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PROPUNERI pentru 

ÎNTREȚINEREA ȘI MENȚINEREA CALITĂȚII  

la DALE ȘI PAVAJE 

 

 

Întreținerea pe timp de iarnă 

 

În general, pentru prevenirea și combaterea poleiului, straturilor de gheață sau a zăpezii, formate pe 

partea carosabilă, se folosesc materiale antiderapante, chimice sau amestec al acestora în diferite 

proporții.  

 

Sarea (NaCl) este frecvent folosită, atât de către gospodării cât și de către lucrătorii de la deszăpezire 

pentru a preveni formarea gheții, pentru a înmuia gheața cât și pentru a o îndepărta. 

 

Produsele marca Viastein datorită tehnologiei de fabricație, respectiv vibropresare, dispun de un grad 

ridicat de rezistență la dezgheț/îngheț. Rezistența la acțiunea factorilor climatici a fost determinată 

prin încercări în laboratoarele de specialitate realizate conform standardelor europene SR EN 1338 

anexa D și SR EN 1339.  

 

Ca măsuri de prevenire și combatere a poleiului, a straturilor de gheață sau a zăpezii, recomandăm 

utilizarea, pe cât este posibilă, a materialelor ecologice care contribuie în primul rând la protejerea 

mediului înconjurător. Astfel de material ar fi de exemplu, fără să ne limităm, zeolit, nisip, etc.  

Nu recomandăm folosirea materialelor antiderapante care conțin sulfați și/sau substanțe orgnice, 

deoarece aceste tipuri de materiale deteriorează suprafețele și structurile din beton. 

 

La îndepărtarea zăpezii recomandăm folosirea unei lopate din plastic sau cauciuc. Evitați folosirea 

lopeților din oțel, acesta pot deterioara suprafața pavelelor, dalelor și pot contribui la apariția petelor 

de rugină.  
 

 
Întreținerea pe timp de vară 

 

Pe timp de vară pavajul și/sau dalele din beton nu necesită o întreținere specială. Frunzele, praful, 

fructe căzute din copaci se curăță simplu și ușor cu o mătură. Pavajul și dalele se pot curăța cu apă și 

detergent fără clor. Spălarea se poate realiza și cu furtun sub presiune, însă grijă la nisipul dintre 

rosturi. În cazul petelor se poate folosi o perie rigidă împreună cu un detergent fără clor și apă din 

abundență. Se pot folosi produse speciale de curățare pentru beton. 


