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Sistemul de zidãrie MACON: blocuri pentru ziduri 
exterioare și interioare structurale sau nestructurale, 
elemente pentru placãri, elemente speciale tip U și O 
și mortar adeziv pentru BCA. Un sistem complet, alcãtuit din 
materiale cãlduroase pentru realizarea unor construcții sigure, 
economice și ușor de întreținut!

Consiliere tehnicã și suport, de la proiectare și pânã la punerea în 
operã.

Echipamente/utilaje profesionale – mașini de tãiat BCA, 
echipamente și unelte pentru zidãrie

Livrare directã la șantier

Materiale pentru structuri din zidãrie portantã sau neportantã

Suprafețe cãlduroase, cu o excelentã planeitate și precizie 
dimensionalã

Trasee pentru instalații electrice, sanitare sau de încãlzire simplu 
de realizat

Blocuri de zidãrie de dimensiuni mari, ușor și rapid de zidit și 
tencuit

Protecție impotriva frigului din timpul iernii

Protecție împotriva cãldurii din timpul verii

Protecție în cazul incendiilor

Protecție în cazul cutremurelor

Protecție împotriva zgomotelor nedorite

Protecția mediului

Protecție fațã de creșterile de preț la utilitãți

1

Protecție la puterea a 7-a:



Începând din 2016 MACON este furnizor aprobat de soluții pentru locuințe verzi certificate de cãtre 
Romania Green Building Council.

Ce înseamnã aceasta?
Statutul de “Green Homes Approved Solution Provider”, conferit companiei Macon prin obținerea 
atestatului emis de Romania Green Building Council în urma evaluãrii produselor și tehnologiilor, 
certificã faptul cã oferta Macon cuprinde soluții eligibile care pot contribui la obținerea certificãrii 
proiectelor rezidențiale ca și “locuințe verzi” în cadrul programului “Green Homes certified by Romania 
Green Building Council”. 

Ce înseamnã locuințe verzi? 
Clãdiri durabile, cu un design plãcut, util și inteligent, anvelope eficiente energetic, materiale de calitate 
superioarã, sustenabile, un mediu de viațã sãnãtos și sigur, economie de energie în același timp cu 
asigurarea unui confort termic ridicat, utilizarea de surse de energie verde, dar și o contribuție activã și 
responsabilã fațã de mediul înconjurãtor și nevoile generațiilor urmãtoare.
Macon -un sistem de zidãrie pentru construcții verzi!

Protecție împotriva frigului din timpul iernii
Având în vedere specificul zonelor climatice din România și mediile temperaturilor 
exterioare,necesitatea de încãlzire a aerului interior acoperã un interval de cca 5 luni într-un an 
calendaristic.Datoritã pierderilor reduse de cãldurã, generate pe de o parte de conductivitatea termicã 
redusã și, în consecințã, rezistența termicã mare a blocurilor din blocurilor de zidãrie MACON, iar pe de 
altã parte de reducerea la minim a punților termice prin numãrul redus de rosturi de zidãrie, dar și de 
utilizarea mortarelor pentru rosturi în strat subțire, blocurile de zidãrie MACON asigurã o protecție 
superioarã împotriva frigului. Pentru grosimi ale zidurilor de peste 35 cm, blocurile tip BCA MACON 2,5  
as igurã  o  i zo lare  termicã  excelentã ,  ch iar  ș i  fãrã  un  s istem termoizo la tor  
suplimentar. Disponibile și în variante cu grosime de 35, sau 40 cm, acestea pot oferi o protecție termicã 
excelentã, în conformitate cu cerințele legale, fãrã adãugarea unui sistem termoizolator suplimentar.

Protecție împotriva cãldurii din timpul verii
Pe timpul verii, când temperaturile exterioare sunt peste cele dorite, pentru o bunã calitate a aerului 
interior este necesar sã pãstrãm rãcoarea în spațiile interioare. Blocurile de zidãrie MACON asigurã 
protecția împotriva pãtrunderii cãldurii în spațiile interioare, limitând transferul de cãldurã datoritã 
rezistenței termice a blocurilor. Astfel zilele toride devin mai ușor de suportat, simplu și fãrã cheltuieli 
cu  rãcirea aerului interior.

