PAVAJ

PAVAJ AUTOBLOCANT
Pavelă întreagă

Pavelă de capăt
longitudinală

Pavelă de capăt
transversală

20x16,5x6/8/10

20x14x6/8

9.9x16,5x6/8

Reprezentare simbolică
(dimensiune de raster în cm)

Culori: gri, roşu, negru, verde, alb
Suprafaţă: beton aparent
Tip de montaj: manual sau mecanizat

Culori, aspect şi prelucrare

Prezentare

Elemente de pavaj destinat domeniului industrial, public şi rezidenţial, pentru realizarea suprafeţelor supuse sarcinilor rezultate
datorită diferitelor tipuri de trafic. Datorită îmbinării (închiderii) duble a elementelor de beton, pavajul autoblocant reprezintă
soluţia ideală pentru cerinţe extreme, fiind recomandat pentru traficul de automobile şi camioane.
Din punct de vedere al structurii de rezistenţă, sunt prefabricate din beton normal vibropresat, realizate prin îmbinarea intimă a
două sraturi:
~ A. - suprafaţa finisată din beton de protecţie rezistent la uzură;
~ B. - stratul de bază din beton cu rezistenţă ridicată la solicitări mecanice.

Domenii de utilizare

Pavajul autoblocant este recomandat pentru pavarea străzilor şi drumurilor cu trafic auto, intrări de garaje, parcări în domeniul
public şi rezidenţial, curţi şi podele de grajduri în domeniul agricol, hale industriale, alei de fabrici, rampe de încărcare, peroane şi
triaje, consolidări de taluze şi supraconsolidări, etc.

Avantaje

- Uz universal şi economic
- Rezistenţă mare la uzură şi alunecare
- Rezistenţă la îngheţ-dezgheţ şi la sarea de degivrare
- Montaj rapid (mecanizat şi manual)
SR EN 1338:2004 şi SR EN 1338:2004/AC:2006
„ Pavele din beton. Condiţii şi metode încercări.“

Standardul de referinţă în conformitate cu
care este realizat produsul
Siguranţă în caz de accident

Siguranţa la alunecare: conform standardului de referinţă
Clase de rezistenţă şi marcare:
~ Rezistenţa caracteristică la întindere prin despicare - min. 4,0 MPa.
~ Absorbţia de apă - ≤ 6,0 % - clasa 2 (B).
~ Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ - ≤ 1.0 kg/m2 - clasa 3 (D ).

Caracteristici fizice şi mecanice

Date tehnice
Dimensiunile de fabricaţie ale pavelelor de
beton, incluzând nervurile de distanţare (cm)
Grosimea pavajului (cm)
Canturi

~ Rezistenţa la abraziune - ≤ 18.000 mm3 / 5.000 mm2 - clasa 4 (I).
Materiale de degivrare: se vor folosi doar substanţe de topire a gheţii şi zăpezii adecvate pentru produsele de beton (de ex.: soluţii
pe bază clorură de sodiu ).
Asigurarea calităţii: produsele realizate de S.C. SEMMELROCK STEIN+DESIGN sunt fabricate, identificate, verificate şi monitorizate
conform CE.
Pavelă întreagă

Pavelă de capăt longitudinală

Pavelă de capăt transversală

20,0 x 16,5

20,0 x 14,0

9,9 x 16,5

6; 8; 10

6; 8

6; 8

cu cant - 6 cm;
cu sau fără cant - 8 cm; 10 cm

cu cant
3.00

Dimensiunea minima a rostului (mm)
Greutate (kg/buc.)
Greutate (kg/m2)
Necesar (buc / m2)
Modele de montaj
Avizul pentru circulaţie
Modele de montaj

3.80; 5.00; 6.40

2.30; 4.50

1.70; 3.40

134.00; 178.00; 223.00

120,00; 169.00

122.00; 175.00

35

-

-

Găsiţi toate modele de montaj pe internet la www.semmelrock.com
Imediat după compactare
Toate modelele de montaj le găsiţi la adresa de web www.semmelrock.ro
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PAVAJ

