
3
ZASADY MONTAŻU



            

1-Zasady montażu

Warunki montażu 

Montaż paneli za pomocą kołków i śrub nie wymaga specjalnej temperatury. Natomiast 
zastosowanie produktów w opakowaniach pod ciśnieniem, jak poliuretan, zaprawa klejąca, zaprawa 
spoinowa, powinno się odbywać w temperaturach. Od +5 do +35   ̊C.

Sprawdzanie stanu konstrukcji nośnej

W celu wykrycia ewentualnych powierzchni z nierównościami:
- nierówność niższa lub równa 1cm. W promieniu 1,2m przykrywamy panelem
- nierówność od 1cm do 4 cm powinna być wyrównana
- małe powierzchnie wypukłe powinny być ścięte, amłe powierzchnie wklęsłe powinny być 
wyrównane tynkiem

Ościeża

Przy renowacji, jeżeli ościeże i krzywizny powinny być zaizolowane, należy skuć tynk z 
krawędzi ościeży. Jeżeli izolacja ram nie jest wymagana, wystarczy jedynie ściąć piankę poliurytanową 
z paneli kątowych aby nie dopuścić do styku ze skrzydłem okna.

Parapety okienne

Przy renowacji parapety okienne powinny być zmienione zgodnie ze sztuką budowlaną. Przy 
budynkach nowo budowanych parapety okienne powinny być zaprojektowane zgodnie z systemem 
ISO-KLINK-PUR. W każdym przypadku należy usunąć elementy zainstalowane na elewacji, wydłużyć 
zawiasy i ograniczniki żaluzji i kołnierzy od rynny spustowej deszczówki 



2 – Instrukcja montażu 

Przed rozpoczęciem montażu należy wiedzieć, że są dwa typy brzegów paneli na elewacji i 
paneli kątowych:

1- ½ cegły

2- cała cegła

Cała cegła oznacza bok panela na którego końcach są całe cegły, natomiast ½ cegły oznacza bok 
panela, na którego końcach są 2 pół-cegły lub dwie rezerwy na cegły.

Podstawowe zasady montażu w systemie ISO-KLINK-PUR

1. Zasada łączenia paneli w poziomie



2. Zasada łączenia paneli w pionie

Przy pionowym ułożeniu panelu ISOK-KLINK-PUR 
spoiny powinny być teoretycznie na tej samej  lini (za 
wyjątkiem pierwszych spoin w kącie okna lub w kącie 
elewacji)

Rozpoczęcie montażu 

Na poniższym przykładzie spróbujemy pokazać w jaki sposób wykonać wszystkie prace w 
prawidłowej kolejności.



1. Rozpoczynamy prace od montażu narożnika budynku 

2. Do narożnika dołączamy płyty właściwą stroną 

3. W dalszym ciągu montujemy płyty przykładając je poziomo i pionowo w taki sposób aby 
pomiędzy nimi nie pozostała szczelina 

Zgodnie z zasadą jeśli połączenie
zostaje wykonywane na placu budowy z
elementów docinanych  należy  zwrócić
uwagę na komorę spieniania w miejscu
połączenia dwóch elementów. Jeśli nie
występuje należy ją wykonać jak na rys.
poniżej.



4. Powtarzamy  czynność  na  następnej  warstwie
pamiętając o zasadach łączenia płyt w pionie i poziomie

5. Po zamontowaniu całości  płyt  należy  rozpocząć
montaż  narożników  przyokiennych  oraz  narożników
zakańczających.

6. W  trakcie  montażu  narożników okiennych  oraz
zakańczających  należy  pamiętać  również  o  zasadach
doboru  odpowiednich  narożników  i  połączenia  go  z
wcześniej zamontowanymi elementami.



Sposoby połączeń elementów docinanych na placu budowy 

1. Montaż wokół okna narożnikiem przyokiennym 

Uciąć  ostatni  element   w  taki  sposób  aby
płytka  łącząca  wpasowała  się  w  harmonijny  efekt
elewacji. 



Możliwość róznych sytuacji, które mogą 
się zdarzyć 

a) Rozmiary dokładnie pasują 

b) Spoiny nie wypadające w linii



c) Skrajny  wypadek  brak  wyrównania.  W
tym  przypadku  należy  zrobić  poprawkę  dwóch
cegieł tak jak w punkcie numer 3 poniżej.
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