Protecție la incendii
Macon este primul producãtor de blocuri de zidãrie care a testat în cadrul unor instituții specializate din 
România rezistența la foc a blocurilor de zidãrie din portofoliu. Încercãrile au fost efectuate de cãtre 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorialã Durabilã 
„URBAN-INCERC” în colaborare cu Universitatea Tehnicã de Construcții București. Testele au constat 
în încercãri de rezistențã la foc asupra zidurilor realizate din blocuri de zidãrie din portofoliul Macon, cu 

2rezistențe de 2,5 si 3,5 N/mm . Rezultatele testelor au demonstrat cã supuse acțiunii focului, zidurile 
realizate din blocuri de zidãrie Macon au o rezistențã de EI 120 (pentru ziduri cu grosimi de 10 și 12,5 cm), 
EI 180 (pentru ziduri cu grosimea de 15 cm) și EI 240 (pentru ziduri cu grosimi de 20, 25, 30, 35 și 40 cm), 
blocurile de zidãrie din portofoliul Macon înscriindu-se astfel  în rândul materialelor de zidãrie cu cele 
mai bune performanțe din punct de vedere al rezistenței la foc.
Expuse la temperaturi ridicate blocurile din BCA MACON au, pe lângã proprietatea de a fi 
incombustibile, și pe aceea de a genera un transfer termic mai redus de cealaltã parte a zidurilor. 
Aceastã proprietate înseamnã în caz de incendiu de la 2 și pânã la 4 ore de securitate (începând cu 
grosimi ale zidului de doar 10 cm), timp care asigurã posibilitatea unor intervenții de salvare a vieților și 
a bunurilor. Datoritã acestor proprietãți se pot utiliza pentru ziduri de protecție împotriva rãspândirii 
incendiilor, protejând astfel vieți și bunuri. Blocurile de zidãrie MACON sunt clasificate ca materiale de 
construcție incombustibile, fiind încadrate în Euroclasa A1.

Drumul de la casã la acasã trebuie sã fie pentru tine simplu și rapid de parcurs. La capãtul lui vrei sã ai o locuințã durabilã, cu un 
design plãcut și util, un mediu de viațã sãnãtos și sigur, sã poți economisi energie în același timp cu asigurarea unui confort 
termic ridicat, sa fii parte a unui prezent responsabil fațã de mediul înconjurãtor și nevoile generațiilor urmãtoare.

Pentru aceasta îți oferim CASA Plus, un pachet de materiale, servicii și, mai ales, beneficii.

APPROVED BY
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Protecție în cazul cutremurelor

România este o țarã cu frecvente cutremure de pãmânt și, cu toate acestea, declanșarea unui 
cutremur ne surprinde întotdeauna. Un astfel de fenomen nu poate fi prevenit, însã consecințele lui pot 
fi limitate. Ține doar de atitudinea noastrã fațã de siguranță și de cum ne pregãtim pentru astfel de 
situații.
Blocurile de zidãrie MACON sunt realizate dintr-un material omogen, ușor, cu o structurã puternicã, 
având aceleași proprietãți în ceea ce privește rezistența la compresiune indiferent de direcția de 
solicitare. Aceastã caracteristicã are o importanțã definitorie în cazul cutremurelor, atunci când 
blocurile sunt solicitate atât în plan vertical cât și orizontal. Mai mult decât atât, în cazul acțiunii 
seismice directe, valoarea forței este direct proporționalã cu masa peretelui. În consecințã, pentru un 
perete din blocuri din BCA, datoritã unei greutãți mai reduse, forța seismicã va avea o valoare mai 
micã.

