Dale de pardoseal?

Dale de pardoseal?
Suportul
Structura de sprijin trebuie s? fie rigid? astfel ca deforma?iile s? r?mân? inferioare sau egale la 1/500 din
lungime sub sarcin?. Denivelarea între dou? elemente ale structurii purt?toare (la col?) trebuie s? fie de cel
mult 1 mm. Diferen?a de planeitate a structurii trebuie s? fie inferioar? la 0,5 mm pentru 30 cm.
A?ezarea dalelor de pardoseal?
Dalele se a?eaz? pe o garnitur? de sprijin a c?rei duritate este de cca 30-45 DIDC (Shore A). L??imea de
sprijin este egal? cu 1,5 ori grosimea dalei cu un minimum de 30 mm ?i un maximum de 50mm. In cazul unei
dale cu o mic? pant?, trebuie gândit ?i un calaj lateral. Diferen?a de nivel între dou? dale sau între dal? ?i
osatura este limitat? la 2 mm. Rostul periferic situat între marginile a dou? dale sau între dal? ?i structur? este
de 5 mm minimum. Varia?ia de l??ime a rostului periferic trebuie s? fie inferioar? sau egal? la 20% pe toat?
lungimea.
Recomand?ri particulare
În cazul unui plan?eu luminos, trebuie s? se verifice c? temperatura sticlei stratificate, provenind de la sursa
de lumin? s? nu dep??easc? 60° C, caz în care se pot provoca rupturi prin ?oc termic (în cazul sticlei recoapte).
Aceste fenomene depind de natura ?i de puterea sursei de lumin?, de distan?a fa?? de sticl? ?i de ventilarea
spa?iului între surs? ?i dal?. Pentru cele cu o mare degajare de caldur? (l?mpi cu incandescen??, tungsten,
halogene, cu desc?rcare, halogenur? metalic?), este recomandat? o distan?? de min 20 cm.
Pentru iluminare cu degajare redus? de c?ldur? (l?mpi fluorescente, compacte, cu sodiu) o distan?? de 5 pân?

la 10 cm poate fi suficient?. Solicita?i informa?ii la furnizorul de sistem de iluminare.
În cazul unui plan?eu supus la radia?ia solar?, trebuie s? v? asigura?i c? temperature sticlei stratificate s? nu
dep??easc? 60°C. Este de notat c? pe plan?eele destinate unei utiliz?ri intensive, pantofii cu toc, placheurile
sau c?derea unor obiecte dure pot provoca zgârieturi sau ciobiri ale sticlei. Aceste degrad?ri nu afecteaz?
rezisten?a mecanic? a dalei; ele nu se refer? decât la foaia superioar? de protec?ie.
Utilizarea unui vitraj translucid este o bun? solu?ie de a atenua percep?ia zgârieturilor. ?tiind c? infiltrarea
produselor de cur??are, de desz?pezire sau de degivraj este periculoas?, fal?ul trebuie s? fie f?cut astfel ca s?
împiedice contactul lor cu intercalarul vitrajului multistrat.
În timpul opera?iunilor de între?inere a cl?dirii, dalele de pardoseal? trebuie protejate contra c?derii
obiectelor grele ?i contondente. Picioarele unei eventuale schele vor trebui echipate de t?lpi pentru ca s? nu se
dep??easc? sarcina concentrat? din calcul.
Ca ?i alte materiale cu suprafa?? lis?, sticla alunec? mai mult când este ud?. Ca s? se reduc? alunecarea, se va
utiliza SGG SECURIT CONTACT.
În cazul spargerii uneia dintre foi, utilizarea dalei de sticl? sau a treptei unei sc?ri va fi interzis? pân? la
înlocuire.

