
Prezentarea companiei S.C. ADEPLAST S.A.
Societatea MULTISTAR PROD srl, denumirea iniŃială a S.C. ADEPLAST S.A.,a fost înfiinŃată în
1996, în Oradea, ca societate mixtă româno-austriacă, începându-şi activitatea de producŃie a
mortarelor adezive pentru placaje ceramice, ulterior gama diversificându-se la gleturi, şape, pardoseli
industriale şi mortare mecanizate. Marca sub care se reunesc toate aceste produse poartă numele

şi este marcă înregistrată, proprietate a S.C. ADEPLAST S.A.

Gama variată de produse şi raportul foarte bun preŃ-calitate au făcut ca în aceşti ani cererea să
depăşească vechea capacitate de producŃie şi astfel în anul 2003 a început construcŃia noii fabrici cu
două linii de producŃie separate, complet automatizate, una pe bază de ipsos, iar cealaltă pe bază de
ciment. Ceea ce a stat la baza hotărârii de a risca o investiŃie de 3,2 milioane €  a fost garanŃia calităŃii
germane furnizate de firma m-tec, lider mondial în materie, în colaborare cu concernul ABB. Întreg
ciclul de producŃie este automatizat, controlat printr-un sistem computerizat. Aditivii care se utilizează
în procesul de producŃie sunt achiziŃionŃi din import de la cei mai renumiŃi producători în domeniu.

Transportul materiilor prime se face cu camioanele proprii, ciment-truckuri, care fac zilnic curse dus-
întors pentru a putea deservi cele două linii de producŃie.

Diversificarea structurii clienŃilor, precum şi creşterea capacităŃii acestora de a asimila volume din ce în
ce mai mari ale producŃiei de mortare uscate a făcut ca să se dezvolte sistemul silozurilor mobile pentru
mortare, şape şi tencuieli mecanizate. Aria de acoperire este în prezent de 200 km în jurul municipiului
Oradea.

În incinta fabricii funcŃionează şi un laborator propriu cu dotări
la standard european. Aici are loc primul pas din lungul şir de
operaŃiuni care în cele din urmă au ca rezultat produse calitativ
competitive cu orice produs concurent de pe piaŃa românească.
În anul 2005 s-a obŃinut recunoaşterea competenŃei laboratorului
pentru a executa încercări fizico-mecanice concretizată prin
acordarea Certificatului de acreditare RENAR nr. 367-L pentru
îndeplinirea condiŃiilor standardului SR ISO 17025:2001. De
asemenea, toate produsele sunt conforme cu standardele
europene, S.C. ADEPLAST S.A. deŃinând certificarea TÜV
pentru sistemul de management integrat S.M.I. - calitate, mediu,
sănătate, securitate ocupaŃională, conform ISO 9001:2000,
ISO14001:2004, respectiv OHSAS 18001:2003.
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Noile capacităŃi de producŃie ADEPLAST

Una din cele mai impresionante caracteristici ale unei linii automatizate de producere a mortarelor
uscate o reprezintă calitatea deosebită a produselor obŃinute ca rezultat al unei dozări, cântăriri şi
amestecări de mare precizie. Ceea ce a stat la baza hotărârii de a risca o investiŃie de 3,2 milioane € a
fost garanŃia calităŃii germane furnizate de firma m-tec Gmbh, membră a grupului MAXIT, lider
mondial în materie, în colaborare cu concernul ABB.
ConstrucŃia care adăposteşte capacităŃile de producŃie este impozantă şi la interior surprinde în mod
plăcut prin atmosfera high-tech pe care o degajă. La etajul II, la care se ajunge cu un lift modern de
capacitate mare, se află camera de comandă în care tronează unica persoană – directorul de producŃie –
care supraveghează şi programează şarjele de producŃie de la consola calculatorului de proces.
Cele două turnuri cuprind fiecare câte 9 silozuri: 9 pentru linia de mortare uscate pe bază de ipsos şi 9
pentru linia de mortare uscate pe bază de ciment.
Capacitatea de producŃie în saci a ajuns la cifra record de 40 tone/oră pe linia de ciment şi 20 tone/oră
pe linia de ipsos.
Aici mai putem adauga un fapt nu lipsit de importanŃă şi
anume calitatea ambalajului. Aceasta are două
componente esenŃiale: rezistenŃa mecanică deosebită,
permiŃând depozitarea suprapusă a opt rânduri pe palet şi a
trei paleŃi unul peste altul (în condiŃii de depozit), respectiv
rezistenŃa crescută la influenŃa factorilor de mediu garantată
de stratul dublu al sacului (hârtie + folie de polietilenă).
Putem sublinia, de asemenea, preocuparea permanentă de a
îmbunătăŃii designul ambalajelor adăugând o notă de
simplitate, păstrând tema tradiŃională şi o notă de rigurozitate
a conŃinutului informaŃiilor puse la dispoziŃia utilizatorului în
conformitate cu cerinŃele legislaŃiei aplicabile.
Primul nou-născut lansat după finalizarea investiŃiei a fost
GLETUL MESERIAŞULUI – septembrie 2005. Acesta este
un glet de calitate superioară folosit pentru finisarea
suprafeŃelor interioare fără umiditate excesivă, pentru
obŃinerea unor suprafeŃe foarte netede peste care se pot aplica
practic orice fel de zugrăveli. Are o aderenŃă deosebit de mare
pe tencuielile pe bază de ciment, ciment-var, tencuieli de
ipsos cât şi betoane monolite sau prefabricate. Principalul atu al GLETULUI MESERIAŞULUI este
raportul optim calitate-preŃ.
În planul de investiŃii pe anul 2006 este prevăzută creşterea productivităŃii pe linia de ipsos prin
achiziŃionarea unei linii de însăcuit şi adaptarea instalaŃiei pentru încărcarea la vrac. Astfel firmele de
construcŃii vor avea la dispozitie un instrument facil – silozul autoportant - de a transporta direct pe
şantier până la 18 m3 de material.