Protecție împotriva zgomotelor nedorite

Macon este primul producãtor de blocuri de zidãrie care a testat în cadrul unor instituții specializate 
din România nivelul de izolare acustică a blocurilor de zidărie din portofoliu. Testele  au fost efectuate 
de cãtre ICECON București și au constat în încercãri asupra  blocurilor  de zidãrie din portofoliul 

2Macon, cu rezistențe de 2,5 și 3,5 N/mm . 
Valorile obținute în urma testãrii sunt situate între 37-38 db (pentru grosimea de 10 cm) și continuã 
pânã la valori de 51 db (pentru grosimea de 40 cm), blocurile de zidãrie din portofoliul Macon 
înscriindu-se astfel  în  rândul materialelor de zidãrie cu cele mai bune performanțe  din punct de 
vedere al protecției împotriva zgomotelor nedorite.
Cu o structurã celularã proiectatã sã absoarbã sunetele, sistemul de zidãrie Macon este soluția optimã 
pentru locuințe liniștite și sãnãtoase. Miile de bule de aer înglobate de fiecare bloc de zidãrie conferã 
materialului nu doar excelente proprietãți de izolare termicã, ci și performanțe de izolare acusticã 
remarcabile. Astfel, sistemul de zidãrie Macon este soluția eficientã de zidãrie pentru spații care 
necesitã un grad înalt de izolare acusticã, fie cã este vorba de locuințe, școli, spitale, hoteluri, centre de 
relaxare sau spații industriale. 

Protecția mediului

Suntem în prezent într-o etapã în care, fie cã vorbim de spațiile în care locuim, fie cã vorbim de cele 
în care ne desfãșurãm activitãțile, mai mult decât oricând, nevoia cea mai importantã este cea a unui 
prezent responsabil, care sã nu compromitã posibilitãțile de satisfacere a nevoilor generațiilor 
urmãtoare. Construcțiile sustenabile trebuie sã reprezinte echilibrul între cele trei dimensiuni: 
socialã, economicã și protecția mediului înconjurãtor.
Macon este furnizor aprobat de soluții pentru locuințe verzi.
Blocurile de zidãrie MACON sunt realizate din materii prime locale – var, nisip, ciment, gips și apã. 
Atât procesul de fabricație cât și exploatarea spațiilor construite presupun consumuri reduse de 
energie și, în consecințã, un nivel redus de emisii de CO2. Faptul cã nu emanã fum sau alte gaze 
toxice în cazul expunerii la foc și proprietatea materialului de a se putea refolosi și recicla în totalitate 
sunt de asemenea caracteristici care conferã blocurilor de zidãrie MACON calitatea de materiale 
prietenoase cu mediul înconjurãtor. Și cu tine. Pentru cã este vorba de mediul tãu de viațã.

Protecție fațã de creșterile de preț la utilitãți

Perioada actualã aduce scumpiri repetate ale prețului gazului, dar și al energiei electrice și, în 
consecințã, facturi din ce în ce mai mari pentru asigurarea confortului termic în cadrul locuințelor, fie 
cã vorbim de încãlzirea pe durata sezonului rece sau de rãcirea aerului în sezonul cald.
Reducerea transferului de cãldurã prin elementele anvelopei clãdirii reprezintã unul dintre 
principalele obiective care trebuie atinse pentru dezvoltarea de clãdiri eficiente energetic sau chiar 
independente energetic. O mare parte a suprafețelor care alcãtuiesc anvelopa unei clãdiri este 
reprezentatã de pereți. Importanța calitãții acestora este deci definitorie în realizarea unei construcții 
eficiente energetic, cu pierderi de căldură minime. Rolul lor este cu atât mai mare cu cât, alãturi de 
structurã, pereții sunt elementul cel mai durabil al unei construcții. Dacã o fereastrã, o instalație sau 
un sistem de încãlzire pot fi înlocuite cu ușurințã atunci când dorim sã integrãm în construcție produse 
mai noi și mai performante, nu putem vorbi de același lucru și în cazul pereților. Iatã de ce, încã de la 
început trebuie sã integrãm în clãdire materiale de zidãrie performante din punct de vedere energetic, 
care sã poatã asigura un grad de confort termic ridicat cu cheltuieli minime.Datoritã unei 
conductivitãți termice de doar 0,105 W/mK, una dintre cele mai bune valori care caracterizeazã 
materialele de zidãrie existente pe piața din România, cu blocurile de zidãrie tip BCA MACON 2,5 se 
poate obține încadrarea noilor construcții în clase energetice superioare sau chiar în categoria 
construcțiilor pasive și astfel, garanția unui climat confortabil, menținerea unor temperaturi 
constante, dar și asigurarea acestora cu costuri reduse.
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Rețeta unei structuri de zidărie durabile

