
System ogrodzeniowy 
z pustaków łupanych

System ogrodzeniowy z pustaka 
łupanego tworzą elementy 
fundamentowe wykonane z pustaków 
szalunkowych, belki nośnej 
oraz bloczków o strukturze łupanoraz bloczków o strukturze łupanej. 
Konstrukcja pustaków pozwala na 
dostosowanie wysokości oraz szybkie 
łączenie elementów. System zapewnia 
eliminację kosztowanego 
i czasochłonnego systemu spoinowania.
Pozwala na wykonanie ogrodzenia 
w sposób widocznie obniżający koszty w sposób widocznie obniżający koszty 
jego budowy.

Zalecana impregnacja

Wykończenie ogrodzenia stanowią 
dwuspadowe daszki podmurówkowe
i słupkowe

Produkt barwiony w masie

Instrukcja montazu ogrodzenia łupanegoiInstrukcja montazu ogrodzenia łupanego

1.  Elementy układa się na wypoziomowanej betonowej ławie fundamentowej z zastosowaniem 
betonu Styrobud C20/25 lub z gotowych elementów prefabrykowanych.
.  Bloczek słupkowy i podmurówkowy układa się fazą do góry.
3.  Montaż bloczka przeprowadza się z użyciem kleju montażowego odpornego na niskie temperatury stosowanego 
punktowo w celu sklejenia jednej warstwy słupka lub murku.
4.  W słupkach dużych i małych należy umieścić zbrojenie wbetonowane w ławę fundamentową jeżeli na słupku mają
być podwieszone dodatkowe elementbyć podwieszone dodatkowe elementy.
5.  Opcjonalnie masą betonową półsuchą należy wypełnić słupek i otwory w bloczkach.
6.  Daszki słupkowe i podmurówkowe montuje się na zaprawę klejową lub klej mrozoodporny.
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Zdjęcie poglądowe ekspozycji
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