
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Înainte de montarea dalelor citiți următoarele instrucțiuni !

- Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați 

dale din paleți diferiți.

- Montați materialul numai după ce l-ați verificat vizual.

- Dalele tăiate trebuie spălate după tăiere pentru îndepărtarea 

prafului de ciment.

- Nu montați niciodată suprafețe mari fără rosturi de dilatare 

(ruperi ale suprafețelor).

- Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între 

5°C și 25°C. 

- Ploaia trebuie evitată!

01. Pregătirea suprafeței suport

Suprafețele noi de beton și șape pe bază de ciment trebuie să 

fie maturate (minim 28 de zile). Suprafețele vechi se verifică 

dacă prezintă o rezistență corespunzătoare pentru a suporta o 

placare. Dacă prezintă denivelări mai mari de 10 mm se repară 

în prealabil cu adeziv.

Suprafețele se curăță de praf, murdărie, urme de grăsimi sau 

vopsea și se degresează. Dacă suprafețele sunt acoperite de 

mucegai sau ciuperci, acestea se curăță și se tratează cu 

produse specifice. Suprafețele puternic absorbante se 

amorsează în prealabil cu amorsă universală.

05. Lipirea dalelor de pavaj

Pentru placarea pardoselilor din beton se fixează plăcile în 

poziția dorită prin apăsare ușoară, cu mâna. După care 

acestea se lovesc ușor cu un ciocan de cauciuc pentru 

asigurarea aderenței acestora și stabilirea nivelului dorit.

Pentru placarea pereților, suprafața de contact dintre adeziv și 

placă trebuie să fie de minim 2/3 din suprafața plăcii.

Surplusul de adeziv ce apare la îmbinări în momentul presării 

plăcilor trebuie eliminat imediat.

06. Corectarea poziției plăcii de pavaj

Reajustarea poziției plăcii trebuie să se realizeze în maxim 20 

minute. Datorită alunecării reduse, poate fi adoptat modul de 

placare de sus înspre baza pereților verticali cu plăci de 

dimensiuni medii, pentru a evita expunerea inestetică a 

plăcilor tăiate.

08. Impregnarea dalelor de pavaj

Impregnarea se face cu ajutorul unui trafalet, pensulă sau prin 

pulverizare.

07. Chituirea rosturilor dalelor de pavaj

Intrarea pe suprafața placată și începerea aplicării chitului de 

rosturi sunt posibile după aproximativ 24 ore de la lipirea 

plăcilor. Orice altă lucrare pe suprafața placată se poate 

efectua după ce adezivul atinge rezistența de utilizare min. 72 

ore.

Fixare cu adeziv pe placă de beton armată
02. Prepararea adezivului

Conținutul sacului trebuie turnat într-un recipient cu o 

cantitate măsurată de apă curată (7,5 litri de apă Ia un sac de 

25 kg). Amestecarea se face energic, de preferință mecanic, 

până Ia obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor 

prelucrabil.

Se lasă în repaus 5 minute după care se amestecă din nou 

energic. Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.

03. Aplicarea adezivului pe stratul suport

Se aplică pe suprafața suport pasta de adeziv preparată într-

un strat cu grosimea de 2 – 10 mm. Se întinde cu gletiera 

(partea netedă), după care se greblează cu partea canelată de 

6–10 mm  lățime și adâncime în funcție de mărimea plăcilor 

aplicate.

04. Aplicarea adezivului pe dala de pavaj

În același mod adezivul este aplicat pe partea inferioară a 

plăcii.
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INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Șapă semiuscată

01. Delimitare teren

Se va face măsurarea terenului și delimitarea acestuia cu 

ajutorul țărușilor și a sforii.

02. Pregătirea fundației

În zona delimitată anterior, se va face decopertarea terenului și 

îndepărtarea acestuia, în grosime de 10-40 cm, asigurând 

astfel un sistem de drenare a apei din fundație și din structură.

03. Pregătirea șapei semiuscate

Prepararea șapei semiuscate se va face cu ajutorul unei 

betoniere. Proporțiile unei șape sunt de 1 mc de nisip la 100 kg 

de  ciment.

Șapa semiuscată se va monta pe suprafața de pavat la cota 

bordurilor minus grosimea pavajului, ținându-se cont de panta 

stabilită anterior pentru degajarea apei pluviale, sau în direcția 

rigolelor dacă sunt prevăzute. Șapa se va nivela cu un dreptar 

de aluminiu.

04. Montarea pavajului

Pentru a elimina cât mai mult tăierea pavajului montarea se va 

începe dintr-un colț de 90 de grade sau o linie dreaptă, cât mai 

lungă, paralelă cu bordurile, care va servi drept reper.

Se urmărește obținerea unui plan înclinat 2-2,5% pentru a se 

asigura evacuarea apei de pe zona care urmează să fie pavată.

Stratul suport superior format din piatră spartă, cu  granulație 

0-18 mm, grosime de minim 4 cm, va fi compactat cu o placă 

vibrantă. Obligatoriu se va ține cont de panta longitudinală și 

transversală de minim 1% pentru eliminrea apei de pe 

platformă.