În laboratoarele proprii de cercetare și inovare, am creat 
rețeta unei structuri pentru o zidărie durabilă și 
echilibrată, care asigură câștiguri permanente, consum 
minim de materiale auxiliare și costuri relaxante.

Cum se fabrică?

Blocuri de zidărie naturale, realizate din var, nisip, 
ciment și apă. În cadrul unui proces de fabricație 
prietenos cu mediul înconjurător, prin adăugarea unei 
mici cantități de pastă de Aluminiu la amestecul de nisip, 
ciment, var și apă, în urma unor reacții chimice 
controlate se obține un număr uriaș de microcelule 
închise, pline cu aer. 

Structura unică 

Hidrogenul eliberat în timpul procesului de fabricație 
determină creșterea volumului amestecului și formarea 
celulelor sferice închise, distribuite uniform în structura 
materialului, în  care va fi înglobat aer dând naștere 
betonului celular, un beton cu o mulțime de celule de aer 
la interior (Hidrogenul, fiind un gaz ușor, se elimină, este 
înlocuit de aer și astfel ia naștere un beton cu excelente 
proprietăți termoizolatoare). Rezultatul? Un material cu 
proprietăți fizice unice, cu un echilibru perfect între 
densitate, rezistență, izolare termică și protecție în cazul 
incendiilor. Structura unică a materialului bazată pe 
milioane de pori minusculi asigură izolația termică 
ridicată și caracteristicile de difuzie a vaporilor de apă. 
Rezultatul? Un sistem de zidărie performant care 
asigură o calitate ridicată a aerului interior.

Procese performante

Programul de control al calității care se aplică din faza 
de recepție și dozaj al materiilor prime și mai apoi, în 
toate etapele de fabricație până la obținerea produselor 
finite, asigură caracteristici constante ale materialului 
și corespondența strictă cu standardul de produs. 
Cercetarea și dezvoltarea permanentă de noi tehnici și 
tehnologii aplicabile pentru îmbunătățirea proceselor 
de producție contribuie la îmbunătățirea continuă a 
produselor finite.

Cel mai bun izolator

Milioanele de celule încorporate în structura 
materialului conțin cea mai bună formă de izolație: 
aerul. De aceea blocurile de zidărie din BCA sunt 
caracterizate de cei mai performanți parametri de 
izolare dintre toate materialele minerale.

SISTEMUL DE
ZIDĂRIE MACON CU
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DOMENIU DE UTILIZARE: Recomandat pentru realizarea zidurilor exterioare și interioare neportante.

DOMENIU DE UTILIZARE: Recomandat pentru realizarea zidurilor exterioare și interioare portante conform 
specificațiilor proiectului.
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DOMENIU DE UTILIZARE: Recomandat pentru realizarea zidurilor portante, exterioare și interioare în cazul clãdirilor 
cu destinație specialã, sau amplasate în zone cu risc seismic ridicat, conform specificațiilor proiectului.

