
ПОДДРЪЖКА НА БЕТОННИ НАСТИЛКИ

Когато са положени върху добре подготвена основа, бетоновите настилки /павета и плочи/
създават висококачествена настилка, която трае в продължение на поколения и изисква много
малко поддръжка. Въпреки, че е сравнително лесна за поддръжка, все пак има някои основни
стъпки, които можете да предприемете, за да запазите паветата или плочите във възможно
най-добро състояние.

Желателно е, минимум веднъж годишно, след края на зимата бетонните плочи или паваж да се
почистят от натрупани през зимния сезон, отлагания, петна или други замърсявания като за 
постигане на най-добър резултат е желателно да се ползват предназначени за конкретния 
проблем продукти. Освен периодичното почистване на повърхността на настилките или плочите,
изключително важно е да се следи за количеството материал във фугите и да се допълват с пясък.
Плевели могат да покълнат между павета от отвяни семена, попаднали във фугите. Плевелите не
растат от пясъчната основа или от основата на паветата. Плевелите могат да се отстранят ръчно
или с хербициди. Внимавайте при използване на хербициди, така че съседните растителни площи
да не се засегнат. Използвайте биоразградими продукти, които не могат да повредят друга 
растителност. Можете и да импрегнирате настилката, освен стабилизиране на пясъка във фугите,
импрегнаторът може да предотврати да попаднат семена във фугите или мравки да навредят
фугите.

През зимата не използвайте сол или луга за размразяване на снега и леда. Солта разяжда 
повърхностния слой на бетоновите настилки. На пазара се предлагат размразяващи препарати, 
които не съдържат сол и не увреждат бетона.

Бетонните павета и плочи по алеите,тротоарите или улиците, поляти с масло отделящо се от 
автомобили или други машини, не са повреждат от петролни продукти, но петната могат да бъдат
трудни за отстраняване. Петната трябва да бъдат изчистени възможно най-скоро, тъй като колкото
по-дълго остане на повърхността, толкова по-дълбоко прониква и е по-трудно те да се отстранят.
Избършете излишната мазнина от повърхността възможно най-скоро с течен препарат. Оставете го
да кисне в продължение на няколко минути. След това измийте с топла вода. Няколко процедури
могат да бъдат необходими за особено упорити петна. Почистващите препарати, специално
направени за отстраняване на мазни петна от бетонни настилки се препоръчват, тъй като те дават
добри резултати. В някои случаи, може да е по-лесно да се заменят изцапаните павета или плочи
с нови.

павета или плочи



ПОДДРЪЖКА НА БЕТОННИ НАСТИЛКИ

Разместването на паветата или плочите често е причинено от недобре уплътнена основа. Други
фактори могат да бъдат вода в основата или почвата, прекалено дебел слой пясъчно легло, или
измито пясъчно легло или фугиращ пясък. Това може да доведе до разместване на паветата и 
неравности в настилката. Настилките с неравни повърхности могат да бъдат отстранени, като се
извадят паветата или плочите, коригира се основата и пясъчното легло с допълнителен материал
до правилното ниво и паветата се поставят отново обратно, само пясъчното легло не трябва да се
коригира ако дебелината му е над 40мм, трябва да се добави и основен материал. Бетоновите
павета могат да бъдат отстранени за достъп до подземни комуникации, и възстановени след 
ремонт. Когато ремонтът приключи, запълнете изкопа с основния материал и го уплътнете много
добре. Махнете около 0.5 м от павета от всички страни на отвора, възстановете нивото на 
пясъчното легло, ако е необходимо допълнете. Възстановете паветата, уплътнете ги, запълнете
фугите с фин пясък и уплътнете повърхността отново, запълнете фугите отново, ако е 
необходимо.

Бетоновите продукти са произведени от естествени материали, подбрани с необходимата грижа,
въпреки това се наблюдават разлики в техния естествен състав. Освен това, във връзка с други
фактори, които въздействат при производството на продуктите и тяхното съхраняване, особено
метеорологичните условия, възникват различия в оцветяването, варовикови шупли или така 
наречената ефлоресценция и неравномерно съхнене на продуктите. Евентуални цветови разлики
или различия, породени от ефлоресценция, нямат отрицателно въздействие върху качеството и 
обичайната употреба на продуктите, поради което, евентуални разлики в цвета, варовикови шупли
и неравномерно изсъхване на продукта не представляват недостатък на който и да било продукт.
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