PAVAJ AUTOBLOCANT
Instrucţiuni de montaj

Generalităţi
La montajul pavelelor trebuiesc respectate prevederile şi prescripţiile tehnice legale în vigoare.
În principal sunt valabile liniile directoare şi prevederile pentru construcţia străzilor, a trotuarelor, aleilor pentru pietoni, etc. Ca
bază pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele şi specificaţiile tehnice din construcţii, cât şi
detaliile de execuţie din proiectele de specialitate.
Pentru a evita anumite deplasări ale pavelelor în timpul montajului, vă recomandăm suplimentar faţă setul de reguli tehnice de mai
sus următoarele:
- utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunzătoare ca şi ajutor la montaj;
- conform normelor de calitate ale pavelelor de beton impuse de standardele de referinţă SR EN 1338:2004 şi SR EN
1338:2004/AC:2006 sunt admise abateri de la dimensiunile de fabricaţie ale acestor produse astfel:
a/. pentru pavelele de beton cu grosimea mai mică de 10 cm sunt admise, pentru grosime, abateri de ± 3 mm, iar pentru lungime
respectiv lăţime sunt admise abateri de ± 2 mm;
b/. pentru pavelele de beton cu grosimea mai mare sau egală cu 10 cm sunt admise, pentru grosime, abateri
de ± 4 mm, iar pentru lungime respectiv lăţime sunt admise abateri de ± 3 mm.
Fundaţia
Se proiectează pentru suprafaţa de pavaj o pantă longitudinală 0.5-1 % şi o pantă transversală de 2-4 %, necesare scurgerii apei
pluviale. La alei, căi de acces, drumuri şi terase panta pleacă dinspre casă (clădire) în direcţia opusă, spre un sistem de drenaj.
Pornind de la înălţimea planificată a pavajului, se sapă o suprafaţă cu cca. 30 cm mai lată decât suprafaţa finită a pavajului, până la
o adâncime de min. 40 cm, în funcţie de adâncimea de îngheţ şi de permeabilitatea solului. Se compactează subsolul cu placa
vibratoare sau cu ruloul compactor, până la atingerea gradului de stabilitate necesar. Stabilitatea este atinsă atunci când un
autoturism greu sau un autocamion mai mic nu lasă urme. Pentru suprafaţa nivelată a fundaţiei se va avea în vedere o pantă
longitudinală de 1% şi o pantă transversală de 2,5-4%. În cazul unui sol argilos construiţi un sistem de drenare subteran.
Stratul portant
Pe suprafaţa nivelată a fundaţiei se va aşeza, în straturi succesive de aprox. 20 cm fiecare, aşa-numitul strat portant, cu rol filtrant
şi de protecţie anti-îngheţ. Se va compacta corespunzător, pe straturi, până la atingerea gradului de compactare necesar. Ca
material pentru stratul portant se poate folosi pietriş cu granulaţii de la
0-45 mm până la 0-63 mm, cu un aport de părţi fine (nisip) de max. 5%, pentru obţinerea unei permeabilităţi corespunzătoare.
Suprafaţa nivelată a stratului portant trebuie să aibă aceleaşi pante ca şi suprafaţa pavajului, adică o pantă longitudinală de 1%,
respectiv o cădere (pantă transversală) de 2,5-4%. Ultimul strat din alcătuirea stratului portant, numit uneori şi stratul portant
superior sau fin, având o grosime de 10- 20 cm, se poate executa dintr-un pietriş cu granulaţii de la 0-22 mm până la 0-45 mm.
Delimitarea suprafeţei (împrejmuirea)
Înainte de montarea pavajului, se realizează o margine de delimitare, pentru a împiedica deplasarea laterală a pavelelor şi pentru a
obţine un plan de referinţă pentru urmatoarele rânduri de pavele.
Patul de susţinere al pavajului
Pe stratul portant superior se aplică un strat de spărtură de piatră (split) cu granulaţia de 2-4 mm până la 5-8 mm şi se nivelează
cu dreptarul. Ţinând cont de tasarea materialului în urma compactării, grosimea patului de pavaj trebuie să fie, în stare
necompactată, cu cca. 1 cm deasupra înălţimii planificate. Patul pavajului rămâne la început necompactat, pentru ca eventualele
variaţii de grosime ale pavelelor, rezultate în urma procesului de fabricaţie, să fie egalizate la bătătorire.
Patul de susţinere al pavajului trebuie să aibă o grosime uniformă pe toată suprafaţa.

Montajul pavajului

Umplerea rosturilor şi bătătorirea.

