			Karta Montażu systemu kostek ogrodzeniowych

	Kostki na paletach są pakowane parami (pół na pół ) kostki prawe i kostki lewe.
  Rozróżniamy kostki kątowe, które stosujemy do ustawienia słupków oraz do rozpoczęcia murka o szer. 28 cm. oraz kostki proste, które stosujemy do ustawienia murka oraz do słupków 30x54 cm.
 Na każdej palecie znajduje się więcej kostek. Prosimy nie montować kostek uszkodzonych. 
  Aby rozpoznać rodzaj kostki należy postawić przed sobą komplet kostek zamkami wypustowymi przed sobą i wypustką fugową do góry. Kostka lewa posiada lico z lewej, a kostka prawa ma lico z prawej strony. Kostki prawe łączą się tylko z kostkami prawymi, a lewe tylko z kostkami lewymi.
  Aby rozpocząć prawidłowy montaż należy wykonać fundament o głębokości 80-110 cm 
(zależny od strefy przemrażania). Fundament musi być równy i wypoziomowany.
 Istnieją dwie możliwości montażu ogrodzenia:
1. Murek o szer. 28cm. (wymaga pełnego fundamentu 80-110). W takim przypadku ustawiamy żądaną ilość warstw murka np. 2,3,4 zalewamy go betonem. Podczas ustawiania murka zalecane jest stosowania spinek montażowych (dostępne u producenta) które zapobiegają rozchodzeniu się kostek podczas zalewania murka betonem. Przed rozpoczęciem zalewania należy kostki obficie zrosić wodą od środka. Następnie po zalaniu murka przystępujemy do montażu słupków. Daszki przyklejamy po zalaniu całego ogrodzenia. Zalecamy klejenie daszków na zaprawie cementowej. Po przyklejeniu daszków na murek fugujemy szpary między nimi fugą mrozoodporną.
2. Murek o szer. 20 cm. (istnieje możliwość wykonania płytszego fundamentu). Wykonanie fundamentu w tym systemie polega na wykonaniu fundamentów słupkowych  w pierwszej kolejności na głębokość 80-110 cm, a następnie wykonanie fundamentów murkowych na głębokość. ok. 40 cm. Przed zalaniem fundamentu murkowego zalecane jest ułożenie na jego dnie pasków miękkiego styropianu o gr. 5 cm oraz zastosowanie dylatacji od fundamentów słupkowych folią lub papą. Po przygotowaniu fundamentów zaczynamy od ustawienia słupków. Przed rozpoczęciem zalewania należy kostki obficie zrosić wodą od środka. Po zalaniu słupków betonem przystępujemy do ustawienia murków. Dostawiając kostki murkowe do słupków również należy zastosować dylatację. Podczas ustawiania murka zalecane jest stosowania klamer montażowych (dostępne u producenta), które zapobiegają rozchodzeniu się kostek podczas zalewania murka betonem. Daszki przyklejamy po zalaniu całego ogrodzenia. Zalecamy klejenie daszków na zaprawie cementowej. Po przyklejeniu daszków na murek fugujemy szpary między nimi fugą mrozoodporną.
3.  Trzy tygodnie po zalaniu ogrodzenia zalaca się zaimpregnowanie kostek środkiem hydrofobowym do imptregnacji kamienia i betonu.

Ustawione kostki zalewamy półsuchą zaprawą piaskowo-cementową w stosunku 4:1. Do Zalania ogrodzenia zalecamy stosowanie cementu 32,5 R

WAŻNE!!!!

1. W przypadku montażu murka na nieparzystą ilość warstw np. 3,5 (tylko w przypadku murka na szer. 28 cm.) należy podzielić murek na połowę:
 I połowę murka:  I warstwa lewa (czyli zbudowaną z lewych kostek) II warstwa prawa, III warstwa lewa.
 II połowa murka: I warstwa prawa, II warstwa lewa, II prawa
Tak wykonane murki zakańczamy kostkami kątowymi.
W przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia, braknie kostek lewych lub prawych, a w naszej ofercie dostępne są kostki tylko w kompletach ( prawa + lewa ).
2.  W przypadku montażu słupków na nieparzystą ilość warstw np. 11,13,15 należy ustawiać słupki zaczynając każdy od przeciwnej warstwy niż słupek poprzedni (jeżeli rozpoczynamy I słupek od warstwy lewej czyli złożony z kostek lewych to drugi należy rozpocząć od kostek prawych) itd.
W przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia, braknie kostek lewych lub prawych, a w naszej ofercie dostępne są kostki tylko w kompletach (prawa + lewa).


Wraz z kartą montażu kostek (instrukcją montażu), klient otrzymuje również warunki gwarancji.