Acreditarea RENAR a laboratorului

În anul 2005 s-a obŃinut recunoaşterea competenŃei laboratorului pentru a executa încercări fizico-
mecanice concretizată prin acordarea Certificatului de acreditare RENAR nr. 367-L pentru îndeplinirea
condiŃiilor standardului SR ISO 17025: 2001. În acest sens laboratorul efectuează determinări şi emite
RAPOARTE DE ÎNCERCARE, pentru un număr de 53 METODE de analiză din domeniul
MATERIALELOR DE CONSTRUCłII cum ar fi:
- materii prime (ciment, ipsos, agregate de diverse granulaŃii);
- produse finite din sfera mortarelor uscate: adezivi pentru plăci ceramice, gleturi de ciment şi de ipsos,
mortare de tencuială şi zidărie, mortare de rostuit plăci ceramice, şape, mortare pe bază de ipsos etc.
Dotarea de primă clasă a laboratorului, obŃinută parŃial şi cu finanŃare din partea Guvernului României,
permite efectuarea de determinări dintre care amintim:
1. Încercări de rezistenŃă la compresiune, îngheŃ-dezgheŃ şi încovoiere
2. Încercări pentru determinarea aderenŃei
3. Încercări pentru determinarea apei de consistenŃă
4. Încercări pentru determinarea timpului de priză
5. Încercări pentru determinarea granulozităŃii
6. Încercari pentru determinarea rezistenŃei la abraziune
7. Încercări pentru determinarea pH-ului
Pentru consultarea listei complete de proceduri specifice şi tarife se poate accesa secŃiunea
CALITATE/ACREDITARE/PROCEDURI.

Certificarea întregii game de produse ADEPLAST

În vederea aderării la UE şi alinierea la directivele europene pentru materiale de construcŃii, ne-am
adresat unui organism de certificare recunoscut în domeniul produselor pentru construcŃii şi anume
AEROQ Bucureşti care atestă conformitatea în domeniul nostru de activitate. În urma auditurilor a fost
certificată conformitatea cu standardele SR EN armonizate a tuturor categoriilor de produse din
portofoliul ADEPLAST. Totodată s-a obŃinut licenŃa de utilizare a certificatului şi a mărcii conformitate
CE pentru aceste produse.

Certificarea sistemului de management al calităŃii

Din iulie 2005 se declară început procesul de implementare a Sistemului de Management Integrat.
Astfel conducerea de la cel mai înalt nivel şi-a definit Politica integrată de calitate, mediu, securitate şi
sănătate ocupaŃională, şi-a stabilit Obiectivele S.M.I. şi s-a angajat pentru menŃinerea şi îmbunătăŃirea
continuă a S.M.I. în conformitate cu documentele aplicabile. Ca urmare în decembrie 2005 organismul
de certificare TÜV Rheinland InterCert cu acreditare TGA (DAR) a emis la Bruxelles Certificatul cu
numărul 75 100 20263 pentru îndeplinirea condiŃiilor din standardul de calitate ISO 9001:2000 şi
certificatul nr. 75 110 0209 pentru conformitatea Sistemului de Management de Mediu, cu standardul
ISO 14001: 2005.
În primul trimestru al 2006 s-a implementat şi Sistemul de Management de Sănătate şi Securitate în
Muncă, respectând OHSAS 18001:2004.
Recunoaşterea acestor merite a fost de asemenea marcată la manifestarea TOPUL NAłIONAL AL
FIRMELOR PRIVATE, ediŃia a XV-a, jubiliară, TOP 2006 unde compania a primit un binemeritat loc I
în clasamentul pe domenii, cod CAEN 2664, Locul I în clasamentul judeŃean, Locul 35 în clasamentul
naŃional "întreprinderi mijlocii".
S.C. ADEPLAST S.A. doreşte să-şi îmbunătăŃească continuu performanŃele pentru asigurarea de
produse şi servicii de calitate şi creşterea satisfacŃiei tuturor partenerilor noştri.


