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Colocação na obra

Dados técnicos

Especifi cações para o caderno de encargos
1. Realização de uma camada permeável de base para a pavimentação de plástico tipo protecção do gramado ERBY com fornecimento e 
colocação de brita fi na, tamanho variável 3/10 mm bem estendida e prensada com uma espessura acabada de 5/7 cm;
2. Fornecimento e colocação na obra da pavimentação do tipo protecção do gramado ERBY da Daliform Group Srl com as seguintes 
características: Material 100% reciclado e estabilizado aos raios UV; Capacidade de carga não inferior a 200 T/m2 (ensaio de carga monótona de 
ruptura); Superfície relvada e drenante não inferior a 90%; Sistema de engate com encaixe macho/fêmea; Possibilidade de aplicação dos elementos 
de sinalização brancos/azuis/amarelos; A pavimentação recém realizada tem as características técnicas já adequadas para o trânsito de veículos.
3. Realização da superfície de relvado mediante o enchimento das células da pavimentação tipo Protecção do gramado ERBY com uma mistura 
ideal de terreno vegetal, turfa, areia de sílica e/ou material inerte vulcânico, enriquecida com adubo de transferência lenta. Fornecimento e semeadura 
de uma mistura ideal de sementes para mantos relvados adequados ao trânsito de veículos na medida de 35/40 gr por m2.  
4. Fornecimento e colocação na obra dos elementos de sinalização coloridos (brancos/azuis/amarelos) para a delimitação das áreas de 
estacionamento e/ou dos percursos de acordo com as disposições da D.LL. 

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).
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A utilidade do engate, a leveza das grelhas individuais, a modelabilidade nas várias 
formas (basta um simples serrote), permitem uma colocação na obra rápida e 
efi caz da Protecção do gramado ERBY tanto para as superfícies grandes, como 
pequenas. É fornecida uma base de apoio de sustentação em relação à natureza 
do local e ao destino de utilização, sendo necessário prosseguir da seguinte forma:

Recomenda-se efectuar uma avaliação cuidadosa das 
condições locais do próprio terreno. Na realidade, as nossas 

instruções têm um carácter de tipo geral e a preparação da base 
de apoio deve ser adequada à tipologia do terreno, às condições 
climáticas e à intensidade da carga.

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 3 cm.

REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM AS GRELHAS ERBY. 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 ERBY com terriço de relvado mantendo-se a cerca 
de 1 cm abaixo da borda, sucessiva rega - até que o terriço fi que compactado de forma 
natural - e semeadura.

Material: Mistura de resina termoplástica composta 100% por material de plástico reciclado, estabilizada para os raios UV;

Modularidade: Sistema de engate com encaixe macho fêmea e fi xação através de patilhas de segurança.

Acessórios: Elementos de sinalização brancos, amarelos e azuis para a visibilidade e/ou para delimitar os lugares de estacionamento 

dos automóveis. Estacas de ancoragem de elevada profundidade para terrenos íngremes.

O departamento técnico do Daliform Group está à disposição dos clientes (designers, empresas, revendedores, comitentes) para o que diz 
respeito ao design, co-design, estudos de viabilidade, análises comparativas e de custos. A consultadoria técnica é válida exclusivamente 
para os sistemas de construção do Daliform Group. Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com
Para obter as fi chas técnicas sempre actualizadas, material de apoio, novas fotografi as e “estudos de caso” visite o site www.daliform.com

ERBY SALVAPRATO
cerca de 3,9 cm

Terriço cerca de 3,5 cm 

Areia cerca de 3 cm
(facultativo)

Camada permeável
cerca de 5-7cm
Fundo portante

verde

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