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Pas cu pas  Spațiu pentru notițele dvs.

Dale de terasă pe pat de prundiș

Pasul de lucru 1
Dalele se montează dinspre margine, pentru a nu fi necesar
să călca#i pe suprafa#a cu prundi#.

Pasul de lucru 2
Lăsa#i fa#ă de margini o distan#ă între rosturi. Monta#i
dalele întotdeauna cu o distan#ă uniformă între rosturi.
Pentru aceasta utiliza#i distan#iere. Dalele de terasă pot
fi montate cu rosturi încruci#ate sau cu rosturi intercalate.
Monta#i primul rând de dale în aliniament exact. Gre#elile
din primul rând de dale influen#ează toate rândurile care
urmează. Bate#i u#or dalele în patul de pietri# cu un ciocan
de cauciuc.

Pasul de lucru 3
În timpul montării, verifica#i cu nivela cu bulă de aer
planeitatea între dale #i alinia#i-le dacă este necesar.
Ridica#i dalele bătute prea adânc #i pune#i pu#in prundi#
dedesubt.

Pasul de lucru 4
După montare, îndepărta#i distan#ierele #i mătura#i în
rosturi pe diagonală pietri#ul pentru rosturi. Depozita#i
surplusul de material pentru umplere #i completa#i după
stabilirea rosturilor.

Dale de terasă pe piloni

Pasul de lucru 1
La această variantă de structură, dalele de terasă din piatră
por#elanată se montează pe piloni reglabili. Avantaje: Pilonii
se pot ajusta pe înăl#ime, iar distan#ele dintre rosturi sunt
stabilite prin separatoare.

Pasul de lucru 2
Pe suprafa#a cu prundi# pregătită, se a#ază mai întâi un
strat universal de fibre împotriva buruienilor. Pe acesta se
a#ează dale de beton, ca bază pentru piloni. Distan#ele
sunt date de formatul dalelor de terasă. Monta#i dalele
de beton pe rânduri, în aliniament. Dacă dalele de terasă
trebuie montate cu rosturi încruci#ate, la fiecare punct de
intersec#ie este necesar un pilon. 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
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pilonii pe margini cât mai în afară posibil, pentru ca dalele
de terasă să acopere o suprafa#ă cât mai mare.

Pasul de lucru 3
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. Începe#i montarea cu un pilon într-un col#.

Pasul de lucru 4
Seta#i înăl#imea pilonului în a#a fel încât suprafa#a dalei
să fie coliniară cu marginea superioară a bordurii. După ce
a#i în#urubat primul pilon, a#eza#i o placă cu un col# pe
reazem #i apoi pozi#iona#i celelalte trei reazeme.

Pasul de lucru 5
Lucra#i cel mai bine pe rânduri #i alinia#i cu precizie
rândurile.

Pasul de lucru 6
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.

Debitarea dalelor

Pasul de lucru 1
Prima dală din WPC nu poate fi fixată cu un clips pentru
montare; de aceea fixa#i-o înainte de montare, verifica#i
dacă dalele sunt cele corecte #i dacă sunt deteriorate;
dalele care au fost montate nu mai pot fi reclamate.
Respecta#i indica#iile de montare ale producătorului. Dalele
care nu au fost încă montate trebuie protejate atunci când
le depozita#i. În cazul dalelor stratificate, acoperirea cu
folie duce la formarea umezelii, fapt care poate cauza
eflorescen#e. De aceea, până la prelucrare, depozita#i
dalele stratificate într-un loc protejat. Dala este mai întâi
udată. Marca#i apoi pe toate păr#ile dalei linia tăieturii de
separare

Pasul de lucru 2
Pentru decupare, utiliza#i un polizor unghiular cu disc de
separare diamantat. Străpunge#i placa mai întâi pe partea
posterioară #i apoi întoarce#i-o. Acum, pe partea frontală,
decupa#i de-a lungul marcajului până când ob#ine#i o
separare curată. După separare, spăla#i bucă#ile de placă
cu apă curată, deoarece praful de #lefuire poate cauza pete.
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Pasul de lucru 3
La montarea dalelor de terasă ave#i întotdeauna grijă ca
acestea să nu se murdărească. Acoperi#i cu o folie dalele
deja montate. Nu mi#ca#i dalele #i mai târziu nu utiliza#i
sare pentru dezghe#are.
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