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Zabudowa rur bez stelaży

Głów ną wa dą sys te mu za bu do wy
opar te go na mon ta żu płyt gip so wo -
-kar to no wych na ste la żu me ta lo wym
z kształ tow ni ków zim no gię tych jest,
nie ste ty, du ży na kład pra cy. Na le ży
się z tym li czyć szcze gól nie w trak cie
przy go to wa nia wy myśl nych kon struk -
cji pod róż ne go ty pu za bu do wy. To
wią że się z ich prze ci na niem,
do pa so wa niem, gię ciem, a na -
stęp nie mon ta żem sia tek lub
taśm łą czą cych pły ty gip so wo -
-kar to no we, co spra wia, że me -
to da ta jest pra co chłon na i przy
ro sną cych kosz tach ro bo ci zny
co raz droż sza. Na ryn ku do -
stęp ne są jed nak sys te my za -
bu do wy bez ste la ży pro du ko -
wa ne na ba zie ele men tów wy -
twa rza nych przez pol skie fir my. 

Czym jest sys tem za bu do wy bez
ste la ży? To nic in ne go jak ką tow ni ki
wy ko na ne na ba zie po li sty re nu eks -
tru do wa ne go (XPS), czy li bar dzo

twar de go ma te ria łu bę dą ce go jed no -
cze śnie izo la to rem ter micz no -aku -
stycz nym. Są one wzmoc nio ne z
dwóch stron siat ką z włók na szkla ne -
go i po kry te ela stycz ną, sza rą, dwu -
skład ni ko wą za pra wą kle jo wą. Stan -
dar do we wy mia ry ką tow ni ków to 2
cm gru bo ści 25 x 25 cm lub 20 x 30

cm sze ro ko ści i głę bo ko ści oraz 250
lub 300 cm dłu go ści, co po zwa la na
ich mon taż w po miesz cze niach o
stan dar do wej wy so ko ści. Ką tow ni ki te
wy ko nu je się ze spe cjal nych płyt o
wy mia rach: 2 cm gru bo ści i 50 x 250
cm lub 50 x 300 cm. Ką tow ni ki i pły -
ty moż na ze so bą łą czyć po przecz nie i
po dłuż nie przy uży ciu spe cjal nych
łącz ni ków wy ko na nych z pro fi li alu -
mi nio wych. Łącz ni ki te wpro wa dzo -
no rów nież z my ślą o zmniej sze niu
kosz tów trans por tu w związ ku z tym,
że dłu gość ką tow ni ka prze kra cza wy -
mia ry stan dar do wej pacz ki. Umoż li -
wia ją one prze cię cie ką tow ni ka w do -
wol nych pro por cjach, a po tem je go
po łą cze nie w trak cie mon ta żu.

Sys tem za bu do wy jest tak skon -
stru owa ny i na ty le moc ny, że ką tow -
ni ki są mon to wa ne bez po trze by uży -
cia ste la ży i słu żą do szyb kiej i trwa łej
za bu do wy wszel kie go ro dza ju pio nów
ka na li za cyj nych, rur z wo dą, ka na łów

i rur wen ty la cyj nych, kli ma ty za cyj -
nych, jak rów nież ja ko ele ment sty li -
za cji wnętrz. Jest wy jąt ko wo trwa ły i
ła twy w ob rób ce, od por ny na wil goć i
mróz. Po sia da wła ści wo ści ter mo izo -
la cyj ne oraz zdol ność tłu mie nia
dźwię ku. Struk tu ra po wierzch ni
umoż li wia za rów no przy kle je nie pły -
tek gla zu ry, jak i szpa chlo wa nie.

W ce lu je go mon ta żu na le ży:
l przy ciąć ką tow nik do po trzeb nej
wy so ko ści za po mo cą pi ły lub no ża
mon ter skie go,
l na nieść od po wied nią war stwę kle ju
mon ta żo we go lub pian ki po li ure ta no -

wej do kle je nia, sty ro pia nu na
ca łej kra wę dzi ką tow ni ka,
l przy ło żyć ką tow nik do na -
roż ni ka, nad pro ża czy ścia ny i
moc no do ci snąć do pod ło ża,
l po zo sta wić do mo men tu wy -
schnię cia spo iwa (klej, pian ka)
zgod nie z za le ce nia mi pro du -
cen ta,
l w ra zie po trze by moż na wy -
ciąć otwór re wi zyj ny o do wol -

nym kształ cie i prze zna cze niu, np.
wo do mierz, za wór itp.

Ist nie je moż li wość po łą cze nia od
czo ła dwóch ką tow ni ków za po mo cą
kle ju po li me ro we go do sty ro pia nu w
ce lu li nio wej za bu do wy rur. Waż ne są
ce chy ter micz ne i wy trzy ma ło ścio we
ką tow ni ków, a mia no wi cie: współ -
czyn nik prze wod no ści ciepl nej wy no -
si < 0,034 [W/(m*K)], chłon ność wo -
dy < 0,1%, gę stość po zor na > 34
[kg/m3], wy trzy ma łość na ści ska nie >
300 [kPa], kla sa od por no ści na ogień
E lub B1 (trud no za pal ne), tem pe ra -
tu ra sto so wa nia do 75°C.

Prze li cza jąc ma te riał i ro bo ci znę na
wy ko na nie za bu do wy zwy kłe go pio nu
ka na li za cyj ne go o śred ni cy do 160
mm, mo że się oka zać, że jest on na -
wet dwa ra zy tań szy niż uży cie tra dy -
cyj nej me to dy opar tej na ste la żach i
pły cie gip so wo -kar to no wej.
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Stan dar do wym spo so bem wy ko ny wa nia wszel kie go
ty pu za bu dów i aran ża cji wnętrz jest sys tem opar ty
na mon ta żu płyt gip so wo -kar to no wych na ste la żu
me ta lo wym z kształ tow ni ków zim no gię tych. Ale
moż na też ina czej...


