
Cum să alegem placarea în funcţie de ambient? 
 
EXSTĂ PLĂCI CERAMICE PENTRU ORICE APLICAŢIE ŞI ORICE AMBIENT, DAR NU 
EXISTĂ NICI UN PRODUS CARE SĂ SE POTRIVEASCĂ ÎN ORICE SCOP ŞI ÎN ORICE 
MEDIU.  
Pentru ca alegerea dumneavoastră să fie corectă şi placarea rezultată să fie atât frumoasă cât 
şi funcţională, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: în primul rând ambientul deja 
existent, în care se va face punerea în operă a plăcilor de faianţă şi gresie şi, mai apoi, cele 
două funcţii pe care plăcile trebuie să le îndeplinească: funcţia estetică şi cea tehnică. 
 
Din punct de vedere estetic placajul rezultat trebuie să se armonizeze cu ambientul deja 
existent (mobilă, lumini, culori). Având în vedere că estetica este o problemă de gust personal 
ne vom abţine de la a da sfaturi sau de a face recomandări în acest sens. 
 
Din punct de vedere tehnic plăcile trebuie să facă faţă solicitărilor (mecanice, chimice, 
termice) la care vor fi probabil expuse în locul utilizării. 
 
Observaţie 
 

În mod normal, utilizatorul se concentrează asupra produselor de cea mai bună 
calitate, cu cea mai ridicată rezistenţă, şi tinde să utilizeze asemenea produse în 
locuri în care aceste caracteristici deosebite nu sunt nici necesare şi nici nu se pot 
exploata. De aceea ţinem să accentuăm că alegerea plăcii trebuie să fie atât 
corectă, cât şi justificată din punct de vedere tehnic şi ţinând cont şi de 
cerinţele estetice. Având tot timpul în considerare toţi aceşti factori vom reuşi să 
facem o alegere corectă la un preţ rezonabil. Este evident greşită alegerea unor 
plăci nerezistente la îngheţ pentru placarea terasei unei cabane de munte; dar este 
la fel de nejustificată placarea unui dormitor cu plăci rezistente la îngheţ. Este 
greşită ideea că plăcile care nu au anumite caracteristici sunt mai “slabe”: ele au 
pur şi simplu un alt domeniu de utilizare. 

 
Mai jos vom ilustra prin câteva exemple aplicarea criteriilor de alegere corectă pentru 

gresie şi faianţă. 
Ne propunem să începem cu alegerea plăcilor pentru locuinţă, ca apoi să continuăm cu plăcile 
recomandate pentru placarea spaţiilor publice. 
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Alegerea gresiei pentru PARDOSEALA DIN HOL (ul locuinţei) 
 
Holul este una din încăperile din locuinţă supusă celor mai mari solicitări datorate în primul rând 
circulaţiei. Solicitările diferă totuşi substanţial, în funcţie de amplasarea locuinţei. Gresia din 
holul unui apartament de bloc situat la etajul V va fi mai puţin solicitată (cei care intră în casă au 
avut deja ocazia să se şteargă pe picioare) decât cea din holul unei case unde intrarea se face 
direct din grădină sau de pe o alee aşternută cu nisip (cei care intră direct din curte vor aduce 
pe talpa pantofilor nisip care contribuie la zgârierea plăcilor). 
Pentru a nu avea surpriza că, la numai câteva luni de la montare, suprafaţa gresiei din hol şi-a 
pierdut luciul, este zgâriată, pătată, decolorată sau murdărită iremediabil trebuie să ţinem cont 
de toate caracteristicile prezentate anterior. Vom avea grijă să alegem o gresie cu o suprafaţă 
mată sau semilucioasă (pe suprafeţele lucioase zgârieturile se văd mai tare şi mai repede), 
antiderapantă (pentru a evita accidentele prin alunecare) de o culoare nu prea deschisă (pe 
suprafeţele deschise murdăria se vede mai repede) şi uşor de întreţinut (pentru a evita uzura 
prin abraziune, holul va trebui curăţat cu regularitate). 
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ALEGEREA FAIANTEI SI GRESIEI DIN BAIE  
 

Pardoseala şi pereţii din baie sunt expuse la acţiunea produselor chimice, substanţe 
care pătează (cum ar fi cosmeticele, parfumurile, loţiunile de corp şi de mâini, etc.) şi trebuie 
asigurată curăţarea lor adecvată, deci se folosesc şi detergenţi destul de agresivi. Din acest 
motiv, plăcile care se vor alege pentru placarea băilor vor trebui să aibă o rezistenţă bună la 
acţiunea agenţilor chimici. 
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PARDOSEALA ŞI PEREŢII DIN BUCĂTĂRIE 
 
