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PROCEDURA DE MONTAJ A ELEMENTELOR DE GRADINA 

ALCATRAZ 
 

 

Descriere tehnica element tip ALCATRAZ 

Bloc de beton pentru realizare ziduri de sprijin, model ALCATRAZ. 

Produs de beton vibropresat clasa C35/45, realizat prin folosirea cimentului II A-S 42,5R, agregate cu 

diametrul de pana la 16 mm si aditivi plastifianti.  

 

Etapele de montaj: 

1. Realizarea fundatiei 

2. Montarea elementelor 

 

   

1. Realizarea fundatiei 

 Se va realiza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 600 mm si latimea de 400 mm. 
Dupa atingerea cotei de fundare se va compacta terenul natural si se va asterne un strat de 10-15 cm 
balast 0-63 compactat.   

 Ulterior realizarii stratului de forma din balast, se va turna o fundatie continua din beton clasa 
minim C8/10 cu dimensiunea de 50x 30 cm – pentru ziduri cu h< 1.20 m si dimensiunea de 80 x 30 cm 
pentru ziduri pana la 2.50 m . 

 

2. Montarea elementelor 

 Montarea propriu-zisa a elementelor de gradina (zid de sprijin) se realizeaza prin zidire, 
sistemul de imbinare cu "nut si feder" oferind o usurinta in alinierea elementelor cat si o rezistenta 
ridicata a zidului realizat. Primul rand de elemente, se monteaza pe fundatia din beton, pe un strat de 

mortar de 25 mm (1:3 ciment :nisip). 

Zidirea se face cu rosturi decalate pe vertical la ½ din lungimea elementului . In cazul realizarii de 
ziduri de sprijin cu inaltimi mai mari de 1.00 m se recomanda lipirea elementelor cu adeziv de exterior 
si/sau realizarea in trepte a zidului . 

Pentru a reduce impingerile materialului de umplutura din spatele zidului se pot utiliza folii 
geotextile , montate in straturi successive .  
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SISTEMUL DE MONTAJ AL ELEMENTELOR DE GRĂDINĂ 

ALCATRAZ 

VEDERE SPAȚIALĂ: 

SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 – 1 

 


