de construcţie, sunt necesare calcule fizice sau 
tehnice de construcţie, acestea sunt puse în mare parte la 
dispoziţie de către gama de aplicaţii tehnice Bauder.

Detalii de construcţie
Observaţii preliminare / Simboluri
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Oţel / Metal

Lemn

Beton

Barieră vapori bitum

Barieră vapori PE

Strat de separaţie şi protecţie

Termoizolaţie BaudePIR

Termoizolaţie EPS

Membrană plastic

Membrană bituminoasă

Material plastic lichid

Tablă de legătură

Îmbinare cusătură sudură 

Îmbinare lipită

Strat de pietriş

Placă beton

Şină de fixare



Închiderea la marginea acoperişului
Înălţimea închiderilor la marginea 
acoperişului  trebuie să fie la pante ale 
acoperişului de până la 5° de cca. 10 
cm şi la pante de peste 5° de cca. 5 
cm peste marginea superioară a 
hidroizolaţiei, respectiv a învelişului 
(pietriş, acoperire cu plăci, strat suport 
pentru vegetaţie). 

În zona de trecere de la hidroizolaţia 
orizontală la hidroizolaţia verticală se 
introduce o pană din  BauderPIR. 
Straturile de hidroizolaţie se vor aşeza 
peste pană. Membranele de joncţiune 
sunt aduse până la muchia exterioară a 
zonelor  unghiulare şi sunt fixate pe 
aceasta. 

Ca închidere în partea superioară se 
aplică învelişuri adecvate. Învelişurile 
folosite la  marginea acoperişului 
 trebuie să prezinte o pantă clară faţă 
de latura  acestuia, astfel încât apa 
provenită din precipitaţii să nu se poată 
scurge în afară. 

La structurile portante din oţel cu profil 
trapezoidal se va introduce între bordu-
ra superioară şi perete un colţar din 
tablă.

Detalii de construcţie
Joncţiuni şi închideri 

4.1

4.2
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Joncţiunea cu un perete
Înălţimea joncţiunii trebuie să fie la 
pante ale acoperişului de până la 5° de 
cca. 15 cm şi la pante de peste 5° de 
cca. 10 cm peste marginea superioară 
a hidroizolaţiei, respectiv a muchiei 
superioare a învelişului. La trecerea de 
la acoperiş la elementul de construcţie 
vertical, se va introduce o pană din 
 BauderPIR; membranele se vor plasa 
peste aceasta. Benzile de hidroizolaţie, 
care sunt decupate şi  trecute pe deasu-
pra, se vor fixa mecanic pe marginea 
superioară a închiderii cu un profil 
metalic de strângere (de cel puţin 50 x 
5 mm). Elementele de strângere trebuie 
să asigure o presare uniformă. Distanţa 
dintre şuruburile folosite pentru fixarea 
 acestora nu trebuie să depăşească 20 
cm. 
Dacă marginea superioară a joncţiunii 
nu este acoperită de un ieşind de 
zidărie sau de un înveliş exterior al per-
etelui amplasat în prealabil, peste profi-
lul de strângere se va monta o bandă 
suplimentară în  consolă. Tabla în 
consolă se va chitui cu o pastă de 
etanşare cu elasticitate  permanentă. În 
cazul unor joncţiuni mobile între 
învelişul acoperişului şi  elementul de 
construcţie vertical, hidroizolaţia 
 acoperişului nu trebuie racordată rigid 
la elementul respectiv. 

Pe lângă o structură masivă sub formă 
de supra betonare, zidire sau grinzi de 
lemn, s-a confirmat în practică şi utilita-
tea unei construcţii auxiliare:

Un colţar din tablă protejată împotriva 
coroziunii (de exemplu tablă de oţel 
 zincată (d > 1,2 mm) se fixează pe 
structura  portantă, în zona colţului. 
Pe această construcţie auxiliară se 
plasează  membranele de joncţiune, aşa 
cum s-a arătat la joncţiunea rigidă, se 
trec peste marginile superioare şi se 
fixează. 

Rigiditatea la încovoiere a tablei poate fi 
mărită, mai ales în cazul abaterilor 
 relative mai mari, prin  îndoirea triplă a 
tablei şi prin căptuşirea ei cu spumă 
dură.

