
SPOSÓB MONTA¯U / AKCESORIAPolTherma™ DS

     Zanim zamówisz p³yty œcienne:
Ścienne płyty warstwowe z oferty EuroPanels to idealny materiał przeznaczony do szybkiej, taniej i lekkiej obudowy hal. Tworzą one ciekawe 
architektonicznie i funkcjonalne elewacje ścienne. Aby dokonać odpowiedniego doboru płyt do konkretnego zastosowania, należy rozważyć 
następujące parametry:

• wymagania względem izolacyjności termicznej (współczynnik przenikania ciepła)

• ustalenie układu płyt na budynku (poziomy lub pionowy) oraz rozpiętości przęseł

• określenie dokładnej długości poszczególnych płyt (obowiązek zamawiającego)

• wybór sposobu montażu (we własnym zakresie lub z pomocą firmy montażowej)

• estetyka - koncepcja architektoniczna (wybór profilowania, kolor, dobór akcesoriów).

Z uwagi na konstrukcję płyt warstwowych oraz różnorodność warunków eksploatacyjnych, zaleca się stosowanie jak najkrótszych pojedynczych 
odcinków płyt (optymalnie do 7 m) oraz - o ile to możliwe - mocowanie płyt do konstrukcji w poziomym układzie jednoprzęsłowym.

    Zalety poziomego, jednoprzês³owego uk³adu p³yt:

• optymalizacja parametrów technicznych -  ze względów konstrukcyjnych płyty w krótszych odcinkach 

 pracujące jednoprzęsłowo bardzo dobrze kompensują naprężenia eksploatacyjne (termiczne)

•  tañsze konstrukcje noœne - słupy wykonane ze stali, drewna lub żelbetu

• mo¿liwoœæ stosowania lekkich konstrukcji - słupy osadzone na stopach 

• brak dodatkowych kosztów - brak rygli ściennych

• uproszczony monta¿ p³yt - tylko do słupów nośnych

• ³atwiejszy roz³adunek i transport płyt na konstrukcję

• lepsze wykorzystanie materia³u - możliwość stosowania 

 ciągów (pasów) okiennych bez konieczności cięcia płyt.

1.2 - Monta¿ zetownika do s³upów 

1.0 - PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U P£YT

Monta¿ p³yt do konstrukcji

Po³¹czenie p³yt na d³ugoœci

listwa pomocnicza - 014
listwa stykowa - 015
uszczelki profilowane

dystrybutor obciążenia - W03
wkręty montażowe

Wykoñczenie naro¿nika

obróbka kątowa - 020
uszczelki profilowane

wkręty montażowe

Zetowniki podtrzymujące wykonywane są zawsze z 
płaskownika o grubości 2 mm. Zetowniki montuje się w osi 
słupów w taki sposób, aby spoczywająca na nich płyta 
tworzyła równą linię początkową dla montażu pozostałych 
płyt. Dlatego najważniejsze jest wypoziomowanie 
zetowników na całej konstrukcji wsporczej. 

Zetowniki mocuje się wkrętami do słupów albo poprzez 
spawanie. 

Po zamontowaniu wypoziomowanych zetowników 
podtrzymujących do słupów można przystąpić do montażu 
płyt. Wypust zewnętrzny zetownika powinien wejść we 
wpust zewnętrzny (zakryty noskiem) płyty. Kiedy płyta 
spocznie całym swoim ciężarem na zetownikach, mocuje się 
ją od góry do słupa używając zestawu dystrybutor obciążenia 
i 2 łączniki na jeden punkt mocowania (zob. opis na stronie 
następnej).

DS

1.1 - Przygotowanie elementów monta¿owych
W niektórych przypadkach możliwy jest poziomy, 
jednoprzęsłowy układ płyt warstwowych PolTherma DS, 
mocowanych jedynie do słupów nośnych. Umożliwia to 
wykorzystanie lekkiej konstrukcji wsporczej – słupy osadzane 
są na stopach, a płyty mocowane do słupów, bez podpór 
(rygli). Dla obiektów nie wymagających ław 
fundamentowych, takie rozwiązanie jest korzystne z uwagi na 
redukcję kosztów materiałowych i robocizny już na etapie 
konstrukcyjnym i wykonawczym.
 
Montaż płyt poprzedzony jest przygotowaniem i 
zamontowaniem do słupów zetowników 
podtrzymujących. Zetowniki podtrzymujące powinny 
mieć długość równą szerokości słupa. Kształt i wymiar 
zetownika przedstawia rysunek 1.1. Ponieważ zetownik 
podtrzymujący jest elementem konstrukcyjnym, jego 
zastosowanie powinno być przewidziane w projekcie 
konstrukcji. Zetownik wykonywany jest na placu budowy lub 
w przygotowalni. 

Profil podtrzymujący

1.3 - Monta¿ kolejnej p³yty
1.3 - Osadzenie p³yt œciennych 
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Poziomica

A
[ mm ]

Grubość płyty D
[ mm ]

32

42

62

82

102

142

50

60

80

100

120

160

Grubość blachy
[ mm ]

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Rozwinięcie
[ mm ]

102

112

132

152

172

212

Długości
[ mm ]

300

300

300

300

300

300

Masa obróbki
[ kg ]

0.48

0.53

0.62

0.72

0.81

1.00

Listwa startowa dla płyt DS


