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Placări cu piatră în jurul casei
Utilizarea placării cu piatră devine tot mai populară la casele familiale
și în zonele publice. Pe lângă apropierea de natură, pavajul din piatră sugerează
rezistență și durabilitate.
Pietrele de diferite dimensiuni, suprafețe și culori oferă o atmosferă și un aspect
estetic diferite clădirii sau grădinii noastre. Putem întâlni placarea cu piatră în multe
locuri din jurul casei.
În orice caz, este necesară o proiectare amănunțită pentru a crea o acoperire
atemporală, sigură și estetică.
IMPORTANT:
De exemplu, enumerăm câteva aspecte care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la
un pericol de accident sau deteriorare.

Rustic

Modern

• Nu utilizați pavaje din piatră lustruite, care devin alunecoase din cauza
umezelii!
• Pentru a proteja copiii, nu folosiți pietre rupte care ies în afară, pe
suprafețele pereților!
• Placarea în pantă, înclinată spre sau pe care se poate scurge apa spre casă,
jurul casei și proiectați placarea cu piatră în consecință!
•
pentru chituire.

În exterior

În interior

Soluții de placări cu piatră
calitate și ordinii adecvate a straturilor. În paginile următoare, puteți alege dintre
sugestiile de soluții concrete. Structura recomandată a straturilor în cazul celor
mai frecvente aplicații:
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CaStone Finisher

Quarzsand

Plăci de piatră, pavele

Pat de nisip cernut sau zdrobit (granulatie 2-5 mm; 3-5 cm grosime)*

Terasare și alte lucrări pregătitoare. (De exemplu, plasarea bordurii pietruite)

Pietriș cu granule mari (aprox. 16-32 mm în diametru, 15-20 cm grosime)* compactat
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Aceasta este cea mai frecventă soluție folosită în grădină, pentru

1. Recomandare privind structura stratului:
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Castone Finisher

Quarzsand

Plăci de piatră, pavele

Dickbettmortel aprox. 5 cm grosime cu punte aderentă Kontakt ZE, strat de
armare Drain Estrich de 5 cm grosime cu punte aderentă Kontakt ZE

Pietriș cu granule mari (aprox. 16-32 mm în diametru, 15-20 cm grosime)* compactat

Terasare și alte lucrări pregătitoare. (De exemplu, plasarea bordurii laterale pentru trotuar)

Stuctura stratului 2

În cazul încărcării rezultate din utilizarea medie (de exemplu, casă familială).
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cazul plăcilor nelegate.

2. Recomandare privind structura stratului:

1

5

2

6

3

4

Chituirea

Conservare

6

7

CaStone Finisher

Quarzsand

Plăci de piatră, pavele

* În cazul încărcării rezultate din utilizare medie (de exemplu, casă familială).
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Încastrare directă în stratul Drain Estrich cu puntea adezivă Kontakt ZE

Drenaj stabilizant și strat anti-îngheț de min. 8 cm grosime
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Pietriș cu granule mari (aprox. 16-32 mm în diametru, 15-20 cm grosime)*

Pat de pietriș

Substructură din beton
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Terasare și alte lucrări pregătitoare. (De exemplu, plasarea bordurii laterale pentru trotuar)
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În cazul încărcărilor mai mari decât sarcina pietonală (de exemplu
parcare), vă recomandăm construirea unei baze din beton pentru drenare.

3. Recomandare privind structura stratului:

1

5

2

6

3

7

4

Adeziv

Placare cu piatră

Chituirea

Conservare

3

4

5
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Colorin Rock

Piatră naturală, plăci de beton

Tencuială pe bază de beton sau ciment anti-îngheț. (Sockelputz, RenDo, CT-Fix)
RockFix

Structura stratului 4

Un design popular de gard și soclu, este placarea cu pietre naturale. Produsul RockFix, ca și
mortar adeziv pentru piatră, a fost dezvoltat în acest scop.

4. Recomandare privind structura stratului:
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Proiectare culoare

Produse
Adezivi
ROCKFIX

Poate fi utilizat pentru fixarea pietrelor naturale de dimensiuni medii și mari și a plăcilor de beton pe pereții laterali și
pe pardoseli de beton atât în interior, cât și în exterior. La montarea pe un perete lateral, poate fi necesară o montare
mecanică suplimentară.

