
DALE DIN CAUCIUC PENTRU LOC DE JOACA
( gradinite, scoli, parcuri, alei)



Dalele de cauciuc sunt obținute din granule de cauciuc inglobate în liant autopolimerizabil la presiuni si temperaturi mari.
Datorită tehnologiei inovatoare și ecologice , dalele de cauciuc sunt cele mai stabile produse granulate pe bază de cauciuc.

DALE DE CAUCIUC ALVEOLARE – FAȚA POSTERIOARĂ ESTE PROFILATĂ

Domenii de utilizare recomandate: locuri de joacă,curți, grădini, parcuri, alei, etc.

Datorită caracteristicii sale speciale și faptului ca fața posterioară este profilată, 
asigură drenarea apei și oferă o suprafață mai confortabilă la mers. Marginile
superioare sunt rotunjite.

DALE DE CAUCIUC PLANE – SUPRAFAȚĂ PLANĂ PE AMBELE PĂRȚI

Ideale pentru pavimentarea sălilor de sport,gimnastică, fitness, cât și pentru trafic
ușor,terase și balcoane ;

Dalele de cauciuc plane sunt recunoscute pentru calitățile sale, în special în ceea ce
privește rezistența la impact în cazul echipamentelor grele sau voluminoase și asigură o 
protecție excelentă a pardoselilor supuse circulației intensive.

Caracteristici:

• Suprafata antiderapanta, elastica
• Utilizare: interior / exterior
• Izoleaza fonic
• Fabricate din materiale reciclabile / ecologice
• Non toxice

Dimensiuni Grosime Greutate

Produs mm mm kg/mp

CRA-20 20 15.5

CRA-30 500x500 30 21

CRA-40 1000x1000 40 25

CRA-45 45 28

CRA-50 50 30.8

Dimensiuni Grosime Greutate

Produs mm mm kg/mp

CRP-20
500x500

1000x1000 20 16.5

CRP-30 500x500 30 25

CRP-40 500x500 40 32

• Permeabile
• Rezistente la UV si variatii de temperatur
• Suporta greutati mari
• Usor de instalat si de intretinut

Culori disponible: negru, roșu, verde, muștar-galben.



1.2. Fundația și structura:
Acest strat trebuie construit din pietriș cu nisip sau pietriș spart de granulație 0/35, sau din combinația acestora. 
Pe stratul astfel format trebuie amenajat un pat de balast sau de nisip de granulație 2/5. Grosimea acestuia
trebuie să fie 2-4 cm. Acest strat trebuie netezit cu o scândură.

1.3. Montajul:
Nu călcați pe patul de nisip amenajat. Montarea dalelor de cauciuc se face prin simpla așezare a acestora cu 
ajutorul știfturilor de cuplare. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc. 
După montare pardoseala de cauciuc poate fi imediat încărcata/ utilizata.

:

2.3. Montajul:
Se prepară adezivul pentru lipire. Adezivul nu poate fi aplicat pe suprafețele de beton proaspăt. Adezivul pentru
cauciuc poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau cu un șpaclu pe marginile părții inferioare a plăcii. 
Aplicarea adezivului pe întreaga suprafață împiedică drenarea apei și poate produce formarea gheții precum și
deformarea pardoselilor.. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc.

Montaj dale de cauciuc pe strat de pietriș

Lipirea dalelor de cauciuc pe un strat solid

2.1. Pregătirea:
Suprafața pe care urmează să fie lipita dala de cauciuc trebuie să fie uscată, fără praf și murdărie. Dacă există
probleme de inegalitate este obligatorie nivelarea prealabilă.

NISIP / PIETRIS 

PIETRIS CU NISIP / PIETRIS SPART 
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BETON

Adeziv bicomponent
(0,4 kg/mp)

Sift de cuplare

ACCESORII

Bordura: 500x250x40 mm

MONTAJ



Termenul de garanție: 5 ani, în cazul folosirii produselor pentru destinația pentru care au fost concepute.

Toate produsele dețin certificate de conformitate impuse de UE fiind testate în laboratoare de specialitate.

APLICATII

Intretinere: 
suparafata din dale de cauciuc trebuie curățata săptămănal cu mătură și jet puternic de apă:

•depunerea de funingine poate fi eliminata cu Linax Plus;
•pardoseala de cauciuc este complet rezistenta la soluția saturată de sare și este caracterizat prin rezistență moderată la soluția de hipoclorit 5 %;
•in cazul murdăririi cu benzină sau motorină, petele de benzină sau de motorină trebuie eliminate imediat de pe suprafața pavajului;
•pardoseala de cauciuc trebuie ferita de flacără și de orice sursă posibil generatoare de incendii;

Metode de verificare a dalelor de pavaj:
În cazul spațiilor acoperite cu pavaje de cauciuc trebuie controlate lunar următoarele:
•îmbinarea corectă a dalelor de cauciuc;
•degradarea intenționată;
•drenarea apei.



NE MERE BINE IMPREUNA!
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