INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Placaje din beton BRAMAC

Instrucţiuni de montaj


Înainte de montaj se va face un plan de execuţie, luându-se în calcul şi încărcarea preconizată



Planul de montaj trebuie să ia în calcul
dilatarea placajelor / 35x35 cm



Stratul suport : minim 8 cm de beton pe 15 cm
de pietriş iar în caz de necesitate betonul se va
arma
Suprafaţa trebuie să fie uscată şi fără praf

MODELE DE MONTAJ












Suprafeţele trebuie împărţite datorită dilatării
în multiplu de 8m2, iar la trotuare în proporţie
de 1:3
Montajul placajelor: straturile de dilatare ale
dalelor cu cele ale stratului suport trebuie
să se suprapună
La montaj temperatura optimă este de +20°C.
Pe caniculă sau vânt puternic nu se recomanda
montajul exterior
Adezivul utilizat la montajul dalelor trebuie
utilizat conform specificaţiilor producătorului
Suprafaţa finală trebuie protejată de acizi,
grăsimi şi uleiuri



SCULE
 Nivelă
 Ciocan cauciuc
 Mistrie burete
 Gletieră
 Aparat de tăiat (fără poză)
 Maşină găurit cu mixer (fără poză)

Montajul






























Placajele din beton Bramac sunt recomandate
mai ales la exterior
Datorită suprafeţei antialuncare se necesită o
atenţie sporită
Se va planifica construcţia şi aranjarea dalelor
Placajele trebuie să aibă un strat suport
(min. 8 cm)
Suprafaţa planificată trebuie sa fie multiplu
de 35x35
Suprafeţele teraselor nu pot fi mai mari
de 8-10 m2
Aleile de acces trebuie să fie în proporţie
de 1:3
Rosturile de dilatare din fundament trebuie să
se suprapună cu rosturile de dilatare dintre dale
Şapa trebuie să fie uscată si fără praf cu pantă
de min. 2-3%
Adezivul se va pregăti conform indicaţiilor
producătorului
Suprafeţele vor fi uscate şi fără praf
Adezivul se aplică cu ajutorul unei gletiere
zimţate (10x10 mm)
Adezivul se va aplica doar pe suprafeţe
de max 1-2 m2

Adezivul se aplică şi pe spatele placajelor
din beton!!!
Lipirea se face pe toată suprafaţa
(vara-> presiunea vaporilor)
(iarna-> formare gheaţă)
Rosturile trebuie să fie de minim 7 mm lăţime

1. Pământ
2. Pietriş
3. Şapă
4. Hidroizolaţie

5. Lipire
6. Placaje
7. Rost de dilatare












Chitul de rosturi trebuie pregătit conform
indicaţiilor producătorului
Chitul de rosturi poate fi aplicat pe toată
suprafaţa
Înainte de întărire, surplusul de material va fi
îndepărtat cu aşa numită mistrie cu burete
Datorită suprafeţei antialunecare, trebuie
acordată o atenţie sporită
Buretele va fi clătit şi schimbat cu regularitate
Dacă este necesar, se vor folosi substanţe de
îndepartare a prafului de ciment (acid clorhidric diluat)
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