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IZOLACJE
Przed laty, wobec braku izolacji bitumicznych, podstawowym
rozwiązaniem przeciwwilgociowym był drenaż. Dlaczego
to rozwiązanie już nie działa
w większości miejsc? Paradoksalnie, najczęstszą tego przyczyną jest... poprawa standardów użytkowych budynków.
Prowadząc wykopy dla nowych instalacji sanitarnych,
telefonicznych czy gazowych,
przerywano drenaż. Skutkiem
tego woda gromadziła się w
pozostawionej części drenażu
powodując znaczne zawilgo-

Skuteczny drenaż i dobra izolacja piwnicy.
Zabezpieczenie instalacji rurowych w gruncie.
Mokre ściany piwnic w starszych budynkach, ale też i nowo budowanych to
dość powszechny problem i kłopot dla mieszkańców. Przyczyny mogą być
różne, ale najczęstsze to: podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub brak izolacji murów, rozszczelnienie rur kanalizacji deszczowej oraz
uszkodzenie drenażu.
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cenie gruntu oraz przyległych granulacji 10-20 mm, który
murów.
lepiej od żwiru przepuszcza
wodę. Ponadto, przy zasypyAby drenaż spełniał swo- waniu unika się przypadkowej
deformacji i zmiany spadków
je zadanie...
Sprawdzonym materiałem do rur drenażowych oraz uszkodrenażu i izolacji termicznej dzenia pionowych izolacji muru
jest lekkie kruszywo ceramicz- z płyt styropianu EPS i XPS. Kene Leca® KERAMZYT. Produkt ramzyt może również zastąpić
jest mrozoodporny, a jego izo- wspomniane płyty przejmując
lacyjność termiczna jest ponad pełną ochronę cieplną piwnic.
pięciokrotnie wyższa niż grun- Zasypkę keramzytową zaletu czy żwiru. Do wykonywania ca się układać w geowłóknizasypek drenarskich zaleca- nie zabezpieczającej drenaż
ne jest stosowanie Leca® KE- przed zamuleniem.
RAMZYTU budowlanego L o

IZOLACJE

Drenaż opaskowy i podposadzkowy z Leca® KERAMZYTU luzem

Szybka izolacja ścian piwnic Leca® KERAMZYTEM w workach

Jak wykonać klasyczny drenaż przy budynku i pod posadzką?

Izolacja ścian piwnic keramzytem w workach

W przypadku zalewania i dużego zawilgocenia podłogi w piwnicy oprócz odwodnienia wokół bu- Jeśli nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest tylko docieplenie piwnic, wystarczy
dynku warto zastosować drenaż podposadzkowy.
ustawić pionowo przy ścianie worki z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L. Zużycie wynosi 3 worki
na 1 m2 na jedną warstwę worków (o średniej grubości 17 cm), która odpowiada termicznie 7 cm
Ważne! Aby drenaż działał właściwie i nie wpływał niekorzystnie na konstrukcję styropianu.

całego budynku należy skonsultować celowość i sposób
jego wykonania ze specjalistą.
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IZOLACJE
Jak zabezpieczyć zama- do budynku jest na tyle duża, nie ich wyżej, czyli już w strefie
rzające instalacje rurowe że dla zachowania spadku rur przemarzania. Izolację można
należy przyłącza prowadzić w wykonać z Leca® KERAMZYTU.
prowadzone w gruncie?
Zamarzające rury to problem,
który pojawia się każdej zimy,
gdy kilkunastostopniowe mrozy
utrzymują się przez kilka dni.
Co zrobić, jeżeli obiekt już istnieje, a rury ułożone przy nim w
gruncie są powyżej strefy przemarzania?
Najczęściej wiąże się to z sytuacjami gdy:
- rurociągi zbiorcze (kolektory)
ułożone są na minimalnej głębokości, natomiast ich odległość

Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt. Jest
mrozoodporne, czyli nie ulega
rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny, nie
ma niekorzystnego wpływu na
Rozwiązanie problemu
- dodatkowa izolacja nad rosnące nad nim rośliny. Ponadto jest trwałe i może być wielorurociągami
krotnie użyte np. do powtórnej
W takich i podobnych warunizolacji po wymianie lub naprakach dodatkowa izolacja nad
wie rurociągów.
rurociągami pozwala na ułożestrefie przemarzania,
- trasy różnych instalacji krzyżują się,
- w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren, na którym znajdują się rury przyłączy.

Izolacja instalacji Leca®
KERAMZYTEM luzem

Izolacja instalacji Leca® KERAMZYTEM luzem
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Rurociągi w gruncie można
izolować keramzytem na kilka
sposobów. Najbardziej rozpowszechniony polega na zasypaniu wykopu z ułożonym
rurociągiem kruszywem luzem.
Wówczas rurociąg układa się
na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i
nad rurociągiem wysypuje się
Leca® KERAMZYT budowlany
L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie wypełnienia
wskazane jest przykrycie go
od góry folią, na której układa
się wierzchnią warstwę gruntu
lub nawierzchnie chodników na
podbudowie z tłucznia lub piasku.