BCA MACON 5

ELEMENTE
PENTRU PLACĂRI

DOMENIU DE UTILIZARE: Recomandat pentru realizarea placãrilor.
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DOMENIU DE UTILIZARE: pentru executarea în situ a elementelor de confinare verticale (stâlpișori) 
la construcțiile realizate cu zidãrie din blocuri de BCA, pentru asigurarea rigidizãrii pe direcție verticalã. 
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DOMENIU DE UTILIZARE: executarea în situ a centurilor sau buiandrugilor la construcțiile realizate 
cu zidãrie din blocuri de BCA, pentru asigurarea rigidizãrilor la nivelul fiecãrui planșeu al construcției
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Mortar adeziv

în strat subţire 

pentru BCA
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S.C. MACON S.R.L.
MACON - Mortar adeziv pentru BCA

13
SR EN 998 - 2:2011

Nr. 159MU BCA - MACON

<_

Rezisten  la compresiune:.......................................................... M5ţă
2Aderen : ........................................................................  0,1 N/mmţă

2 05Absorb ie de ap : ..............................................   0,6 kg/(m  x min )ţ ă
Coeficient  de difuzie a vaporilor de ap : .........µ 5/20 (val. tabelat )ă ă
Reac ia la foc: ...............................................................................A1ţ
Durabilitate (rezisten a la inghe -dezghe ): evaluare bazat  pe ţ ţ ţ ă
prevederile in vigoare la locul prev zut de utilizare. ă

<_

Utilizare: la pere i de zid rie, st lpi  pere i desp r itoriţ ă â şi ţ ă ţ
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MORTAR ADEZIV
PENTRU BCA

cca 25 cca 4,75-5,5 15 sac de 25 kg

DOMENIU DE UTILIZARE: Recomandat pentru construcția zidurilor din BCA Macon, obținându-se o zidãrie cu 
rosturi subțiri.

AV TO IANI
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Necesar de apã
 (l/sac)

Rezistența la
2compresiune (N/mm )

Consum specific
3(kg/m )

Granulație maximã
(mm) Ambalaj
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BLOCURI U 

b. Fracțiune de bloc U 

pentru intersecții de pereți
c. Fracțiune de bloc U 

pentru intersecții de pereți

d. Fracțiune de bloc U pentru 

intersecții de pereți cu planșeul 

din beton armat

A. Bloc U intreg

Fig. 1. Fracțiuni de bloc U MACON

DOMENII DE UTILIZARE

Blocurile U din BCA Macon se utilizeazã pentru executarea în situ a centurilor sau buiandrugilor la construcțiile realizate cu 
zidãrie din blocuri de BCA, pentru asigurarea rigidizãrilor la nivelul fiecãrui planșeu al construcției, indiferent de materialul din 
care este executat planșeul și de tehnologia de realizare a acestuia.
Blocul U are dublu rol:
 - de protecție termicã pentru evitarea formãrii punților termice
 - de cofraj la execuție pentru elementele orizontale de rigidizare (centuri) și pentru buiandrugii din beton armat.

INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERÃ
·  Blocurile U utilizate pentru centurile orizontale de confinare a zidãriei și buiandrugi vor avea lãțimea egalã cu  lãțimea 
elementelor din BCA folosite pentru zidãrie.

·  Blocurile U se așeazã peste ultimul rând de zidãrie, asigurându-se continuitatea între blocuri și respectând cerințele de 
execuție pentru zidãria cu elemente din BCA. Se formeazã astfel un cofraj „pierdut” pentru execuția centurilor (elemente 
orizontale de confinare) și a buiandrugilor.

·  În cazul utilizãrii blocurilor U pentru centurile orizontale de confinare a zidãriei, așezarea acestora va asigura continuitatea de 
nivel prin utilizarea de elemente întregi și fracțiuni de element obișnuite prin tãierea celor întregi cu fierãstrãul special. 
Colțurile și ramificațiile pereților se vor realiza obligatoriu prin utilizarea fracțiunilor de element specificate orientativ în fig.1. 
Se interzice înlocuirea parțialã a elementelor din BCA cu elemente din argilã arsã. 

