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Construirea terasei din gresie porțelanată - instrucțiuni de la HORNBACH

Pas cu pas  Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea dalelor

Dacă monta#i dale de terasă din gresie por#elanată, pilonii
reglabili sunt deosebit de adecva#i. Încadrarea cu borduri se
realizează în prealabil. Pe suprafa#a cu prundi# pregătită,
a#eza#i întâi un strat universal de fibre ca protec#ie
împotriva buruienilor. Pentru montarea dalelor din gresie
por#elanată, se a#ază apoi dale de beton ca bază pentru
piloni.

Distan#a dintre dalele de beton este dată de formatul
dalelor de terasă (consulta#i schema de montare).

Piloni pentru dale de piatră porțelanată

Pasul de lucru 1
Monta#i întotdeauna dalele de beton în aliniament.
Montarea se realizează cel mai bine cu un dispozitiv
de ridicat plăci. La margine #i în col#uri, separatoarele
(distan#ierele de rosturi) trebuie înlăturate par#ial sau
complet de pe reazeme. Le pute#i îndoi u#or în locurile
în care sunt prevăzute să se rupă. Pozi#iona#i pilonii
pe margini cât mai în afară posibil, pentru ca dalele de
terasă să acopere o suprafa#ă cât mai mare. Pilonii se
în#urubează cu dalele de beton. Pentru aceasta face#i două
găuri în dala de beton, introduce#i diblurile #i în#uruba#i
pilonii cu dalele de beton, folosind #uruburi de o#el
inoxidabil.

Pasul de lucru 2
După ce a#i în#urubat primul pilon, începe#i montarea cu
un pilon într-un col#. Seta#i înăl#imea pilonului în a#a fel
încât suprafa#a dalei să fie coliniară cu marginea superioară
a bordurii. A#eza#i o dală cu col#ul pe reazem #i apoi
pozi#iona#i celelalte trei reazeme. Lucra#i cel mai bine pe
rânduri #i alinia#i cu precizie rândurile.

Pasul de lucru 3
A#eza#i întotdeauna un dreptar pe rândul de dale, pentru a
verifica alinierea. Desfă#urarea neregulată a primului rând
de plăci va avea efect asupra întregii suprafe#e a terasei #i
nu mai poate fi corectată mai târziu.
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