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MONTAŻ PŁYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
płyty betonowe zbrojone włóknem szklanym, grubość ok. 20mm

Zaprojektowane przez nas sposoby montażu płyt  z betonu architektonicznego zgodne są z Polską Normą. Stosując

nasze systemy otrzymują Państwo gwarancję jakości i trwałości montażu. 

Płyty  z  betonu  architektonicznego  (grubość  20mm)  przeznaczone  są  do  stosowania  jako  okładzina  powierzchni

pionowych,  ścian  wewnętrznych  oraz  fasad  zewnętrznych.  Płyty  betonowe  należy  montować  do  powierzchni

sztywnych,  mocnych,  wytrzymałych  na  obciążenie  o  wadze  ok.  38kg/m².  Podłoże  niestabilne  (np.  zabudowy

wykonane w systemie kartonowo-gipsowym) należy wzmocnić np. płytą OSB. 

Płyty  betonowe można poddawać obróbce na miejscu inwestycji  lub zlecić  ich indywidualne przygotowanie  firmie

Contractors. Do cięcia płyt, wiercenia otworów można stosować ogólnie dostępne na rynku narzędzia przeznaczone

do  cięcia  betonu  lub  kamienia.  Płyty  betonowe  należy  docinać  na  sucho,  otwory  nawiercać  bez  udaru.  Można

szlifować narożnik pod kątem 45 stopni, zalecamy stosować system kamieniarski z zachowaniem odsadzki ok. 2mm

od krawędzi płyty. Po docięciu należy przeczyścić płyty z pyłu.

Nie zaleca się montażu płyt betonowych w miejscach stale narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, środkami

chemicznymi czy kosmetycznymi np. kabiny prysznicowe.

Na  zewnątrz  lub  do  miejsc  wilgotnych  należy  stosować  płyty  impregnowane.  Do  impregnacji  stosujemy  środek

hydrofobowy na bazie  siloksanu lub żywice.  Głównym celem impregnacji  jest  ograniczenie  absorpcji  wody przez

beton. Impregnat jest bezbarwny, chroni beton przed utratą koloru, szybko daje efekt perlenia się wody.

Płyty  można  zabezpieczyć  również  innymi  dostępnymi  na  rynku  preparatami  do  ochrony  betonu  czy  kamienia

naturalnego.  Przed użyciem zaleca się  przeprowadzenie  próby,  gdyż środki  te  mogą wpływać  na barwę betonu.

I. MONTAŻ PŁYT W SYSTEMIE NIEWIDOCZNYM NA KOTWIE CHEMICZNEJ
(tylko do powierzchni murowanych lub zabudowy z płyty osb)

• do przygotowanych otworów montażowych należy wkleić trzpienie przy użyciu kotwy chemicznej – zalecamy 

kotwę chemiczną bez styrenu PESF Contractors - dwukomponentowy system kotwy chemicznej na bazie 

żywicy poliestrowej. Dobre ustawienie trzpieni w pionie ułatwi montaż i ograniczy stratę chemii. Aby zwiększyć

wydajność, żywicę najlepiej mieszać na tacy czy chociażby zwykłej tekturze;

• rozstaw elementów mocujących (trzpieni) należy odbić na ścianie np. zaznaczając trzpienie akrylem, farbą;

• w odbitym na ścianie miejscu wiercimy otwór i oczyszczamy z pyłu;

• na plecach płyty nanosimy paski kleju, zalecamy  klej do styropianu firmy Tytan nr produktu SOT-KDS-08-075.

Nie należy stosować kleju na bazie wody. Klej stosuje się jako dodatkowe wypełnienie. 
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• do otworów w ścianie wpuszczamy kotwę chemiczną i montujemy płytę wkładając w nie trzpienie.

Płyty betonowe można układać na styk lub z zachowaniem odpowiednich kilku mm szczelin dylatacyjnych.

II. MONTAŻ PŁYT NA KOTWY I KLEJ

• na plecach płyty betonowej nakładamy paski kleju, zalecamy klej do styropianu firmy Tytan nr produktu SOT-

KDS-08-075. Nie należy stosować kleju na bazie wody;

• wyrównujemy, poziomujemy płytę;

• przykręcamy płytę do ściany za pomocą kotwy;

• po zamontowaniu wszystkich płyt na ścianie zasłaniamy kotwy montażowe zaślepką ze stali nierdzewnej lub 

fugą (jeżeli został wybrany ten sposób wykończenia)

Płyty betonowe można układać na styk lub z zachowaniem kilku mm odstępów.

Możliwe sposoby wykończenia;

 

rys. 1  system podstawowy– kotwa sześciokątna pozostawiona na płycie, otwór montażowy Ø 12m 

rys. 2  kotwa w otworze podfrezowanym – otwór podfrezowany Ø 32m

rys. 3  w otworze szpachlowanym – kotwa płaska umieszczona w otworze podfrezowanym i zaszpachlowana fugą

           w odpowiednim kolorze

rys. 4  z zaślepką ze stali nierdzewnej – płaska kotwa w otworze podfrezowanym przysłonięta zaślepką

Szpachlowanie – rys. 3 - obrzeża płyty wokół otworów podfrezowanych przed ewentualnym przeplamieniem betonu 

należy zabezpieczyć taśmą malarską.

Fugę rozrobić w niewielkiej ilości wody (konsystencja kruszonki do ciasta), otrzymaną masę nałożyć w otwór 

podfrezowany tak aby zamaskować kotwę. Fugę pozostawić lekko cofniętą w otworze aby uzyskać otwór wgłębiony, 

nie wypełniać otworu na równo z powierzchnią płyty gdyż otrzymamy niesymetryczny kształt. 

Wygładzamy powierzchnię fugi przy użyciu nakrętki po opakowaniu z napoju pet np. Pepsi (nakrętka bez wytłoczeń).

Po utwardzeniu fugi ściągamy taśmę zabezpieczającą. 
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III. INNE MOŻLIWE SPOSOBY MONTAŻU PŁYT BETONOWYCH

• montaż płyt w systemie fasadowym – zasady według zalecań producenta danego systemu fasadowego.

Aby uzyskać więcej informacji technicznych lub wskazówek montażowych prosimy o kontakt z biurem. Wskażemy 

odpowiednie rozwiązania i sposoby montażu.

wer.3

e-mail:biuro@contractors.pl
www.contractors.pl

mailto:biuro@contractors.info.pl
http://www.contractors.pl/