Szybka izolacja instalacji Leca® KERAMZYTEM w workach

Szybka izolacja instalacji Leca® KERAMZYTEM w workach
Aby przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach. Wówczas po bokach
rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast przestrzeń nad rurociągiem wypełnia się workami
z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

IZOLACJE

Izolacja instalacji w kanałach Leca® KERAMZYTEM

Izolacja instalacji w kanałach Leca® KERAMZYTEM
W kanałach instalacyjnych obsypanie rurociągów i kanałów wentylacyjnych keramzytem izoluje je
termicznie, a dodatkowo wypełnienie kanałów takim kruszywem zniechęca do przebywania w nich
myszy, szczury i inne gryzonie.

Więcej informacji, w tym kompletne rozwiązania z instrukcjami
„krok po kroku” i rysunkami technicznymi znajdziesz na stronie
www.leca.pl w zakładce ROZWIĄZANIA
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 772 24 10 (11)
fax: +48 58 772 24 19
email: leca@leca.pl, www: leca.pl
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OGRÓD
cem, plac zabaw, który zachwyci
nasze dzieci czy latarnie subtelnie oświetlające pokryte śniegiem choinki w zimowy, mroźny
wieczór – te drobne elementy
mogą nadać naszemu ogrodowi
klimatu oraz charakteru i sprawią, że będzie on doskonałym
miejscem do spotkań z przyjaciółmi i zabaw najmłodszych.

Jak zamontować słupki w ogrodzie?
Ciepłe dni zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Chcąc ogrodzić naszą posesję, urozmaicić ogród pergolą lub zaskoczyć nasze dzieci przydomowym placem zabaw warto zastanowić się jak zamontować tego typu
konstrukcje w podłożu tak, aby elementy były stabilnie osadzone i trwałe,
a sama praca nie przysporzyła wielu problemów. O tym, jak skutecznie zamontować słupki ogrodzeniowe lub elementy małej architektury ogrodowej
opowie ekspert systemu QUIKSET – Tomasz Kuszewski.
„Istnieje wiele możliwości montażu słupków w podłożu. Zanim
przystąpimy do pracy musimy
zastanowić się, która z nich odpowiada naszym oczekiwaniom.
Możemy wziąć pod uwagę mieszanki betonowe, metalowe ko-
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twy czy bezpośrednie wbicie
elementu w grunt. Wszystkie z
tych metod maja swoje wady i
zalety. Możemy również zdecydować się na gotowe masy żywiczne przeznaczone specjalnie
do montażu elementów w podło-
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żu takie, jak QUIKSET.” – tłumaczy Tomasz Kuszewski.

Trwałość bez względu
na warunki

Decydując się na wzbogacenie
naszego ogrodu o dodatkowe
elementy lub ogrodzenie posesji
w celu zabezpieczenia jej przed
niechcianymi gośćmi chcemy, aby
konstrukcje te były wytrzymałe i
służyły nam przez długie lata.
Pamiętajmy, że powstałe z biegiem czasu uszkodzenia mogą
nieść ze sobą ryzyko zniszczenia elementów konstrukcyjnych
i narazić nas oraz nasze dzieci
na niebezpieczeństwo. Istnieje
wiele sposobów montażu, które
różnią się od siebie trwałością
oraz odpornością na warunki atmosferyczne, a także estetyką.
Zapoznanie się z właściwościami
poszczególnych materiałów pozwoli na wybór tej najbardziej
trwałej, która zapewni nam bezpieczeństwo korzystania z zamontowanych konstrukcji oraz da
nam gwarancję trwałości.

„Najmniej trwała metodą jest
wbijanie słupa drewnianego
Pergola, która da nam schronie- bezpośrednio w podłoże. Elenie przed upalnym letnim słoń- menty mogą butwieć pod wpły-

wem opadów atmosferycznych
oraz podsiąkania kapilarnego.
Nawet w przypadku zaimpregnowania elementów - ich żywotność jest ograniczona. Z kolei
kotwy metalowe są po zamontowaniu niestabilne. Zwykle po
pierwszych roztopach praktycznie pływają w gruncie i wyginają
słupki w każdą stronę. Sam proces montażu jest bardzo trudny,
zwłaszcza kamienistym podłożu,
a utrzymanie prostej linii ogrodzenia graniczy z cudem, ponieważ nie ma możliwości korekcji
słupka po zamontowaniu. Kotwy
stalowe też ulegają korozji. Podczas wbijania w grunt ściera się
z nich ochronna warstwa cynku
oraz są w stałym kontakcie z wilgotnym podłożem. Kotwa stalowa jest rozwiązaniem z gatunku
zło konieczne, jeżeli nie chcemy
lub nie mamy możliwości prowadzić w terenie prac budowlanych. Tradycyjny beton jest co
prawda materiałem trwałym i
stabilnym, ale również nie pozbawionym słabości. Nie można
w nim bezpośrednio osadzać
słupków drewnianych z dwóch
powodów. Po pierwsze materiały te mają odmienne właściwości
fizyczne. Beton jest mało elastyczny, drewno zaś pęcznieje
pod wpływem wilgoci, co może
powodować pękanie betonu w
czasie mrozów. Po drugie beton
nie chroni drewna przed butwieniem, dlatego że nie posiada

właściwości
wodoszczelnych.”
– wymienia ekspert systemu
QUIKSET.
Żywiczna masa montażowa
QUIKSET to rozwiązanie wyróżniające się trwałością i jakością.
Jest ona mocniejsza niż podłoże oraz w pełni wodoszczelna i elastyczna, dzięki czemu
bez żadnego uszczerbku jest w
stanie przetrwać duże mrozy.
Produkt jest w stanie stabilnie i
pewnie zamontować elementy w
gruncie na lata, zapobiega korozji oraz butwieniu ze względu
na swoją zwartą strukturę oraz
nieprzepuszczalność wody. Instalowane słupki można także
przed zlaniem masy wzmacniać
w otworze grubymi kamieniami
dzięki czemu zwiększymy wagę
oraz dodatkowo wytrzymałość
fundamentu. Dzięki tym cechom
możemy być pewni, że nasze
konstrukcje ogrodowe będą
spełniały swoją funkcję przez
lata.