Detalii de construcţie
Joncţiuni şi închideri 

5.1
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Joncţiunea cu o uşă
Ca şi la joncţiunea cu un perete, 
înălţimea joncţiunii trebuie să fie de 15 
cm peste marginea superioară a 
învelişului (de exemplu plăci de terasă). 
Benzile hidroizolaţiei, decupate şi tre-
cute pe deasupra, se fixează mecanic 
de  marginea superioară a joncţiunii şi 
se protejează împotriva stropirii cu apă 
folosind o pastă cu  elasticitate 
permanentă. 

Este posibilă o reducere a înălţimii de 
joncţiune la  5 cm, în măsura în care 
evacuarea apei din zona uşii este 
asigurată prin condiţii locale sau prin 
măsuri constructive. Ca măsuri con-
structive s-au confirmat în practică:
  – un jgheab de evacuare a apei de-a 

lungul joncţiunii cu uşa 
– scurgerea în apropierea jgheabului, 

dar cu o distanţă minimă de  
50 cm faţă de joncţiunea cu uşa

 – o pantă în direcţia  scurgerii 
 – o consolă a acoperişului 

Se pot prevedea şi soluţii speciale, 
cum ar fi în cazul locuinţelor pentru 
handi capaţi, unde se renunţă la pragu-
ri. Aceste măsuri (de exemplu proteja-
rea  sistemelor de hidroizolaţie prin 
construcţii cu flanşă mobilă sau fixă, 
profil al uşii cu etanşare specială) pot fi 
puse de acord cu cei  interesaţi.

Joncţiune 
reprezentată 
schematic

Detalii de construcţie
Joncţiuni şi închideri 
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Gură de scurgere
La acoperişurile cu pantă mică, se 
recomandă un sistem interior de eva-
cuare a apei. 
Indiferent de mărimea lor, suprafeţele 
de acoperiş cu sistem interior de eva-
cuare a apei trebuie prevăzute cu cel 
puţin două evacuări sau cu o evacuare 
şi un sistem de deversare pentru 
 siguranţă. 
Tipul şi numărul evacuărilor de pe 
acoperiş şi a  conductelor aferente sunt 
stabilite în DIN 1986 "Instalaţii de eva-
cuare a apei de pe terenuri".  Punctele 
interioare de  evacuare a apei de pe 
 acoperiş se vor plasa în punctele cele 
mai coborâte ale acoperişului. 
Evacuările vor fi amplasate îngropat, în 
zone adâncite. Acest lucru se poate 
obţine prin decuparea oblică a plăcilor 
termoizolante în zona  respectivă. 

Pentru evitarea apariţiei condensului, 
se vor utiliza guri de scurgere termoizo-
late. Prin alegerea a două pâlnii colec-
toare de înălţime  diferită, sistemul de 
guri de scurgere poate fi montat în 
straturi termoizolante cu grosimi 
cuprinse între 40 şi 220 mm.

Indiferent de numărul gurilor de eva-
cuare, la acoperişurile din tablă de oţel 
trapezoidală trebuie prevăzută o eva-
cuare de siguranţă (uluc de scurgere a 
apei).

La acoperişuri cu panta mai mică de 2 
%, montarea gurii de scurgere trebuie 
făcută în centrul acestora. În zona gurii 
de scurgere se va prevedea o tablă 
suport.

Detalii de construcţie
Evacuarea apei de pe acoperiş

7.1

7.2
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Joncţiunea cu jgheaburile 
acoperişului
Dacă, în cazul  aco perişurilor termoizo-
late, evacuarea apei de pe  acoperiş se 
face prin  jgheaburi suspendate, la mar-
ginea acoperişului  trebuie  montată o 
grindă de streaşină. Pentru a asigura o 
evacuare cores punzătoare a apei, grin-
da de straşină trebuie să fie cu cel puţin 
1 cm mai subţire decât termoizolaţia. 
Pentru a nu fi transmise forţe de depla-
sare asupra  hidroizolaţiei în zona 
îmbinărilor şi a muchiei  dinspre coamă 
a tablei de intrare în jgheab, se va 
monta o bandă de legătură. Straturile 
hidroizolante se sudează în zona de 
 îmbinare pe tabla streşinii.

