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Instrucțiuni de montaj pentru un produs din gama gratare gradina  

 

  
 

Vă rugăm să citiți cu atenție această fișă cu instrucțiuni de utilizare pentru a vă familiariza cu 

anumite etape privind montajul produsului și pentru a vă putea pregăti materialele și 

instrumentele necesare.  

 

Înainte de a începe:  

 
a. Puteți începe montajul produsul cu ajutorul prietenilor sau puteți apela la serviciile unui meșter. 

Produsele noastre sunt astfel proiectate, încât vă permit cu ușurință să vă descurcați singur în 

operațiunea de montaj.  

b. Bineînțeles că puteți conta pe noi în a vă ajuta cu sfaturi utile și indicații pentru fiecare etapă a 

procesului de asamblare. De la simple solicitări la operațiuni complexe de montaj vă stăm la 

dispoziție pentru a vă oferi sprijinul necesar la tel: 021.9907 sau la office@piatraonline.ro  

c. Depozitați elementele într-un loc curat. Vă sfătuim să aranjați elementele în ordinea stabilită 

pentru montajul acestora. Pentru lipirea plăcilor veți avea nevoie de adeziv pe bază de ciment 

clasa C2 (și adeziv termorezistent pentru elementele vetrei, în cazul în care asamblați un cuptor 

sau barbeque). Scule necesare: o mistrie mică plană sau spatula pentru aplicarea adezivului și 

pentru operațiunea de chituire.  
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Pregătirea suprafeței pentru montaj:  

 
a. condiție importantă pentru montajul corect și ușor al produsului Dvs de grădină o reprezintă 

pregătirea suprafeței pentru montaj. Aceasta trebuie să fie foarte bine îndreptată și nivelată.  

b. Verificați cu atenție pardoseala și de asemenea pereții în cazul în care lipiți produsul de grădină 

de acestea, pentru a vă asigura că acestea sunt capabile să susțină noul produs de grădină pe 

care intenționați să-l montați.  

c. Recomandarea noastră este ca fundația să fie din beton, cu pavele pentru trotuar sau plăci 

nivelate din piatră naturală. Nu recomandăm ca produsele noastre de grădină să fie montate 

direct pe stratul de pământ cu iarbă, deoarece există riscul ca baza acestuia să se scufunde de-

a lungul timpului, rezultând o curbare a acestuia.  

 

Montaj:  

 
 

a. Piesele barbeque-ului se vor așez în ordinea numerotată în schema atașată. Începeți cu baza 

grătarului – plăcile nr. 1, 2 și 3. Montați placa din față de jos nr. 1 în fața celor două plăci laterale 

nr. 2, astfel încât capetele să rămână ascunse între placa frontală și cea posterioară. Înainte de 

a aplica adezivul, spălați bine și udați din abundență locurile de prindere.  

 



 

 

b. După aceea aplicați un strat nu prea gros de adeziv pe bază de ciment clasa C2 pe lungimea 

întregului cant în vederea obținerii unei suprafețe de contact cu aderență 100%. Utilizați o 

mistrie cu suprafața lisă pentru a aplica amestecul adeziv și pentru a îndepărtată cantitatea în 

exces. Se urmărește aplicarea cât mai uniformă a stratului de adeziv pe suprafața de lucru. La 

apropierea plăcilor și apăsarea lor, fâșiile de adeziv se comprimă. Astfel se ajunge la lipirea 

plăcilor fără goluri, ceea ce garantează că nu vor apărea nici un fel de probleme în caz de îngheț.  

 

c. Este recomandat ca elementele din camera de ardere a grătarului și a cuptorului să fie lipite cu 

adeziv termorezistent, fiind utilizată aceeași tehnică. Elementele vetrei și ale cuptorului au un 

coeficient diferit de dilatare termică, ceea ce poate duce la riscul de dezlipire sau deteriorare a 

acoperișului. Adezivul termorezistent este recomandat, deoarece este elastic, suportă dilatări 

destul de mari și are indicatori înalți de rezistență.  

 

 

 

 

La final, chituiți:  

 
a. Chituirea este reprezintă o etapă foarte importanță, garantându-vă frumusețea și curățenia 

produsului dvs de grădină.  

b. Amestecați același mix de adeziv de ciment până la obținerea unui amestec omogen, cu o 

culoare uniformă. Curățați cu grijă interstițiile de toate impuritățile, după care umeziți 

suprafețele respective cu un burete înmuiat în apă, fără a le umple cu apă. Cu mișcări diagonale 



 

 

aplicați amestecul de chituit în locurile unde este necesar. Folosiți o spatulă din cauciuc pentru 

o distribuire cât mai uniformă a amestecului de chituit. După care, înlăturați surplusul de chit.  

c. După ce amestecul de chituit începe ușor să se usuce – curățați suprafața și îndreptați suprafața 

respectivă cu ajutorul unui burete umed. Curățarea finală se va face cu ajutorul unei cârpe 

umede. După uscarea adezivului (1-2 zile, în funcție de sezon), produsul dvs. de grădină este 

gata de utilizare.  

 

  
 

Sfaturi pentru utilizarea grătarului: 

 
a. Grătarul se utilizează pentru prepararea unor feluri de mâncare gustoase și sănătoase la 

grătar/grill. În vatra grătarului se așază vreascuri uscate și cărbuni de lemn. La aprindere se va 

evita o modificare bruscă a temperaturii în camera de ardere prin utilizarea unor arzătoare sau 

produse petroliere. Pe jarul format se va poziționa grătarul și după încingerea acestuia pe 

suprafața sa se așază produsele preparate. Pe durata procesului de gătire (coacere) nu este 

recomandabilă stingerea focului cu apă, ci doar stropirea.  

b. Nu se recomandă ca grătarul să fie utilizat pe post de sobă/cămin pentru aprinderea unui foc 

cu ardere lungă. Trebuie evitată aprinderea focului cu lemne, deoarece există riscul ca 

temperatura înaltă să producă spargerea cărămizilor termorezistente. 

  



 

 

Întreținere și curățare:  

 
a. Pentru a arăta tot timpul perfect, curățați la timp și mențineți în permanență suprafața 

produselor curată. Pentru curățarea produselor placate cu plăci din piatră naturală, utilizați 

întotdeauna produsele potrivite, destinate acestor operațiuni. De obicei, piatra naturală 

necesită destul de puțină atenție la curățare, iar petele de grăsime se evaporă în timp. Dacă e 

necesar, se poate utiliza un amestec de spălare preparat din apă și detergent de vase.  

b. Nu recomandăm utilizarea blaturilor de lucru pentru efectuarea unor operațiuni de muncă 

fizică intensă cu utilizarea unor instrumente mecanice neadaptate.  

Produsul dumneavoastră de grădină este gata!  

Vă vom rămâne recunoscători dacă ne veți transmite imagini cu produsele achiziționate de la noi 

pe foto@piatraonline.ro sau pe Facebook pe pagina PIATRAONLINE.ro. Vă mulțumim că ați ales 

un produs marca PIATRAONLINE! 

 

 
 