Szybki i łatwy montaż
Wiele osób uważa, że montaż
elementów ogrodowych w podłożu to zadanie dla profesjonalistów z doświadczeniem w
pracach budowlanych. Ponadto
odstrasza nas skomplikowany i
czasochłonny proces mieszania
oraz nieporządek, który zwykle
towarzyszy przygotowywaniu
betonu. Wymaga on również

OGRÓD
wszechnie znane mieszanki betonowe. Praca z nim jest łatwa i
czysta, a do tego nie wymaga
żadnych dodatkowych narzędzi, dostępu do wody czy prądu. Warto też dodać, że dzięki
swoim właściwościom jedno opakowanie masy QUIKSET może
zastąpić nawet 75 kg betonu.
Rozwiązuje to problemy z magazynowaniem oraz transportem materiału.” – mówi ekspert
systemuQUIKSET, Tomasz Ku„Mieszanka QUIKSET to - na tle szewski.
innych - najszybszy i najczystszy
sposób na wprowadzenie zmian Postaw na estetykę
na swojej posesji. Nie wymaga Sposób montażu konstrukcji w
tak dużego otworu jak w przy- naszym ogrodzie może rówpadku betonu. Ponadto element nież zależeć od efektu wizualjest stabilnie zamontowany w nego jaki chcemy uzyskać oraz
podłożu już po 15 minutach – od estetyki, w jakiej utrzymana
oznacza to, że masa żywiczna jest elewacja domu oraz inne
jest 300 razy szybsza niż po- elementy na posesji. Metalowe
posiadania specjalistycznych narzędzi, którymi nie każdy z nas
dysponuje. Wbijanie ciężkich kotew w twarde, kamieniste podłoże może być równie uciążliwe i
problematyczne, a podczas wbijania słupa drewnianego bezpośrednio w grunt może on ulec
zniszczeniu. Dodatkowo, obydwa
te sposoby uniemożliwiają wprowadzanie korekty raz osadzonego słupa.

kotwy doskonale wpisują się w
industrialny, minimalistyczny charakter i współgrają z nowoczesnymi aranżacjami ogrodu. Te
metalowe elementy montażowe
staną się dopełnieniem przestrzeni o współczesnym charakterze. Podobnie jest z betonem,
który wygląda ciężko i masywnie, a dodatkowo trudno jest go
zamaskować, więc narzuca on
pewną stylistykę całej otaczającej przestrzeni. Najbardziej
neutralnymi sposobami montażu
słupków są wbicie ich bezpośrednio w ziemię lub skorzystanie żywicznej masy montażowej
QUIKSET, ponieważ w obydwu
przypadkach żadne dodatkowe
elementy nie są widoczne.
„Masa QUIKSET jest niewidoczna. Po przyrośnięciu odcinamy
jej nadmiar za pomocą noża lub
łopaty, a resztę materiału zakrywamy ziemią. To rozwiązanie
jest nie tylko estetyczne, ale również pozwala na ochronę masy
montażowej przed warunkami
atmosferycznymi.” – tłumaczy
Tomasz Kuszewski.

Kilogram masy QUIKSET
zamiast 86 kg betonu
Praca z mieszanką QUIKSET
ogranicza się do kilku prostych
kroków, które zajmą nam zaledwie kilka minut. Na początku
musimy wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości
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oraz zabezpieczyćsłupki taśmą
QUIKSET Protect w miejscu styku drewna z ziemią. Następnie
- tak jak w przypadku betonu
- wkładamy i poziomujemy słupek w podłożu. Dla lepszego
ustabilizowania słupka warto
wrzucić do otworu kilka dużych
kamieni lub grubego gruzu. Jeżeli kopiemy otwór szpadlem
będzie on zazwyczaj większy
niż rekomendowany. Można go
wypełnić dużymi kamieniami
lub grubym gruzem. Zwiększymy w ten sposób ciężar fundamentu oraz zmniejszymy ilość
potrzebnej masy. Teraz wystarczy tylko usunąć klips separacyjny z opakowania QUIKSET i wymieszać zawartość
przez 20 sekund, a następnie
przelać mieszankę z opakowania do otworu. Masa zwiększa swoją objętość i już po 15
minutach stabilnie mocuje element w podłożu. Cały proces
jest szybki i czysty, a co ważne
-zamontowane elementy można bez problemu zdemontować
i wykorzystać ponownie. Warto dodać, że do zamontowania
jednego słupka wystarczy jedno opakowanie masy QUIKSET
o wadze 0,9kg. Dla porównania, do wykonania tego samego zadania potrzebne jest aż
86kg betonu. Mniej materiału
oznacza łatwiejszy transport
oraz magazynowanie produktu.