Montarea pavajului se va face obligatoriu cu rost de minim 2 

mm, respectându-se liniile rosturilor longitudinale și 

transversale după caz. Liniile rosturilor pot fi urmărite ușor cu 

ajutorul laserului dacă permite ambientul exterior sau cu 

ajutorul unei sfori întinse de cel puțin 3 m, procedeu care ajută 

și la menținerea planeității platformei pavate. 

Pentru un aspect optic plăcut și natural, precum și pentru 

omogenizarea nuanțelor folosiți simultan piesele de pavaj din 

mai mulți paleți. Pentru o ajustare a pavajului în funcție de 

ambient plăcile pot fi tăiate la dimensiunile dorite folosind flex 

cu disc diamantat continuu sau mașină de tăiat cu apă. 

Dalele se așează una lângă alta pe stratul de șapă și se bat 

ușor cu un ciocan de cauciuc pentru a le fixa.

După montarea integrală a pavajelor se va face o compactare 

cu placa vibrantă, obligatoriu cu o piesă de prelungire din 

cauciuc. Aceasta se va face obligatoriu când platforma este 

uscată și se va executa transversal și longitudinal, cel puțin de 

două ori.

Infrastructura se realizează prin compactarea succesivă a 

unor straturi de 5-10 cm cu piatră spartă până la atingerea 

nivelului dorit, nu mai puțin de 20 cm. Compactarea se va face 

cu cilindru compactor.

Bordurile se vor monta într-o fundație de beton, de aproximativ 

10-15 cm, cu un reazăm amplasat în spatele bordurii pentru a 

prelua eforturile transmise de platformă. Acestea se vor 

monta cu un rost de dilatare de minim 1 cm, nivelul superior al 

bordurii fiind nivelul final al platformei pavate, lăsând loc  unui 

strat de nisip sau piatră concasată de minim 4 cm.
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INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - DALE PAVAJ
Pat de nisip sau sort
01. Delimitarea terenului

Se va face măsurarea terenului și delimitarea acestuia cu 

ajutorul țărușilor și a sforii.

02. Pregătirea fundației

În zona delimitată anterior, se va face decopertarea terenului și 

îndepărtarea acestuia, în grosime de 10-40 cm, asigurând 

astfel un sistem de drenare a apei din fundație și din structură.

03. Montarea pavajului

Pentru a elimina cât mai mult tăierea pavajului montarea se va 

începe dintr-un colț de 90 de grade sau o linie dreaptă, cât mai 

lungă, paralelă cu bordurile, care va servi drept reper.

Pentru nivelarea stratului final se recomandă utilizarea unor 

țevi metalice (diametru de 3-6 mm) și a unui sort de pietriș cu 

granulație de 0-8 mm. 

Țevile se vor monta paralel la cota bordurilor minus grosimea 

pavajului, ținându-se cont de panta stabilită anterior pentru 

degajarea apei pluviale, sau în direcția rigolelor dacă sunt 

prevăzute. Sortul dintre ele va fi finisat cu un dreptar de 

aluminiu.Se urmărește obținerea unui plan înclinat 2-2,5% pentru a se 

asigura evacuarea apei de pe zona care urmează să fie pavată.
Stratul suport superior format din piatră spartă, cu  granulație 

0-18 mm, grosime de minim 4 cm, va fi compactat cu o placă 

vibrantă. Obligatoriu se va ține cont de panta longitudinală și 

transversală de minim 1% pentru eliminarea apei de pe 

platformă.

Montarea pavajului se va face obligatoriu cu rost de minim 2 

mm, respectându-se liniile rosturilor longitudinale și 

transversale după caz. Liniile rosturilor pot fi urmărite ușor cu 

ajutorul laserului dacă permite ambientul exterior sau cu 

ajutorul unei sfori întinse de cel puțin 3 m, procedeu care ajută 

și la menținerea planeității platformei  pavate. 

Pentru un aspect optic plăcut și natural, precum și pentru 

omogenizarea nuanțelor folosiți simultan pisele de pavaj din 

mai mulți paleți. Pentru o ajustare a pavajului în funcție de 

ambient plăcile pot fi tăiate la dimensiunile dorite folosind flex 

cu disc diamantat continuu sau mașină de tăiat cu apă. 

Dalele se așează una lângă alta pe stratul de șapă și se bat 

ușor cu un ciocan de cauciuc pentru a le fixa.

După montarea integrală a pavajelor se va face o compactare 

cu placa vibrantă, obligatoriu cu o piesă de prelungire din 

cauciuc. Aceasta se va face obligatoriu când platforma este 

uscată și se va executa transversal și longitudinal, cel puțin de 

două ori.

Infrastructura se realizează prin compactarea succesivă a 

unor straturi de 5-10 cm cu piatră spartă până la atingerea 

nivelului dorit, nu mai puțin de 20 cm. Compactarea se va face 

cu cilindru compactor.

Bordurile se vor monta într-o fundație de beton, de aproximativ 

10-15 cm, cu un reazăm amplasat în spatele bordurii pentru a 

prelua eforturile transmise de platformă. Acestea se vor 

monta cu un rost de dilatare de minim 1 cm, nivelul superior al 

bordurii fiind nivelul final al platformei pavate, lăsând loc  unui 

strat de nisip sau piatră concasată de minim 4 cm.
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