·  Așezarea blocurilor U va respecta condițiile de țesere a zidãriei cu blocuri din BCA care se face obligatoriu la fiecare rând și cu 
decalarea pe înãlțimea zidãriei a rosturilor verticale cu 1/2 pânã la 1/4 din lungimea elementului de zidãrie. 

·  Mortarul adeziv se va aplica uniform cu mistria dințatã sau cu mașina pentru mortar pe suprafața de așezare într-un strat de 3 
mm grosime. Pe cantul vertical al blocului U din beton celular autoclavizat se va aplica cu mistria mortar, dupã care acesta va fi 
așezat în poziția definitivã, prin lovire cu ciocanul de cauciuc. Se recomandã aplicarea cu atenție a mortarului adeziv pe cantul 
vertical al blocului U pentru asigurarea etanșeitãții la turnarea betonului.
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 BLOCURI O 

·  Înainte de aplicarea mortarului adeziv, pe fața superioarã a elementelor din BCA montate anterior se va aplica o amorsã, dacã 
mortarul nu specificã expres eliminarea acestei prevederi. 

·  Armãtura dispusã în centuri și buiandrugi se va monta în cofrajul “pierdut” creat din blocurile U, în mod obligatoriu, conform 
prevederilor din proiect în ceea ce privește sortimentul oțelului, diametrul, numãrul de bare și de etrieri, precum și a detaliilor 
de execuție de la colțuri sau intersecții de pereți.

·  În cazul în care zidãria se utilizeazã în zone cu agresivitate chimicã, la execuție se vor aplica mãsuri speciale de protecție în 
conformitate cu clasa de expunere a peretelui stabilitã conform specificațiilor din proiect. 

·  La montarea armãturilor din elementele de confinare orizontale (centuri) și din buiandrugi se vor respecta urmãtoarele:
- armãturile vor fi fasonate și montate în conformitate cu detaliile și cu specificațiile din proiect și cu toleranțele 
corespunzãtoare;
- ancorarea armãturilor în elementele din beton pentru confinare verticalã (stâlpișori) se va realiza conform detaliilor din 
proiect;
- se vor folosi, acolo unde este necesar, agrafe și distanțieri pentru așezarea și legarea armãturilor în pozițiile 
corespunzãtoare, astfel încât sã se asigure acoperirile de beton specificate în proiect (cele minime impuse de normele 
tehnice);
- înãdirea barelor se va realiza prin suprapunere la lungimea și numai în pozițiile indicate în proiect.

·  Dupã realizarea armãturii se va turna betonul, astfel încât stratul de beton sã ajungã la suprafața superioarã a blocurilor U. 
Betonul turnat se va compacta cu ajutorul unui pervibrator. Pentru evitarea scurgerilor se va controla înainte de turnarea 
betonului perimetrul rezultat. Se recomandã utilizarea betoanelor autocompactante (BAC) sau a betoanelor cu raport 
apã/ciment scãzut și aditivi plastifianți pentru îmbunãtãțirea lucrabilitãții.

·  Pentru betoanele folosite la realizarea centurilor și buiandrugilor se vor respecta cerințele și toate condițiile de calitate din 
NE 012-2 în ceea ce privește materialele folosite la preparare, cerințe de bazã privind compoziția betoanelor,  prepararea 
betonului; cerințele și niveluri de performanțã pentru caracteristicile betonului proaspãt și întãrit, transportul, punerea în 
operã, sistemul de asigurare și de control al calitãții. 

DOMENII DE UTILIZARE
Blocurile O din BCA MACON se utilizeazã pentru executarea în situ a elementelor de confinare verticale (stâlpișori) la 
construcțiile realizate cu zidãrie din blocuri de BCA, pentru asigurarea rigidizãrii pe direcție verticalã.
Blocul O are dublu rol:
- de protecție termicã pentru evitarea formãrii punților termice
- de cofraj la execuție pentru elementul vertical de rigidizare din beton armat
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a. Așezarea blocurilor O 

la colțuri

b. Așezarea blocurilor O 

la intersecții de pereți

c. Așezarea blocurilor O 

pentru realizarea stâlpișorilor în perete

Fig. 1. Așezarea blocurilor O pentru realizarea confinãrilor verticale (stâlpișori) din beton armat

INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERÃ
·  Blocurile O utilizate pentru elementele de confinare verticalã a zidãriei (stâlpișori) din beton armat vor avea lãțimea egalã cu 
lãțimea blocurilor din BCA folosite pentru zidãrie.

