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1. Realização de uma camada permeável de base para a pavimentação de plástico tipo Easy Ride com fornecimento e colocação 
de brita fi na, tamanho variável 3/10 mm bem estendida e prensada com uma espessura acabada de 15-20 cm; eventual camada de 
assentamento de areia de sílica adequadamente nivelada com cerca de 4 cm. Colocação do geotêxtil antes de realizar a pavimentação.
Preço por metro quadrado €_______________________________________
2. Fornecimento e colocação na obra da pavimentação tipo Easy Ride do Daliform Group Srl com as seguintes características:
 • Material 100% reciclado; 
 • Capacidade de carga não inferior a 200 T/m2 (ensaio de carga monótona de ruptura);
 • Sistema de engate com encaixe macho fêmea e fi xação através de patilhas de segurança;
A pavimentação recém realizada tem as características técnicas para estabilizar as superfícies sujeitas a passagem de animais, inclusive de 
grandes dimensões, preservando a sua mobilidade e garantindo a higiene geral.
Preço por metro quadrado €_______________________________________
3. Realização do enchimento até cima das células com lapilli vulcânico (tamanho variável de 0-4 mm) para manter húmido o solo, graças 
à sua porosidade evitando problemas de empoeiramento. Em seguida, proceder com a aplicação de uma camada de 20 cm de areia sílica 
apropriada para a equitação.
Preço por metro quadrado €_______________________________________

A pavimentação tem de ser produzida por uma Empresa Certifi cada com Sistema de Gestão Integrado UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI 
EN ISO 14001 (Ambiente); BSI OHSAS 18001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade  Social).

Dados técnicos

Modo de colocação

Especifi cações para o caderno de encargos

As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações. Antes de efectuar uma encomenda é conveniente solicitar confi rmação ou informações 
actualizadas ao DALIFORM GROUP, o qual se reserva o direito de realizar alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Em relação ao material reciclado, 
especifi ca-se que existem margens de tolerância causadas por factores ambientais.

Para contatar o departamento técnico: Tel. +39 0422 208350  - tecnico@daliform.com
Para obter as fi chas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografi as e “estudos de caso” visite o site www.daliform.com
A consultadoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.
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REALIZAÇÃO DE UMA CAMADA PERMEÁVEL (brita de tamanho variável de 
3-10 mm) com cerca de 15-20 cm. Eventual camada de assentamento de areia 
de sílica convenientemente nivelada com aproximadamente 4 cm. Colocação do 
geotêxtil antes de realizar a pavimentação.

REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM AS GRELHAS EASY RIDE no caso de 
aplicação em grandes superfícies ou se estiverem presentes muros ou outros elementos 
delimitantes do perímetro, é conveniente deixar espaços livres com aproximadamente 3-5 cm.
 
ENCHIMENTO DAS GRELHAS EASY RIDE enchimento até cima das células 
com lapilli vulcânico (tamanho variável de 0-4 mm) para manter húmido o solo, 
graças à sua porosidade evitando problemas de empoeiramento. Em seguida, 
proceder com a aplicação de uma camada de 20 cm de areia sílica apropriada.
para a equitação.

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia 
mudar a matiz.

WWW.CONSTRECO.PT