Jeśli planujemy większe prace montażowe z produktami
QUIKSET warto zwrócić uwagę
również na inne produkty firmy,
które sprawią, że cały proces
przebiegnie jeszcze sprawniej
takie, jak QUIKSSET Drill – przyrząd do wiercenia w gruncie
otworów pod słupki, czy QUIKSET Extrusion Tool – wyciskacz
do masy QUIKSET. Produkty
QUIKSET Creaner 1 oraz QUIKSET Cleaner 2 pomogą nam w
utrzymaniu naszych ubrań i otoczenia w czystości. Pierwszy z
nich służy do usuwania niezastygniętej mieszanki, a drugi do stosuje się w przypadku masy, która zdążyła już związać. Jeśli nie
wiemy ile produktu będzie nam
potrzebne do wykonania planowanych prac, producent zaprasza na swoją stronę internetową
quikset.pl. Tam znajdziemy kal-

kulator, który precyzyjnie obliczy jaka ilość opakowań masy
QUISKET jest nam niezbędna.
Chcąc ogrodzić naszą posesję
lub urozmaicić nasz ogród o takie elementy jak pergola czy
stolik wypoczynkowy i stworzyć
w nim nasz – nie tylko letni –
azyl, w którym będziemy mogli komfortowo spędzić czas na
łonie natury, warto zastanowić
się nad bezpiecznymi i sprawdzonymi sposobami montażu.
Szukając idealnego materiału,
który będzie trwały, a jednocześnie estetyczny warto sięgnąć po
nowoczesne rozwiązania takie,
jak żywiczna masa montażowa
QUIKSET. Dzięki temu zamontowane elementy będą stabilne, a
my będziemy mogli cieszyć się
nimi przez długie lata.
Fot. QUIKSET

OGRÓD
Aranżacja z gazonów
– za i przeciw
Ściana ogrodu wertykalnego
powinna być wytrzymała na
obciążenie roślin tworzących
zdobniczy element i ewentualnej konstrukcji. Dlatego ułożone obok siebie betonowe
gazony są pod tym względem
bezkonkurencyjne. Co więcej,
system donic wypełniony ziemią, w której dobrze ukorzenią
się rośliny, zwiększa szansę ich
przeżycia i rozwoju całej kompozycji. – Gazony Polbruk Mini
Abax oraz Mini Luna to uniwersalne produkty, które są syste-

Ogród wertykalny na zewnątrz - jak założyć?
Ogrody wertykalne są oryginalnym sposobem na aranżację zieleni wokół
domu i wprowadzenie ożywczej roślinności na niewielkich przestrzeniach. Z
ich pomocą możliwe jest także maskowanie mało estetycznych murów oraz
formowanie ogrodzeń. Decydując się na zielone ściany na zewnątrz, warto
rozważyć wykorzystanie mini-gazonów, dzięki którym będą one całoroczne
i bardziej trwałe.
Ściany życia
Artystyczne, żywe oraz zielone
kompozycje mogą powstać zarówno na ścianach wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków.
Dzięki nim, przy niewielkim nakładzie sił i kosztów, możemy
w prosty sposób wyczarować
dekoracyjną przestrzeń, która
nie zajmuje dużej powierzchni.
– Ogrody wertykalne to idealne
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rozwiązanie dla osób, które marzą o ogrodzie w mieście, bądź
ciekawej, zielonej aranżacji, w
przypadku, gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca dla roślin
na gruncie – tłumaczy Wojciech
Średniawa, główny projektant
firmy Polbruk. – Stworzenie żywej ściany na zewnątrz jest o
wiele bardziej skomplikowane
niż w pomieszczeniu. Głównym
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powodem są warunki klimatyczne, które utrudniają pielęgnację roślin zimą. Alternatywę dla
gotowych modułów – kratownic,
paneli i systemów z pcv, stanowią betonowe gazony. Są one
sprawdzonym
rozwiązaniem,
które pozwala stworzyć w krótkim czasie całoroczne i trwałe
ogrody wertykalne – dodaje
ekspert.

mem donic, a także budulcem
wszelkich murków, skarp i wysp
kwiatowych. Do stworzenia konstrukcji pozwalającej na uprawę
roślin kwitnących na różnych poziomach bądź kaskadowo, wystarczy zaledwie kilka elementów
– tłumaczy Wojciech Średniawa. – Gazony układa się na fundamencie betonowym o grubości
30-40 cm, pamiętając o zachowaniu naturalnej retencji wody z
ich wnętrza. W przypadku bardziej rozbudowanych projektów
tj. wznoszenia konstrukcji powyżej 1 metra zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnej

firmy – dodaje ekspert Polbruk.
W efekcie, zielonej ściany z
gazonów nie zrealizujemy na
tarasie. Do tego aranżacja z
wykorzystaniem elementów zajmuje nieco więcej miejsca niż w
przypadku zastosowania modułów czy palet. Z drugiej strony,
jest bardziej solidna i trwała.

