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Manuál pro práci s formou:

Práce  s  formou "MISTR  DLAŽDIČ" je  velice  jednoduchá.  Podkladovou  plochu  je
nejvhodnější vysypat štěrkem, vyrovnat a zhutnit. Na štěrk pak formu položíte a naplníte ji
betonem.  Beton musí  mít  hustější  konzistenci.  Beton zhutníte  a  povrch  uhladíte.  V ten
moment můžete formu zvednout, položit těsně vedle a pokračovat v práci. 
Tuto práci zvládne prakticky každý člověk sám a bez pomoci speciálního nářadí a znalostí.
Díky tomu,  že  je  forma vyrobena ze speciálního  nepřilnavého plastu,  není  nutné  formu
žádným způsobem "vymazávat" apod. 
Beton se k plastu nechytá. Po skončení práce je v každém případě dobré formu opláchnout
vodou.
Spáry  doporučujeme  vysypat  pouze  pískem,  nebo  jemným  štěrkem.  Pokud  Vám  bude
podloží pracovat, nedojde nikdy k prasknutí plochy, spáry tyto pohyby přenesou. 
Tento  materiál  Vám  navíc  umožní  v  případě  potřeby  jednotlivé  "kameny"  vyjmout
a vypodložit.
Chodníček je také možné zapustit do úrovně trávníku a spáry nechat zarůst trávou.
Sekačkou budete jezdit po rovině. Zatravněné spáry opticky zjemní chodník.

Pokud budete chtít,  aby chodník vydržel velkou zátěž – např.  před garáží, je dobré buď
udělat  dostatečnou vrstvu  podkladového štěrku a  důkladně  ji  zhutnit,  nebo ještě  lépe  –
udělat pod dlažbu podkladový beton, který bude vyztužen ocelovou armaturou.
Stejný postup práce doporučujeme např. pod terasu, kam budete chtít aplikovat formu.
Pevný podklad Vám pak umožní bez problémů spáry vyplnit spárovací hmotou a získat tak
esteticky mnohem zajímavější povrch.
To, že si beton do forem připravujete sami, umožňuje i barevnou variabilitu dlažby.
Pokud do něho přimícháte  běžně  dostupné  barvy  do betonu,  můžete  si  vytvořit  plochu
přesně podle svých představ, případně i barevnou "mozaiku".

Kromě  cenové  úspory  je  však  obrovskou  výhodou  to,  že  si chodník můžete  libovolně
tvarovat i barevně sladit přesně podle svých představ.
Přejeme Vám hodně tvůrčích úspěchů při úpravě Vaší zahrady!
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