Termékinformációk

• Este preamestecat din fabrică, permite deci o aplicare ușoară și rapidă.
• Are proprietăți tixotrope și se fixează piatra fără să alunece, atunci când este așezată pe perete.
• Se recomandă hidrofobizarea suprafeței finite cu un agent de impregnare.

DICKBETTMORTEL

Mortar de armare pentru acoperirile din piatră naturală, piatră artificială și plăcile de beton, precum și cărămizile
pentru placarea pivnițelor și plăcile ceramice. Poate fi folosit pe suprafețe orizontale.
• Este preamestecat din fabrică, permite deci o aplicare ușoară și rapidă

Chituirea rosturilor
COLORIN ROCK

Mortarul de chituire este recomandat pentru chituirea pietrelor naturale și a pereților de piatră atât în

•interior, cât și în exterior.
• Puteți alege mortarul potrivit din cele 16 culori diferite existente.
Agregatele minerale și aditivii care îmbunătățesc proprietatea, garantează calitatea lui pe
• termen lung.
Poate fi utilizat atât pentru clădirile vechi, cât și pentru cele noi.

SILICON NATURAL ȘI PENTRU FAȚADE
Etanșant flexibil din silicon în culorile gri și alb
Etanșant permanent flexibil, fără decolorare, pentru îmbinările fațadelor vopsite sau tencuite, a
pietrelor naturale și a suprafețelor pereților tencuiți. Material elastic folosit pentru umplerea golurilor
la îmbinări și colțuri. Pentru o secțiune transversală a chitului de 5x5 mm, 12 ml sunt suficiente.

Produse
Chituirea rosturilor
DRAIN ESTRICH

Conține mortar uscat premixat din fabrică, cu liant pe bază de ciment, umplutură minerală și aditivi care
îmbunătățesc proprietățile. Datorită compoziției speciale a granulelor și a aditivilor, este ideal ca strat de

•
• Rezistent la daune provocate de îngheț
• Este capabil la drenarea apei rezultate în urma ploilor torențiale

QUARZSAND

•

menajează și portofelul dumneavoastră.
• Fără buruieni, ceea ce facilitează întreținerea ulterioară.
• Nisip cuarțos, cu o distribuție excelentă a granulelor, care permite umplerea
estetică și omogenă a rosturilor pietrelor de pavaj.

Paletar de culori pentru chiturile Colorin Rock
Înlocuirea codului culorii selectate cu numărul articolului
„***” din lista de prețuri Colorin Rock, vă va oferi întregul număr de articol al produsului.
CULOARE

COD DE CULOARE

ROSE 01

011

SAND 21

CULOARE

COD DE CULOARE
211

ROSE 02

021

SAND 22

221

ROSE 03

031

SAND 23

231

ROSE 04

041

SAND 24

241

JURA 11

111

MARMOR 30

301

JURA 12

121

GRANIT 31

311

JURA 13

131

GRANIT 32

321

JURA 14

141

GRANIT 33

331

Formula de calcul a cerinței materialului de chituire

A+B
xCxDxF = kg/m2
AxB
B
C
A
D

A = lățimea plăcii
B = lungimea plăcii
C = grosimea plăcii
D = lățimea rostului
F

Valoarea F

Colorin Rock: 1,72

mm-ben
3

kg/dm3

* Rezultatul calculului oferă o valoare aproximativă.

(Formula funcționează bine pentru o placă de beton pentru terase de 40 cm x 40 cm x 3,8 cm, dar nu și pentru pietre de pavaj
ondulate, de exemplu).

Materiale suplimentare
HOBBI BETON
pardoselilor din beton, pentru așezarea podelelor și a pardoselilor având grosimea stratului de 1-8 cm.
• Datorită aditivilor săi, are o prelucrabilitate ideală, nu necesită cunoștințe de

specialitate, și pentru uz casnic.
•

utilizabil la înglobarea pietrelor de pavaj.

• Alegerea ideală pentru lucrări mai mici de betonare.

Soluții constructive
pentru construcții noi
și renovări
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