Jeden produkt
– wiele zastosowań
Z gazonów można formować
pionowe ściany, kaskadowe
kwietniki albo różnej wysokości murki, które pełniąc funkcje
konstrukcyjne i porządkujące,

OGRÓD
jednocześnie są miejscem efektownie eksponującym ogrodową
roślinność. Wspomniane elementy znajdują również zastosowanie w przypadku, gdy chcemy
oddzielić strefy będące na różnych poziomach, np. skarpę od
trawnika (zabezpieczają zbocza przed osuwaniem się ziemi).
Dodatkowo, gazony tworzą estetyczne kompozycje ubogacające krajobraz przestrzeni wokół
domu, zwłaszcza tych na płaskich oraz niewielkich działkach.

C1T

Po uformowaniu ogrodu wertykalnego wystarczy już tylko zasadzić rośliny. Jakie nasadzenia sprawdzą się na zewnątrz?
Wybór jest ogromny! Warto
postawić na gatunki płożące takie, jak bluszcz pospolity oraz
paprocie, wszelkie zioła, bratki,
fuksje, fiołki, petunie, werbeny,
begonie i wiele innych roślin,
które na co dzień upiększają
ogrody czy balkony.

Gazon Polbruk Mini Luna
Wymiary: Ø28/35 cm
Wysokość: 20 cm
Faktura: utwardzana
Kolory: szary, grafitowy, czerwony, brązowy.

Gazon Polbruk Mini Abax
Wymiary: 40x30 cm
Wysokość: 25 cm
Faktura: utwardzana
Kolory: szary, grafitowy.
Fot. Polbruk

www.kreisel.pl

Profesjonalny klej
dla wymagających!
KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Infolinia 801 081 991
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Grill z cegły klinkierowej
Karkówka, schab czy kaszanka? A może skrzydełka, kiełbaski lub ryba? Wybór
dań na grilla bywa o wiele bardziej skomplikowany niż wybór materiału, z
którego można ogrodowego grilla zbudować. Tu bowiem ciężko znaleźć
materiał lepszy niż cegła klinkierowa, która jest nie tylko piękna i wytrzymała, ale także stwarza wiele możliwości ciekawych aranżacji.
Początek wiosny to czas, gdy do
życia budzi się nie tylko przyroda, lecz także pomysłowość inwestorów. Perspektywa ciepłych,
letnich popołudni w ogrodzie
czy na tarasie inspiruje do tego,
by szukać sposobów na uatrakcyjnienie miłych chwil spędzanych w gronie rodziny i przyjaciół. Jednym z nich jest wspólne
grillowanie. Zamiast małego rożna przenośnego warto rozważyć
budowę solidnej konstrukcji z cegły klinkierowej. To rozwiązanie
zarówno trwałe, jak i wygodne
w użytkowaniu, a także umożliwiające wzbogacenie otoczenia
domu o stylowy element małej
architektury.

Wybierz miejsce i styl
Pierwszym krokiem na drodze
do budowy murowanego grilla powinien być wybór jego lokalizacji. – Należy pamiętać, by
budować w odpowiedniej odległości od drzew, krzewów i innej
roślinności – zwraca uwagę Piotr
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Czerski, Dyrektor Handlowy firmy LHL Klinkier. – W niektórych
sytuacjach warto także sprawdzić, czy użytkowanie grilla w wybranym miejscu nie będzie uciążliwe dla sąsiadów. Zwłaszcza,
gdy planujemy budowę praktycznej grillowędzarni, łączącej dwie
przydatne funkcje – grillowania i
wędzenia.
Na tarasie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie dobrze prezentują się tzw. grille kominkowe,
wykonane na wzór konstrukcji
spotykanych w domowych wnętrzach. Z kolei w przypadku niewielkiej ilości miejsca w ogrodzie
świetnie sprawdzi się konstrukcja
narożna, optymalnie zagospodarowująca przestrzeń np. u
zbiegu ścian ogrodzenia posesji.
Oryginalnym i ciekawym pomysłem może być też rożen okrągły, dający swobodę dostępu do
paleniska z każdej strony i budujący atmosferę klimatycznej
biesiady przy ognisku.

Murowany sukces
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru projektu należy
sprawdzić przede wszystkim
jego zapotrzebowanie na cegły, a także planowany kształt i
wielkość rusztu. – Średnio do budowy grilla potrzebne jest około
300 do 400 cegieł – mówi Piotr
Czerski. – Warto zorientować się
w rozmiarach typowych modeli
kratownic dostępnych w sklepach.
Jeśli nasz grill będzie miał wymiary bardziej niestandardowe, konieczne będzie zamówienie rusztu
na wymiar. Ze względów estetycznych i higienicznych warto zaś inwestować w rozwiązania ze stali
kwasoodpornej.
Pierwszym krokiem przy realizacji wybranego projektu powinna
być budowa solidnego, betonowego fundamentu – zwłaszcza, gdy wznosimy konstrukcję
na nieprzygotowanym, miękkim
gruncie. Warto także zainwestować w betonową płytę paleni-

