
Cum să proiectăm placarea pardoselii sau a pereţilor? 
 
PROIECTAREA PLACĂRII UNOR PARDOSELI SAU PEREŢI 
 
Ca beneficiar al unei lucrări de placare trebuie să ştiţi ce aveţi dreptul să cereţi de la echipa de 
proiectare şi montaj, dar şi ce informaţii trebuie să le furnizaţi pentru ca ei să poată executa o 
lucrare de calitate şi pentru ca dumneavoastră să nu mai trebuiască să auziţi scuze de genul 
“Peretele n-a fost drept” sau “Podeaua a fost înclinată”. Pentru ca lucrarea să decurgă în bune 
condiţii: 
 
Proiectantul trebuie să cunoască şi să evalueze următoarele: 
• caracteristicile suprafeţei care urmează a fi placată, adică ale suportului; 
• destinaţia spaţiului care urmează a se placa; 
• placajul ales (cu toate datele sale tehnice). 
Pe baza acestor date proiectantul trebuie să stabilească următoarele: 
• tehnica de montaj: în primul rând tipul, combinaţia, grosimea şi modul de aplicare a 

adezivului.  
• eventuale tratamente sau formarea unor straturi suplimentare pe suport. 
• lăţimea, linia şi direcţia rosturilor dintre plăci. 
Adică proiectantul trebuie să stabilească în acord cu utilizatorul sau cu persoana care alege 
plăcile, dacă se plachează cu rosturi închise (practic fără rosturi) sau deschise (cu rosturi de 
câţiva milimetri), eventual continue respectiv deplasate, paralel sau pe diagonală. Tot 
proiectantul trebuie să aleagă materialul de rostuit. Trebuie notat, că tipul şi linia rosturilor 
influenţează în mare măsură latura estetică, tehnică şi financiară. De exemplu, montajul cu 
rosturi închise accentuează continuitatea suprafeţei, este mai rapid, mai ieftin, dar are şi 
dezavantaje: montaj mai strict, în anumite condiţii de mediu şi constructive: plăcile se pot 
dezlipi, este mai dificilă executarea unor rosturi în linii drepte, este dificilă rostuirea uniformă. De 
aceea montajul cu rosturi deschise, când între plăci rămâne o distanţă de câţiva milimetri, este 
o soluţie mai sigură (în unele ţări montajul cu rosturi închise se consideră inacceptabil de către 
standarde), cu toate că executarea necesită mai mult timp şi este mai costisitoare. 
• locul şi dimensiunea eventualelor rosturi de dilatare. 
La montajul plăcilor ceramice proiectantul şi meşterul pot să aleagă între nenumărate materiale 
(adezivi, chituri de rostuire, elemente de montaj, etc.), care permit realizarea unei suprafeţe 
placate corespunzător chiar şi în condiţii speciale. Proiectantul trebuie să cunoască aceste 
produse şi să le aleagă corect din punct de vedere tehnic.  
 
Dumneavoastră ca beneficiar aveţi dreptul să fiţi informat asupra eventualelor corecţii necesare 
la stratul de suport precum şi asupra tratamentelor speciale, dacă acestea sunt necesare. 
Moduri de montaj a plăcilor de diferite dimensiuni: 
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