CTÍT HLAVNÍ ZÁSADY STAVBY, ZNAMENÁ UŽÍVAT (SI) KONEČNÉ DÍLO MNOHO LET
TENTO ZJEDNODUŠENÝ POSTUP NENAHRAZUJE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU, UVÁDÍ POUZE HLAVNÍ ZÁSADY STAVBY
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1.

2.

Vyžaduješ soukromí?

Jdi na web www.stavoblock.cz.
Vyber typ zdi, jakou chceš mít, kup bloky a pusť
se do práce. U následující ukázky plotu se sloupky
uvidíš skladbu obou šířek zdi 200 i 400 mm.

3.
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Vyměř umístění v terénu
dle nejširší části - v našem případě sloupku zdi 410 mm.
Přidej min.200 mm na každou stranu zdi a min.300 mm do hloubky pro usazení plotové zdi
(300 = 200 zhutněný základ + 100 před zdí na dosypávku - zajištění proti posunu).
Vykopej jámu, vysypej štěrkem a zhutni (hutni žábou nebo pěchovadlem - viz. obr.krok 6).
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4.

Zkontroluj rovinnost základu vodováhou.
Provázkem vytyč rovinu pro první řadu bloků.
První řada musí být min.100 mm pod terénem.
Dej první řadu bloků a provaž spojkami.

5.

Zeď skládej už od začátku podle kladečského plánu. Plán nepotřebuješ, pokud máš zeď z jedné velikosti bloku.

6.

Prostor před zdí, za zdí i štěrbiny uvnitř zdi zasypej
rovnoměrně vrstvou štěrku do výšky cca 100 mm.
Štěrkový zásyp zhutni ručním pěchovadlem nebo
žábou. Nehutni po výrobcích.
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7.

Pokračuj s provazováním. Zasuň řadu spojek.

8.

Dej další řadu pohledových prvků z obou stran.
TIP: zajisti si dokonalou rovinu pro pokládku další
řady pohledových prvků lehkým “líznutím“ horní
plochy pohledových prvků bruskou.

9.

Zasuň další řadu spojek. Zajisti řadovou
provázanost spojek s pohledovými prvky min o ⅓.
Štěrbinu uvnitř zdi provázanou dlouhými spojkami
postupně zasypávej štěrkem á 100 mm.

10.

Dej další řadu pohledových prvků.
Před osazením zákrytovými deskami zkrať
přesahující krátké spojky bruskou.
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11.

Postup opakuj až po poslední řadu prvků sloupku
(dej spojky a zásyp ve sloupkách). Užší zeď je již
připravena na zakončení zákrytovými deskami.

4.vrstva

12.

Dej poslední řadu pohledových bloků sloupků.
Zkrať dlouhé spojky, aby byly v rovině s bloky.

13.

flexibilní
lepidlo

Sloupky dosypej štěrkem a zákrytovky přilep
lepidlem Mamut.

stáhni si celý montážní návod na www.stavoblock. cz - zeď a plot/ betonové ploty/ soubory ke stažení / montážní příručka dělící zdi

14.

Plotové výplně navrtej přímo do bloku pomocí
úhelníku a hmoždiny např. Mungo 8x80 mm.
Máš hotovo - užívej konečné dílo :)