OGRÓD
ska, co przyspieszy prace wykonawcze. Sam proces murowania
i spoinowania grilla przebiega
podobnie jak w przypadku murków i elewacji klinkierowych, a
całą konstrukcję najlepiej wykonać z cegły pełnej. Praktycznym
i estetycznym pomysłem będzie
wkończenie
bezpośredniego
otoczenie grilla przy pomocy
bruku klinkierowego.
Istotnym elementem inwestycji
jest oczywiście wybór barwy
użytej cegły. Choć to ostatecznie
kwestia gustu, warto potraktować ją jako szansę uzupełnienia
ceglanych elementów znajdujących się już na posesji, takich jak
elewacja budynku czy ogrodzenie. Niezależnie zaś od decyzji
kolorystycznej, cegły klinkierowe
sprawdzą się doskonale w warunkach ogrodowych. Odporny na uszkoczenia mechaniczne,
mróz, korozję chemiczną i biologiczną oraz ogień materiał
gwarantuje trwałość i doskonały
wygląd konstrukcji przez wiele lat użytkowania. Dzięki temu
ogrodowy grill będzie zawsze
budzić zachwyt biesiadników w
niemniejszym stopniu niż kulinarne talenty gospodarzy.
fot. LHL Klinkier
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STO
Nowoczesne rozwiązania dla elewacji

Bogata paleta kolorów umożliwia projektowanie kompozycji elewacyj-

StoVentec – podwieszane wentylowane systemy ociepleń

nych w podobnym odcieniu lub na zasadzie kontrastu. Ponadto system

Systemami optymalnymi, wyczerpującymi w pełni wymagania stawiane

systemów StoVentec przy aranżowaniu elewacji jest możliwość zastosowania ciemnych, intensywnych odcieni. Dzięki stałej cyrkulacji powietrza

przez fizykę budowli oraz spełniającymi współczesne wymagania estetyczne są podwieszane elewacje wentylowane StoVentec. Sprawdzają
się one jako izolacja termiczna (ocieplająca lub chroniąca od wysokiej
temperatury latem), stanowią ponadto skuteczną barierę dla hałasu dochodzącego z zewnątrz.
Oprócz swojej funkcji technicznej systemy StoVentec pozwalają również
na swobodne i nowoczesne kształtowanie elewacji. Jest to szczególnie
ważne w przypadku obiektów reprezentacyjnych, których wygląd musi
posiadać indywidualny charakter.
Budowa i rodzaje elewacji wentylowanych Sto
Podwieszaną elewację wentylowaną należy rozpatrywać jako komplementarny system, na który składają się: podkonstrukcja, warstwa izolacyjna
(zwykle wełna mineralna pokryta włókniną ochronną), oraz okładzina
zewnętrzna stanowiąca osłonę przed wpływem warunków zewnętrznych.
W elewacjach StoVentec okładzinę buduje się z prefabrykowanych paneli
elewacyjnych lub jako bezspoinową powłokę wykonywaną na budowie.
Pomiędzy warstwą izolacji, która szczelnie przylega do powierzchni
przegrody a poszyciem znajduje się szczelina wentylacyjna, powodująca
swobodną cyrkulację powietrza, co umożliwia swobodną dyfuzję pary
wodnej przez ścianę budynku oraz usuwanie nadmiaru wilgoci z izolatora.
Okładzinę systemu mogą stanowić panele z taflą szklaną (StoVentec Glass),
płyty z masywnego kamienia naturalnego (StoVentec Stone Massive).
W przypadku poszycia bez otwartych spoin powłokę wierzchnią może stanowić tynk (StoVentec R), mozaika szklana (StoVentec M), płytki ceramiczne (StoVentec C) lub cienkie płyty z kamienia naturalnego (StoVentec S).
Materiał przyjazny środowisku
Zasadniczym elementem większości systemów StoVentec jest płyta nośna
z innowacyjnego surowca – granulatu z wtórnej stłuczki szklanej, którego
wyjątkowe właściwości materiałowe – niski współczynnik rozszerzalności
termicznej, odporność na zawilgocenie oraz niewielki ciężar i czystość ekologiczna – zdobyły uznanie projektantów i inwestorów na całym świecie.

bezspoinowy pozwala na uzyskanie bardzo gładkich powierzchni. Zaletą

w szczelinie wentylacyjnej, nawet wysoka dobowa amplituda temperatur
nie prowadzi do uszkodzenia elewacji.
Zastosowanie podkonstrukcji pozwala także na niwelowanie nierówności
podłoża (nawet do 20 cm) oraz umożliwia kształtowanie płaszczyzn odchylonych od pionu lub kształtowanie łuków.
Elewacje panelowe Sto wyróżniają się niewidocznym systemem mocowania. Płyty z okładziną szklaną oraz masywne panele kamienne zawieszane
są za tylną ścianę, bez pomocy kotew chemicznych zatopionych w krawędziach lub innych widocznych zamocowań.
Sprawdzone rozwiązania, bezpieczeństwo
Elewacje wentylowane StoVentec spełniają polskie lub europejskie
wymagania odporności ogniowej w zakresie niepalności i/lub nierozprzestrzeniania ognia. Systemy StoVentec zaprojektowane są w sposób
gwarantujący bezpieczne użytkowanie: panele kamienne zostały poddane
badaniom odrywania zamocowań oraz odporności na niskie temperatury,
elementy StoVentec Glass dzięki cołopowierzchniowemu klejeniu szkła
hartowanego do płyty systemowej, nawet po uszkodzeniu powierzchni
szklanej, nie rozpadają się na kawałki. Dlatego mogą być montowane
również w położeniu sufitowym.
Wyjątkową zaletą systemu StoVentec Glass jest udokumentowana odporność na wstrząsy sejsmiczne. Polska leży wprawdzie w strefie o znikomym
narażeniu na trzęsienia ziemi, niniejsza właściwość może być jednak bardzo
istotna dla budynków znajdujących się na obszarach działalności górniczej,
gdzie częstym zjawiskiem są tzw. tąpnięcia.

