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   Dale cu LED 
Imagini: 
 
(dimensiuni in cm) 

 

 

 

 

 

 

40 x 40 x 5,0 40 x 20 x 5,0 20 x 20 x 5,0 40 x 40 x 5,0 

Culoare, Aspect si Finisaj: 
 
Culoare: alb, gri si antracit; 

Suprafata: sablata si impregnata; 

Instalare: manuala; 

Tesire: 3-4mm; 

Caracteristici: 
 
Dalele cu LED sunt produse de calitate; 

Design de suprafata: Beton decorativ SCC cu suprafata sablata si impregnata; 

Margini vizibile: Tesitura; 

Muchie: Prin taierea placii standard; 

Optiuni de dimensionare: Variante taiate la dimensiunile: 40x20 cm si 20x20 cm; 

Aplicatii: 
 
Dalele au o suprafata neted-rugoasa, usor de curatat si sunt prevazute pentru zonele unde este necesara rezistenta la alunecare; 

Se pot folosi la terase, alei, diverse amenajari exterioare, trotuare, cai de acces. De asemenea, sunt pretabile la acoperiri murale si chiar 

pe tavan. Sunt utilizabile si in amenajari interioare; 

Solicitare: Pentru trecere cu pasul sau cu masina daca a fost facuta o instalare corecta a patului subteran. 

Beneficii: 
 
• Toate Dalele cu LED contin in structura lor beton SCC si se folosesc ca elemente de iluminat sau iluminat decorativ; 

• Design elegant; 

• Tesitura pe laterale; 

• Murdaria se poate indeparta usor; 

• Durabile si rezistente la intemperii; 

• Rezistente la alunecare si uzura; 

• Ghiata se poate topi de pe ele cu sare. 

Securitate: 
 
Rezistente la alunecare conform EN 1339; 

Detalii fizice de constructie: 
 
Cerinte de performanta si clasare conform EN 1339 Tab.7; 

Numar de clasa 70, nr. 7, Rezistenta inghet-dezghet, Sarcina de spargere caracteristica 7,0 kN; 

Degivrare: Se pot utiliza numai agenti de degivrare adecvati pentru produse din beton (pe baza de NaCl); 

Dale cu LED (cm): 40 x40, 40 x 20, 20 x 20;  

Dale simple (cm): 40 x 40;   

Grosime (cm): 5;   

Cant: tesitura;  

Latimea minima a rostului: (mm): 5;  

 Greutate (kg/buc.): 18.8 / 9,4 / 4,7;  

Greutate(kg/m²): 117.5;  

Paletare (buc./m²): 6.25;   

Legislatie: Conform prevederilor legale;  
Standard de calitate: EN1339; 

 

Stabilirea modelelor: 
 

Sunt posibile toate combinatiile rezultand un design atragator. Placile trebuie manevrate si instalate de catre personal instruit. 

Instructiuni de instalare: 
 

Cand montati aceste produse trebuie sa tineti seama de instructiuni si de detaliile tehnice.  Se aplica regulile si reglementarile 

privind constructia de drumuri conform definitiilor din legislatie.  Pentru a evita orice deteriorare va recomandam  sa realizati o 

instalare corespunzatoare conform reglementarilor tehnice dupa cum urmeaza: 

•  Folositi echipamente de ridicare ajutatoare pentru a va usura munca; 

•  Instalati cablurile inaintea inserarii baretelor cu LED pentru a evita deteriorarea cablurilor; 

• In conformitate cu standardele produselor (EN 1339) este posibila o abatere cu ± cativa milimetri in grosime a 

dimensiunilor nominale. Acest lucru trebuie luat in considerare la instalare.  

Placile livrate trebuie verificate pentru defecte vizibile, diferente de culoare sau lipsa din numarul comandat. Pentru a compensa 

diferenta de culoare si structura, lucruri ce nu sunt considerate defecte pentru ca sunt produse naturale, dalele se vor amesteca 

pentru a realiza o paleta variata de nuante. 