Detalii de construcţie
Evacuarea apei de pe acoperiş
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Cupolă transparentă
Coroanele de aşezare a cupolelor 
transparente se fixează pe grinzi ale 
căror muchii superioare ies în afara pla-
nului de scurgere a apei. Se ecomandă 
ca joncţiunile hidroizolaţiilor de 
acoperiş cu coroanele de aşezare a 
cupolelor  transparente să se realizeze 
cu etanşarea integrală a coroanei de 
aşezare până la marginea superioară. 
În cazul coroanelor de aşezare sensibi-
le la  temperatură, o soluţie ideală este 
folosirea  membranelor autoadezive cu 
aplicare la rece   Bauder-TEC KSA şi 
KSO SN.

Străpungere pentru o conductă
Distanţele reciproce dintre muchiile 
exterioare ale flanşelor adezive din 
zonele de străpungere precum şi faţă 
de alte detalii ale  construcţiei trebuie să 
fie de cel puţin 50 cm. 
Flanşele de racord vor fi ridicate peste 
planul de scurgere a apei, de  exemplu 
prin utilizarea unor plăci termoizolante 
tăiate oblic. 

Joncţiunea hidroizolaţiei acoperişului cu 
 străpungerile se face prin tuburi prefa-
bricate din metal sau material plastic, 
precum şi cu ajutorul unei flanşe adezi-
ve. Flanşele adezive se vor fixa în 
hidroizolaţia acoperişului.

Detalii de construcţie
Străpungeri ale acoperişului
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Rosturi de dilataţie
Se vor asigura rosturi de preluare a 
deplasărilor în toate straturile compo-
nente ale acoperişului. Pe părţile 
suprafeţei acoperişului separate prin 
rosturi de  preluare a deplasărilor se vor 
asigura sisteme  separate de evacuare a 
apei. 

La utilizarea rosturilor de preluare a 
deplasărilor, hidroizolaţia va fi ridicată în 
afara planului de scurgere a apei, de 
exemplu prin  utilizarea unor pene de 
 termoizolaţie. În partea superioară a 
rosturilor se introduce un şnur rotund 
din spumă, de cca. 40 mm diametru. 
Hidroizolaţia din imediata apropiere a 
 rosturilor este formată din benzi decu-
pate din  BauderFLEX K5E, care sunt 
lipite în hidroizolaţia  acoperişului. 

În cazul unor deplasări mai mari, se 
recomandă să se formeze rosturi de 
preluare a deplasărilor cu ajutorul 
îndoiturilor. Pe lângă astfel de îndoiri 
pronunţate, pot fi necesare şi 
construcţii  auxiliare din colţari de tablă. 
În vederea protejării contra intemperiilor 
în timpul  realizării construcţiei, peste 
segmentele superioare ale tablei îndoite 
se lipeşte o membrană autoadezivă cu 
aplicare la rece Bauder-TEC KSA.

Detalii de construcţie
Rosturi de dilataţie
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Închiderea suprafeţei teraselor
Suporturile pentru  balustradă trebuie 
fixate în afara suprafeţei etanşate, de 
exemplu în muchia  frontală a plăcilor de 
 acoperire din beton armat. Apa de 
suprafaţă este  dirijată  corespunzător 
spre exterior printr-o placă de gresie 
unghiulară. În funcţie de materialul 
suport folosit (split, pietriş sau şapă) se 
va utiliza un profil unghiular de margine 
adecvat. 
Între şapă şi hidroizolaţie, respectiv 
strat de separaţie, se va introduce o 
pernă de drenaj.

Grindă de susţinere
La acoperişurile puternic înclinate, 
membranele hidroizolante plasate pe 
direcţia streaşină-coamă trebuie asigu-
rate contra alunecării prin fixarea în cuie 
a capătului acestora. În funcţie de panta 
acoperişului şi de lungimea membranei, 
vor fi prevăzute grinzi pentru fixare în 
cuie la o distanţă de cca. 5 m. 
Pentru evitarea apariţiei punţilor termi-
ce, sub grinda de fixare în cuie se poate 
amplasa termoizolaţia  Bauder-PIR M 
rezistentă la apăsare. Pentru a proteja 
grinda contra umezelii în timpul realizării 
construcţiei, este recomandabil să se 
lipească peste aceasta o bandă de 
Bauder TEC KSA.

Detalii de construcţie
Grindă de susţinere, închidere suprafaţă terasă
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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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