Liczne realizacje potwierdzają bardzo szerokie spektrum zastosowań
podwieszanych, wentylowanych systemów elewacyjnych StoVentec oraz
możliwości uzyskania tym sposobem interesujących efektów estetycznych.

Estetyka elewacji, możliwości projektowe
Wykonanie elewacji wentylowanych jest idealną metodą nie tylko termoizolacji, ale również poprawy wyglądu budynku. Możliwość zastosowania
wielkoformatowych paneli, różnorodne kształty oraz wybór materiałów
i faktur pozwala na dużą swobodę projektowania. Rozwiązania elewacyjne Sto pozwalają planować podział oparty na otwartych spoinach lub
dużych powierzchniach bezspoinowych. Możliwe jest również tworzenie
kombinacji – łączenie różnych systemów panelowych albo zestawianie
ich z powierzchniami bezsponowymi, zarówno wentylowanymi jak i tradycyjnym ETICS.

STO Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
Project Manager / Systemy StoVentec:
tel. 605 165 121, 603 692 526, 603 692 512
ventec@sto.com
www.sto.pl

8

9

TARASY

Nawierzchnia w nowoczesnym wydaniu - płyty układane na wspornikach
Producenci płyt tarasowych i kostek brukowych cały czas udoskonalają swoje produkty. Zmieniają się jednak nie tylko materiały, ale również metody ich
montażu. Wygodnym, prostym i szybkim sposobem na stabilną i trwałą nawierzchnię tarasu jest ułożenie elementów na specjalnych wspornikach. Ekspert
firmy Libet podpowiada, jak prawidłowo wykonać tego typu konstrukcję.
Niezawodne wsparcie

jących, więc nawierzchnia jest od
Zyskująca coraz większą po- razu gotowa do użytku”, dodaje
pularność technologia tarasów specjalista.
wentylowych polega na pozostawieniu wolnej przestrzeni Krok po kroku
pomiędzy posadzką a pod- Prace rozpoczyna się od przyłożem. Efekt taki można osią- gotowania podłoża. Powinno
gnąć, układając płyty właśnie być ono czyste, równe i stabilne.
na wspornikach, wykonanych ze Na wylewce betonowej należy
wzbogaconego polipropylenu. wykonać warstwę izolacyjną.
Na rynku możemy znaleźć za- W tym celu warto wykorzystać
równo wersje o określonej, sta- papę termozgrzewalną, środłej wysokości 8 i 16 mm, jak i ki bitumiczne, folie i membrany
mechanizmy regulowane, o róż- dachowe. Trzeba też pamiętać
nych zakresach wysuwania od o skutecznym odprowadzeniu
30 mm do nawet 220 mm. Wy- wody za pomocą odpowiednio
bór konkretnego rodzaju zale- wyprofilowanych spadków od
ży przede wszystkim od pozio- 0,5 do 2 % (spadek zawsze
mu tarasu, efektu, jaki chcemy ukierunkowany na zewnątrz
osiągnąć oraz rodzaju podłoża. budynku). Przy zastosowaniu
„Ten sposób montażu doskonale dodatkowych głowic „samoposprawdzi się na nowych lub sta- ziomujących” nakładanych na
rych wylewkach betonowych”, wsporniki, możemy wykonać
przekonuje Kamil Drewczyński, taras tak, aby jego wierzchnia
ekspert firmy Libet. „Nie wy- warstwa nie odzwierciedlała
maga użycia specjalistycznych wspominanego spadku i była
narzędzi i może być przeprowa- idealnie równa. Po przeprowadzany nawet jeśli temperatura dzeniu takich czynności wstępotoczenia spada poniżej zera. nych można przystąpić do właNie ma też potrzeby stosowania ściwego montażu. „Na stopniowo
jakichkolwiek preparatów mocu- rozstawiane wsporniki układa się
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płyty w taki sposób, aby każda
opierała się na nich czterema
narożnikami”, wyjaśnia Kamil
Drewczyński. „Rekomendujemy
zastosowanie dodatkowego, piątego wspornika na środku płyty,
co pozwoli później równomiernie
rozkładać obciążenia, szczególnie w przypadku dużych elementów”, podpowiada ekspert.
Po ułożeniu nawierzchni należy sprawdzić, czy jest równa i
usunąć ewentualne odchylenia.
Niekiedy na wsporniki nakłada
się specjalne podkładki wyrównujące o gr. 1, 2, 3 mm, które

16

pozwalają skorygować różnice
lub zabezpieczają warstwę izolacji i membran przeciw-wodnych przed uszkodzeniem. W
celu wykonania pionowego
zamknięcia tarasu zaleca się
stosowanie klipsów, umożliwiających szybkie, trwałe i estetyczne wykończenie maskownic
pionowych tarasu wentylowanego. System składa się z dwóch
klipsów wykonanych ze stali
nierdzewnej, które nakładane
są na dolną podstawę i górną
głowicę wspornika tarasowego. W miejsce wyprofilowanych
mocowań wsuwana jest płyta
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tarasowa. Każda płyta wymaga wcześniejszego nacięcia
wewnętrznej krawędzi. Klipsy
mocujące pozostają niewidoczne. Ich wykorzystanie przyczynia się do łatwiejszego i skuteczniejszego montażu tarasów
wentylowanych na wspornikach
regulowanych.