Statica pavajului şi aranjarea pavelelor

Inainte de montare, se verifică pavelele pentru identificarea eventualelor defecte vizibile, iar pentru eliminarea diferenţelor de
culoare şi de textură se iau pavele, în acelaşi timp, din paleţi diferiţi (pe coloane şi nu pe rânduri). Se începe montajul dintr-un
unghi drept şi din punctul cel mai de jos al suprafeţei de montat. Pavelele se montează pe patul de susţinere „peste cap”, adică
pornind de la suprafaţa deja acoperită înspre înainte (la montajul „în cerc”, din centru spre margini), pentru a se evita călcarea
patului de pavaj. Alinierea rândurilor de pavele se verifică din 3 în 3 m, cu ajutorul unei sfori. La montarea pavelelor se păstrează
un rost de 3-5 mm, conform standardului. Bordurile trebuie montate concomitent cu pavelele, în nici un caz înainte sau după.
Trecerile (legăturile) se realizează la joncţiunile laterale, cu ajutorul pavelelor întregi sau al pavelelor tăiate, astfel încât cea mai
scurtă latură a pavelei de legatură să nu fie mai mică decât jumatate din cea mai lungă latură a pavelei întregi. Pentru tăierea
pavelelor se poate folosi o maşină de tăiat sau un polizor unghiular.
Rosturile pavajului complet montat se vor umple prin măturare şi presare cu nisip uscat de granulaţie 0,6-1,3 mm. Se recomandă
folosirea unui nisip de concasaj, pentru că acesta este colţuros şi fixează pavelele mai bine decât nisipul de râu obişnuit, cu
granulele rotunjite. Bătătorirea (vibrarea) suprafeţei de pavaj, bine curăţată de nisip şi complet uscată în prealabil, se realizează
cel mai bine cu o placă vibratoare cu dispozitiv de glisare din PVC sau cu un rulou compactor acoperit de un material sintetic,
pentru a proteja suprafaţa pavajului. După aceea, rosturile mai trebuie umplute complet încă o dată, iar apoi suprafaţa curăţată.
Rosturile trebuie să fie bine umplute, pentru a se evita apariţia dislocărilor şi deplasărilor pavelelor. În final, pătura de pavaj
trebuie să fie perfect îmbinată şi încadrată, din toate părţile, de pietre de margine, borduri, palisade sau ziduri.
Principalele solicitări la care este supus pavajul, în special pe suprafeţele cu trafic intens, le reprezintă cele la alunecare prin
rostogolire. Aceste sarcini dinamice acţionează asupra pavelelor individuale şi încearcă să le răstoarne. Pavelele se opun acestei
mişcări de rotire prin sprijinire reciprocă, prin intermediul rosturilor. Devierea şi repartizarea uniformă a sarcinilor care rulează
poate fi hotărâtor influenţată de modul de aranjare al pavelelor. De aceea, se recomandă aşezarea pavelelor astfel încât rosturile
longitudinale continue să fie în diagonală sau în unghi drept faţă de direcţia principală de circulaţie.
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Curăţare şi îngrijire