·  Elementele verticale de confinare din beton armat se vor executa în pozițiile și cu armãrile prevãzute în proiect.

·  Legarea elementelor verticale de confinare cu zidãria se va face prin țesere și prin armãturi prefabricate amplasate în rosturile 
orizontale. Pentru țesere blocurile O se vor așeza conform dispunerii prezentate în fig. 1. Se interzice înlocuirea parțialã a 
elementelor din BCA cu elemente din argilã arsã. 

·  Așezarea blocurilor O va respecta condițiile de țesere a zidãriei cu blocuri din BCA care se face obligatoriu la fiecare rând și 
cu decalarea pe înãlțimea zidãriei a rosturilor verticale cu 1/2 pânã la 1/4 din lungimea elementului de zidãrie. 

·  Mortarul adeziv se va aplica uniform pe suprafața de așezare într-un strat de circa 3 mm grosime. Pe cantul vertical al 
blocului O din beton celular autoclavizat se va aplica mortar, dupã care acesta va fi așezat în poziția definitivã, prin lovire cu 
ciocanul de cauciuc. Se recomandã aplicarea cu atenție a mortarului adeziv pe suprafața orizontalã a blocului O pentru 
asigurarea etanșeitãții la turnarea betonului. Înainte de aplicarea mortarului adeziv, pe fața superioarã a elementelor din 
BCA montate anterior se va aplica o amorsã, dacã mortarul nu specificã expres eliminarea acestei prevederi.
 
·  Armãturile prefabricate (plasele) pentru armarea rosturilor orizontale ale zidãriei trebuie sã corespundã prevederilor din 
standardul SR EN 845-3:2002. Armarea rosturilor orizontale ale zidãriei cu alte produse (grile polimerice, polimeri armați cu 
fibre, fibre de carbon, etc.) se va face în baza reglementãrilor tehnice aplicabile, în vigoare.

·  Armãtura dispusã în rosturile orizontale se va monta în mod obligatoriu conform prevederilor din proiect în ceea ce privește 
tipul de armare și distanța pe verticalã între rosturile armate.

·  În cazul în care zidãria se utilizeazã în zone cu agresivitate chimicã, la execuție se vor aplica mãsuri speciale de protecție a 
armãturii din rosturile orizontale în conformitate cu clasa de expunere a peretelui stabilite conform specificațiilor din
 proiect.

·  Armãtura dispusã în stâlpișori se va monta în cofrajul “pierdut” creat din blocurile O, în mod obligatoriu, conform 
prevederilor din proiect în ceea ce privește sortimentul oțelului, diametrul, numãrul de bare și de etrieri, precum și a 
detaliilor de execuție din colțuri sau intersecții de pereți. Etrierii pot fi pãtrați sau circulari.

·  La montarea armãturilor din elementele de confinare verticale (stâlpișori) se vor respecta urmãtoarele prevederi:
 -  armãturile vor fi fasonate și montate în conformitate cu detaliile și cu specificațiile din proiect și cu toleranțele 
corespunzãtoare;
- ancorarea armãturilor în elementele din beton pentru confinare verticalã (stâlpișori) se va realiza conform detaliilor din 
proiect;
- se vor folosi, acolo unde este necesar, agrafe și distanțieri pentru așezarea și legarea armãturilor în pozițiile 
corespunzãtoare,astfel încât sã se asigure acoperirile de beton specificate în proiect (cele minime impuse de normele 
tehnice);
 - înãdirea barelor se va realiza prin suprapunere la lungimea și numai în pozițiile indicate în proiect. 
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Fig. 2. Înnãdirea armãturilor prin suprapunere

CONDIȚII TEHNICE PENTRU UTILIZAREA BLOCURILOR U ȘI O DIN BCA MACON

·   Blocurile U și O din BCA MACON vor fi transportate paletizat, protejate în folii de polietilenã și, dupã caz, asigurate cu benzi 
de fixare. 

