
PACHETUL CONȚINE
• 1x formă pavaj 

SPECIFICAȚII

•  Mărime: 36 cm x 36 cm         

INSTRUCȚIUNI

MĂTURĂTOR

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI

CURĂȚARE, DEPOZITARE ȘI MENTENANȚĂ

GARANȚIE

CONTACT

•  Forma pavaj poate fi curățată cu apă și săpun și uscată cu o cârpă uscată.       

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

•  Garanția este valabilă 24 de luni de la data achiziției. Garanția poate fi aplicată
   la compania D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija. Puteți
   cere un produs înlocuit sau returnarea sumei plătite. Ne puteți trimite un email
   cu numărul comenzii și data achiziției. Produsul are o durată de viață care e un
   an de la deschidere.

1. Puneți forma pe o suprafață plată. Pentru rezultate profesionale, scoateți 2cm din
    sol și nivelați forma înainte de a o umple cu beton (poate fi utilizată pentru umplerea
    spațiilor deschise pe margini și între beton după ce s-a făcut deja cărarea).  

2. Amestecați bine betonul până ce ajungeți la o consistență ca plastic. Dacă e nevoie
    de apă suplimentară, adăugați cantități mici până ce obțineți consistența dorită.

3. Folosiți o găleată pentru a umple fiecare formă și e nivelată.

4. Când betonul e încă în formă, puteți nivela suprafața cu o unealtă.

5. Scoateți forma imediat.

6. După scoaterea formei, nivelați toate marginile până când arată cum vă doriți. Îl
    puteți pune în apă dacă doriți ajutor.

7. Puneți forma lângă secțiunea completată și continuați procesul până ce proiectul
    dvs. se încheie.

IMPORTANT!
Betonul ar trebui să fie uscat timp de 5-7 zile pentru rezistența maximă. Pentru a le 
face asta, puteți folosi un amestec de Nisip/Sol. Puneți amestecul de Nisip în crăpătu-
ri și îl puteți nivela la nivelul dorit. Puneți puțină apă pe amestecul cu Nisip (nu udați 
prea mult). Lăsați amestecul să se întărească pentru a putea termina proiectul.  