Întreţinere, reparaţii şi rezerve

Deszăpezirea

Culoare şi structură

Decolorări

Fisurarea muchiilor

Eflorescenţe

În primele 3 luni de la montare, suprafeţele de pavaj trebuie măturate numai de mână. Abia după aceea se pot folosi maşini de
măturat. Se recomandă folosirea maşinilor de măturat cu aspirare cel mai devreme după un an, pentru a se evita aspirarea
rosturilor insuficient întărite. Murdăria normală (pământ, praf, frunze uscate etc.) se poate curăţa cu o mătura cu peria moale. În
cazul unor murdăriri puternice, se pot folosi detergenţi neutri pe bază de săpun, care se găsesc în comerţ. Nu este recomandată
utilizarea aparatelor de curăţat care emit aer, apă sau abur sub presiune, deoarece materialul din rosturi poate fi îndepărtat, iar
structura suprafeţei pavajului poate fi deteriorată. Pentru îndepărtarea petelor persistente, cum ar fi cele cauzate de ulei, grăsimi,
taninul din resturi vegetale sau alte substanţe chimice, folosiţi apă sau soluţie de curăţare pentru pavele şi dale de la Semmelrock,
utilizând o perie cu filamente tari ( de ex.: perie din fibre naturale sau din polipropilenă). Se
mai pot folosi şi alţi agenţi de curăţare adecvaţi, concepuţi special pentru piese din beton, aceştia urmând a fi
utilizaţi conform prescripţiilor producătorului. În vederea protejării împotriva murdăririi şi a diminuării efortului de
curăţare, precum şi a menţinerii în timp a frumuseţii pavajului, se pot utiliza diferiţi agenţi de impregnare. La
montarea pavajului, impregnarea se realizează înainte de rostuire, apoi, ţinând cont de faptul că efectul de
protecţie cedează în timp, aceasta trebuie reînnoită periodic. Aplicarea agenţilor de întreţinere preventivă se
realizează cu ajutorul unui rulou din material spongios, rezistent la diluanţi, în strat subţire, pe suprafaţa
curăţată şi uscată în prealabil a pavajului. La toate produsele de curăţat şi de protecţie trebuie respectate
instrucţiunile producatorului. Înainte de utilizare se recomandă testarea agentului respectiv pe o porţiune a
suprafeţei care nu iese in evidenţă.
Umpleţi periodic rosturile cu nisip uscat de granulaţie 0,6 – 1,3 mm pentru a preveni şi evita spargerea marginilor.
În cazul apariţiei unor deteriorări accidentale dar ireversibile, elementele de pavaj montate pe pat de criblură pot fi înlocuite atât
individual cât şi de pe suprafeţe mai mici.
Se recomandă să păstraţi o anumită cantitate de pavaje ca rezervă, ehivalentă a max. 5% din suprafaţa totală pavată pentru a
putea înlocui în anumite cazuri pavaje individuale sau de pe suprafeţe mici, fără timp de aşteptare sau mari diferenţe de culoare.
Maşinile de îndepărtare a zăpezii (freză de zăpadă, pluguri cu lanţuri, etc.) trebuie reglate astfel încât să nu se deterioreze
suprafaţa pavelelor (zgârieturi, urme de şlefuire, etc.).
Pentru dezgheţ nu se recomandă, în general, utilizarea sărurilor de dezgheţ. Dacă este necesar, se vor utiliza materiale de
împrăştiat inerte, neagrasive ( pe cât posibil).
Anumite abateri de culoare şi structură nu pot fi evitate datorită variaţiei naturale a materiilor prime utilizate în procesul de
producţie. Produsele colorate din beton conţin coloranţi rezistenţi la acţiunea razelor ultraviolete ale soarelui. De-a lungul timpului,
influenţele cauzate de uzură şi intemperii pot duce la modificări ale culorii pavajelor şi a structurii de suprafaţă. Eventual, în timp,
diferenţele posibile se uniformizează datorită utilizării. Va rugăm să fiţi atenţi ca acest efect să nu se extindă dacă parţial unele
suprafeţe sunt la umbră şi altele supuse intemperiilor. Pentru obţinerea unei suprafeţe cu aspect deosebit şi o textură uniformă
recomandăm, ca la montaj, să fie utilizate pavele luate din mai mulţi paleţi livraţi. De reţinut este faptul că monstra din expoziţie
serveşte, în primul rând, ca ajutor de orientare în vederea luării deciziei personale. Din punct de vedere tehnic, mici diferenţe de
structură şi culoare nu pot fi evitate. Acestea nu afectează sub niciun aspect performanţele de rezistenţă ale pavelelor şi de accea
nu pot constitui obiectul unor eventuale reclamaţii.
În anumite cazuri, datorită efectelor acţiunii intemperiilor naturale şi mediului înconjurător, care nu sunt cunoscute în prezent, pe
suprafaţa pavelelor pot aparea decolorări uşoare de culoare galben, respectiv maro. Întrucât noi nu putem opri apariţia acestor
decolorări, reclamaţiile nu se pot baza pe acest motiv.
La pavajele care sunt montate cu rosturi sub limita recomandată sau pe o infrastructură care nu prezintă o rezistenţă adecvată la
solicilitările la care sunt supuse, pot apare tensiuni suplimentare ale marginilor la care nu poate rezista nici betonul de cea mai
buna calitate. Rezultatul consta în ruperea marginilor, cea ce nu reprezintă un defect al produsului, ci un defect al infrastructurii,
respectiv al modalităţii de montare.
Petele deschise la culoare sau petele gri care se formează uneori pe produsele din beton reprezintă asa-numitele eflorescenţe de
var. Acestea nu pot fi evitate din punct de vedere tehnic şi se formeaza în mod diferit în funcţie de intemperii şi uzură. Daca
acestea afectează aspectul estetic, suprafaţa respectivă poate fi curăţată cu un agent de curăţare care contine acizi (pentru indicaţii
mai detaliate vezi gama de agenţi de curăţare şi întreţinere, de ex. agentul de curatare pete de var si ciment). Eflorescenţele sunt
naturale şi apar pe toate pavajele.
Calitatea produselor SEMMELROCK nu este afectată de aceste eflorescenţe şi de aceea acestea nu pot constitui un motiv de
reclamaţie.

Microfisuri

Microfisurile de suprafaţă pot apărea în cazuri izolate. Nu se pot vedea cu ochiul liber pe produsul uscat ci doar dacă suprafaţa este
uşor umedă. Microfisurile nu influienţează utilizarea pavajelor.

Reclamaţii

Marfa se va verifica vizual la preluare şi înainte de montaj. În cazul în care se constată deficienţe în ceea ce priveşte calitatea,
reclamaţiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamaţii întemeiate se schimbă doar produsele fabricate de
noi. În mod obişnuit nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamaţii neîntemeiate, costurile suplimetare se vor
factura clienţilor.
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