MACON

·  Continuitatea armãturii longitudinale verticale în stâlpișor din 
fundație sã realizeazã prin asigurarea unei lungimi a barelor care 
ies din fundație, egalã cu lungimea de suprapunere impusã de 
normele tehnice, confom fig. 2. Dupã legarea barelor pentru 
continuitate și realizarea carcasei pe o lungime “l” egalã cu 3 x 
înãlțimea unui bloc O, se așeazã blocurile la poziție cu aplicarea 
mortarului adeziv între blocuri și montarea distanțierilor pentru 
poziționarea armãturii.
·  Dupã realizarea armãturii se va turna betonul în straturi cu 
înãlțimea stratului egalã cu 3 x înãlțimea (c) a unui bloc O, astfel încât 
sã se asigure umplerea completã a golului și compactarea betonului. 
Pentru evitarea scurgerilor se va controla înainte de turnarea 
betonului etanșeizarea rostului orizontal dintre blocurile O. Se 
recomandã utilizarea betoanelor autocompactante (BAC) sau a 
betoanelor cu dimensiunea maximã a agregatelor mai micã decât 
dimensiunea spațiilor dintre armãturi și peretele golului din blocul O, 
cu un raport apã/ciment scãzut și aditivi plastifianți pentru 
îmbunãtãțirea  lucrabilitãții.

·  Pentru betoanele folosite la realizarea stâlpișorilor se vor respecta cerințele și toate condițiile de calitate din NE 012-2 în ceea 
ce privește materialele folosite la preparare, cerințe de bazã privind compoziția betoanelor,  prepararea betonului; cerințele și 
niveluri de performanțã pentru caracteristicile betonului proaspãt și întãrit, transportul, punerea în operã, sistemul de asigurare 
și de control al calitãții. 

·  Încãrcarea și descãrcarea în mijloacele de transport se va realiza 
prin procedee mecanice utilizând motostivuitoare, macarale, etc, 
prevãzute cu dispozitive speciale pentru evitarea apariției fenomenelor de 
strivire localã a blocurilor.

·  La depozitarea pe timp friguros se va verifica integritatea foliei astfel 
încât sã nu se producã pãtrunderea și înghețarea apei sau pãtrunderea 
zãpezii situații care pot produce distrugerea elementelor.

·  Dacã depozitarea s-a fãcut pentru o perioadã mai lungã, în cursul 
cãreia elementele au fost supuse unor fenomene de îngheț-dezgheț, 
executantul va proceda la verificarea lotului prin încercãri ale cãror 
rezultate vor fi comparate cu valorile declarate de producãtor.
 
·  Blocurile U și O din BCA MACON folosite la șantier trebuie sã
satisfacã în totalitate urmãtoarele cerințe la locul de punere în operã:
-   specificațiile tehnice ale proiectului;
- condițiile tehnice corespunzãtoare din SR EN 771-4+A1:2015 (pentru 
elementele din BCA);
- condițiile de utilizare stabilite prin reglementãrile tehnice P 100-1
 și CR 6 valabile în perioada de proiectare și execuție a construcției;
- condițiile de calitate, din punct de vedere al aspectului și proprietãților 
fizico-mecanice stabilite prin reglementãrile tehnice specifice și prin fișa de 
specificații tehnice pentru Blocuri U și O din BCA MACON.

·  Pe parcursul depozitãrii se va urmãri pãstrarea integritãții marcajelor care 
conțin datele de identificare și instrucțiunile tehnice care însoțesc produsul. 
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