Exista mai multe feluri de instalare ale acestor dale: 

a) Asternerea pe un strat de mortar 

Se aplica un strat de mortar de la 2,5 la 3,5 cm grosime ca adeziv pe suprafata curata si suficient de stabila a bazei pe care se 

instaleaza placile. Va recomandam un mortar adeziv de inalta calitate. Placile vor fi curatate si umezite inainte de instalare. Sub mortar 

asigurati-va ca exista o buna drenare a apei. Distanta minima la montarea cu mortar este de minim 8 mm. Ca umplutura, recomandam 

utilizarea chitului din comert. Clasa de rezistenta a mortarului trebuie sa fie adaptata produsului.  

Controlul calitatii: Produsul este monitorizat in mod regulat  prin controale interne in procesul de productie 

Detalii Tehnice:  
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Atentie! Asternerea mortarului trebuie sa se realizeze pe suprafata pre-umezita prin intermediul rosturilor prentru a evita 

aderarea mortarului la suprafata. Orice reziduu de mortar trebuie indepartat atunci cand e proaspat. In conformitate cu geometria 

suprafetei cu dale este necesara formarea rosturilor de dilatatie la 2-5 m.  

b) Asternerea pe pat de pietris 

Granulatia recomandata este de 2/5, 4/8 sau 8/11mm cu grosimea stratului de 5 - 8 cm. Dalele vor fi asternute pe patul de pietris. 

Este necesara o distanta de 5 mm intre placi. Rosturile se vor umple cu nisip asigurandu-se astfel si drenarea apei. Spre deosebire de 

varianta instalarii in mortar, Pavajul este gata de folosire imediat dupa instalare. 

c) Asezarea pe izolatie termica cu criblura  

La instalarea pe o izolatie termica in zonele de acoperis, terasa, loggii sau alte astfel de suprafete,  trebuie respectata inclinatia 

pentru a nu aparea infiltratii. Drenajul trebuie realizat corespunzator. Orice izolatie trebuie sa fie impermeabilizata pentru ca apa sa se 

disipe si sa nu se infiltreze in suprafata de constructie. Pot aparea eflorescente (dalele se pot pata din cauza intemperiilor). Se poate 

folosi imediat dupa instalare 

d) Asezarea cu distantiere 

Este posibila o asezare pe distantiere.  

Informatii generale si garantie:  
 

Curatare si Intretinere: Curatare uscata si/sau umeda: 
 

Curatare umeda: Pentru murdarie rezistenta va recomandam sa folositi solutii de curatare compatibile cu betonul SCC si PMMA. 

La o curatire manuala, nu folositi o perie de sarma ci perie cu perii mai moi (de radacini sau plastic). Aveti grija la rosturile dintre placi 

pentru a nu spala umplutura! 

Daca stratul pe care sunt asezate dalele sau umplutura dintre ele s-a spalat, se va completa. 

Culoare si textura: 
 

Variatia culoarii si structurii se datoreaza utilizarii materiilor prime naturale ce sunt supuse unor fluctuatii naturale si nu pot fi 

evitate. Produsele din beton contin pigmenti de culoare de calitate, rezistenti la UV. Cu toate astea, dalele sunt influientate de vreme si 

pot duce, in timp, la modificarea culorii si a texturii lor. Pot exista diferente chiar inainte de utilizare dar, in general, acestea apar in 

timp. Retineti faptul ca, aceste neajunsuri pot fi mai reduse daca dalele se monteaza in locuri partial acoperite sau partial expuse 

intemperiilor. Daca doriti o combinatie atractiva de nuante si lumina, si o suprafata uniforma, amestecati dalele cu nuantare diferita in 

momentul montarii lor. 