La fel ca şi holul şi bucătăria este una dintre încăperile cele mai expuse la solicitări intense: se 
circulă şi se stă mult în ea. Pe pardoseala bucătăriei se formează trasee bine definite (între 
aragaz-frigider-chiuvetă) acestea fiind locurile unde gresia se murdăreşte cel mai tare şi deci 
trebuie curăţată mai des şi mai intens. Acestea sunt locurile unde cade cel mai adesea câte 
ceva pe pardoseală. Pentru placarea acestei pardoseli trebuie aleasă o gresie cu suprafaţa 
foarte rezistentă atât din punct de vedere mecanic, cât şi chimic. Faianţa de pe perete, evident 
nu este expusă la solicitări mecanice (nu se circulă pe ea), dar datorită alimentelor şi a 
detergenţilor solicitarea chimică rămâne intensă, deci trebuie aleasă o faianţă cu rezistenţă 
chimică ridicată. 
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PLACAJE EXTERIOARE 
 
Pentru placări exterioare trebuie alese plăci a căror rezistenţă la îngheţ este certificată. Sunt 
recomandate plăcile presate uscat, cu absorbţie de apă scăzută (sub 3%), glazurate (arse o 
singură dată) sau neglazurate (gresie porţelanată) dar se pot utiliza şi plăci presate umed 
(Klinker, plăci arse). 
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PARDOSEALA SPAŢIILOR PUBLICE (EX. CAFENELE) 
 
Pardoseala spaţiilor publice este de obicei expusă la solicitări chimice de suprafaţă şi la 
solicitări mecanice accentuate. Trebuie alese asemenea plăci, glazurate sau neglazurate, care 
sunt foarte tari, rezistente la uzură, la pătare şi la agenţii chimici. În cazul plăcilor lucioase, 
glazurate, trebuie să fim foarte atenţi, mai ales dacă în încăpere se intră direct din stradă, când 
se aduce o cantitate mai mare de murdărie abrazivă pe încălţăminte existând pericolul ca 
pardoseala să devină mată în scurt timp. 
Trebuie să fim la fel de atenţi în asemenea locuri şi cu plăcile lucioase de gresie porţelanată: 
suprafaţa lucioasă este foarte frumoasă, dar îşi poate pierde repede luciul, zgârieturile şi uzura 
văzându-se mai bine pe ea. Orice material am alege, este recomandat să punem ştergătoare 
de picioare la intrarea în asemenea încăperi.  
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PARDOSEALA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE 
 
Încărcarea acestor pardoseli este de obicei foarte mare (prin prezenţa unor maşini şi utilaje 
grele), la fel şi solicitarea suprafeţei (circulaţia intensă a oamenilor şi a vehiculelor, prezenţa 
deşeurilor abrazive). Trebuie să avem în vedere şi solicitările chimice (pe pardoseală pot să 
ajungă substanţe agresive) şi criteriile de siguranţă (pericolul de alunecare accentuat de 
eventuala prezenţă a lichidelor pe pardoseală). Dacă este vorba de industria alimentară, atunci 
trebuie asigurată şi o igienă impecabilă. Trebuie deci alese plăci cu bisquit compact, cu 
caracteristici mecanice excelente, eventual plăci mai groase pentru a mări rezistenţa la şocuri. 
Aceste plăci trebuie să aibă o rezistenţă mărită la abraziune, la chimicale; suprafaţa trebuie să 
fie tare şi compactă, pentru a îngreuna pătrunderea murdăriei şi a uşura curăţarea. În zonele cu 
pericol de alunecare trebuie utilizate plăci antiderapante. 
 
 

  
  

  
  

 
CU EXEMPLELE DE MAI SUS N-AM INTENŢIONAT SĂ EPUIZĂM GAMA ÎNCĂPERILOR 
PLACABILE ŞI SITUAŢIILE PROBLEMATICE, AM DORIT DOAR SĂ PREZENTĂM CUM SE 
PROCEDEAZĂ ŞI CARE SUNT FACTORII CARE TREBUIE LUAŢI ÎN CONSIDERARE LA 
ALEGEREA PLĂCILOR CERAMICE. 

 
 


