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Placajele din beton Bramac constituie un sistem de pavaj durabil, ce se remarcă prin simetria formelor şi cromatica 
creionată, care oferă o nouă perspectivă spaţiilor amenajate. Acestea sunt ideale atât pentru amenjarea spaţiilor 
din exterior precum terase, căi de acces, alei, trotuare, cât şi pentru spaţii din interiorul casei, precum crame, beciuri, 
garaje. Pot fi montate doar pe şapă de beton, disponibile fiind 3 modele diferite de montaj.

Placaje din beton

DATE TEHNICE
Material: nisip, ciment, apă, pigmenţi anorganici

Dimensiuni: 343 x 168 mm

Grosime:  17 mm

Greutate:  2,1 kg./buc.

Necesar per m2: 17 buc.

CULORI

MODELE DE MONTAJ

Instrucţiuni de montaj
• Înainte de montaj se va face un plan de execuţie, luându-se în calcul şi 
 încărcarea preconizată
• Datorită dilatării, suprafeţele trebuie împărţite cu rost de dilatare continuu, 
 în multiplu de 8m2, iar la trotuare în proporţie de 1:3. (ex.: la un trotuar cu 
 lăţimea de 1 m trebuie făcut rost de dilatare la fiecare 3m lungime)
• 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 recomandă montajul exterior
• Adezivul utilizat la montajul dalelor trebuie utilizat conform specificaţiilor 
 producătorului
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• Suprafaţa finală trebuie protejată de acizi, grăsimi şi uleiuri
• 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

SCULE: nivelă, ciocan cauciuc, mistrie burete, gletieră, aparat de 
tăiat, maşină găurit cu mixer

NOTĂ: Înainte de a aplica chitul de rosturi pe suprafața placajelor, vă recomandăm 
să efectuați un test de compatibilitate pe una sau două bucăți de placaj. Astfel, puteți 
determina ușurința cu care se îndepărtează chitul de pe suprafața anti-alunecare a 
placajelor și faptul că nu rămân pete după curățare.