Va rugam sa intelegeti ca mostrele expuse sunt doar pentru a va orienta spre a lua o decizie. Diferentele de culoare si textura 

sunt, tehnic, inevitabile. Este, de asemenea, posibil ca, din cauza diferentelor de impregnare in beton, intemperiile sa actionexe diferit 

de la placa la placa, rezultand, in timp o diferenta de nuantare. Cu toate acestea, cele de mai sus nu afecteaza gradul de utilizare a 

dalelor de beton, prin urmare, nu vom recunoaste acestea ca fiind defecte in caz de plangere. 

 

Decolorare: 
 

In cazuri individuale pot aparea decolorari sau patari ale dalelor necontrolabile, generate de vreme sau influente ale mediului. Din 

moment ce acestea nu afecteaza calitatea, nu luam in considerare reclamatiile. Subliniem, in mod expres, ca pot aparea distantari intre 

beton si plastic din cauza dilatarii diferite ale materialelor intervenind astfel o patare, de obicei, maronie. Acest lucru nu afecteaza 

structura de rezistenta a dalei.   
 

Canturi: 
 

Daca nu sunt umplute spatiile dintre dale, sau structura de sustinere nu este suficient de stabila vor aparea tensiuni pe marginile 

dalei, probleme existente la majoritatea produselor din beton. Astfel ca se vor ridica marginile. Nu este o problema a produsului, e o 

problema de infrastructura instabila. Atentie la instalarea initiala!  
 

Exfoliere: 
 

Datorita coeficientilor de dilatare diferiti dintre beton si insertii poate aparea o usoara descuamare pe suprafata insertiei. Acestea 

apar, uneori, in momentul racirii materialului de insertie la contactul cu betonul. Nu este un defect al produsului si nu afecteaza 

functionalitatea lui.  

Eflorescenta: 
 

Petele ce se formeaza pe suprafata betonului se numesc eflorescente.  Acestea sunt, din punct de vedere tehnic, inevitabile si 

variaza in functie de intemperii si de utilizare. Atunci cand devin deranjante, se va aplica o curatire a suprafetelor cu agenti de curatare 

speciali pentru beton. Eflorescentele sunt naturale si apar la toate suprafetele de beton. Calitatea dalelor nu va fi afectata de 

eflorescente, prin urmare, nu sunt considerate motive de reclamatii. Produsele noastre sunt tratate pentru a reduce, cat mai mult 

posibil, efectul eflorescentei.  

Microfisuri: 
 

Fisurile pot aparea in cazuri izolate. Ele sunt vizibile usor cu ochiul liber pe suprafata uscata sau mai pronuntat daca suprafata 

este putin umeda. Cel mai adesea apar la marginile insertiei. Ele nu afecteaza in mare masura calitatea produsului si nu sunt 

considerate motiv de reclamatie.  

Margini: 
 

Atunci cand dalele de pe margini iradiaza lumina, nuanta lor va fi diferita fata de felul in care arata cand sunt stinse. Marginile 

sunt sablate rustic. Ele vor trebui taiate si adaptate in conformitate cu cerintele suprafetei.   

Reclamatii: 
 

Marfa trebuie verificata la achizitie si inainte de instalare. Daca constatati probleme de calitate, acestea trebuie rezolvate inaintre 

de instalarea produsului. Daca plangerea este justificata, numai materialul achizitionat de la noi va fi schimbat. Costurile de instalare 

nu sunt suportate de noi. Daca plangerea este nefondata, inlocuirea produsului va fi facturata. In canalele in care se insereaza baretele 

de LED pot exista urme de beton. Acestea trebuie curatate inainte de a se introduce baretele luminoase. De asemenea, bordura de 

plastic  trebuie curatata inainte de instalare astfel incat modulul luminios sa nu fie deteriorat in timpul introducerii. Aceasta 

circumstanta nu constituie motiv de plangere.  
 
Dalele simple: 

Dalele de beton simple, fara lumina, se inscriu in conditiile de mai sus.  