Taras funkcjonalny i trwały
Ważnym aspektem tej technologii jest to, że każdy fragment
nawierzchni można w dowolnym momencie zdemontować i
zamontować ponownie. Wykorzystanie systemu tarasu wen-

tylowanego ma też wiele innych
zalet. Nie tylko umożliwia przeprowadzenie pod nim różnego
typu instalacji (z łatwym dostępem), ale też zapewnia swobodny odpływ wody deszczowej. Dzięki temu na powierzchni
nie tworzą się kałuże. Płyty nie
mają bezpośredniego kontaktu z podłożem, taras jest więc
stale wietrzony, dzięki czemu
wyeliminowany zostaje problem
niszczenia nawierzchni pod
wpływem mrozu. Samonośna
konstrukcja oparta na wspornikach jest stosunkowo lekka,
stabilna i wytrzymała na ob-

ciążenia. „Aby uzyskać estetyczną i trwałą nawierzchnię, należy
przestrzegać zasad montażu, ale
też odpowiednio dobrać materiał”, podkreśla specjalista. „Najlepiej sprawdzają się tu płyty tarasowe o regularnym kształcie.
Ważne jest, aby były tej samej
grubości, co zapobiegnie efektowi tzw. ząbkowania” – dodaje
Kamil Drewczyński.
Do układania na wspornikach
idealnie nadają się gresy porcelanowe, jakie znajdziemy w
kolekcji Libet Ceramic. Są niezwykle wytrzymałe, odpor-

ne na uszkodzenia, a co więcej dostępne w bogatej gamie
wzorów i kolorów. Do budowy
tego typu nawierzchni użyć też
można np. płyt z kolekcji Libet
Impressio, takich jak Tierra, Soledo, Limbra oraz elementów z
systemu Maxima.
Fot. Libet

REMONT

Gruntowanie ma znaczenie - kiedy wymagane jest gruntowanie podłoża, a kiedy można je pominąć?
Gruntowanie jest istotnym procesem przygotowania podłoża przed położeniem materiałów wykończeniowych. Zwiększa jego przyczepność, pełniąc rolę
podkładu pod farby, tynki, tapety, płytki ceramiczne, kleje, jastrychy lub wylewki samopoziomujące. Zdarza się, że próbujemy zaoszczędzić i pomijamy tę
czynność w harmonogramie prowadzonych prac, narażając się na wysokie koszty związane z eliminacją skutków takiej decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w
których rzeczywiście możemy, a nawet powinniśmy zrezygnować z gruntowania podłoża…
Wiele osób, stając przed zadaniem wykańczania wnętrz
zarówno w nowych, jak i remontowanych mieszkaniach, zadaje sobie zasadnicze pytanie
– gruntować podłoże, czy stosować materiały wykończeniowe
bezpośrednio bez podkładu?
Wbrew pozorom, to bardzo
ważna decyzja, od której w dużej mierze zależy jakość i trwałość nakładanych na powierzchnię farb, tynków czy gładzi.
Lepsza przyczepność, mniejsza
chłonność, większa wydajność w
przypadku farby nawierzchniowej oraz lepsze krycie starego
koloru to tylko niektóre zalety
gruntowania podłoża. Zabieg
ten jest obecnie nie tylko zalecany, ale postrzegany wręcz
jako standard.

Gruntowanie jest niezbędne przy każdym rodzaju podłoża, szczególnie w przypadku mocno zniszczonego,
chłonnego czy pylącego, fot. Baumit
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„Zadaniem preparatów gruntujących jest wyrównanie chłonności, ujednolicenie powierzchni,
wzmocnienie oraz poprawienie przyczepności. Ważną rolą
tego typu podkładów jest także
tworzenie wodoodpornej barie-

ry, co ma znaczenie szczególnie
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza.
Częstym i kosztownym błędem
popełnianym podczas prac wykończeniowych jest zła ocena
powierzchni i brak jej zagruntowania, w sytuacji w której byłoby ono wskazane. Na gruntowaniu nie warto oszczędzać
szczególnie, że jest to najtańsza czynność w całym procesie
przygotowania surowych podłoży do nakładania kolejnych
warstw wykończeniowych. Co
więcej, niezastosowanie gruntów w wielu przypadkach przynosi oszczędności tylko pozorne,
ponieważ w przyszłości może
skutkować odspajaniem się zastosowanych materiałów, a nakłady finansowe związane z
naprawą mogą niekiedy przewyższyć pierwotnie poniesione
koszty remontu. Gruntowanie
jest niezbędne przy każdym
rodzaju podłoża, szczególnie
w przypadku mocno zniszczonego, chłonnego czy pylącego.
Takiego zabiegu wymagają za-

wsze ściany nowe, bez względu
na rodzaj tynku czy materiału
wykończeniowego, a także powierzchnie po skrobaniu ze starych powłok, np. malarskich lub
wykonywaniu miejscowych poprawek czy uzupełnianiu ubytków. Natomiast, jeśli ściany były
już wcześniej malowane farbami lateksowymi lub akrylowymi,
a ich struktura wygląda jednolicie, może okazać się, że malowanie gruntem nie jest konieczne, a nawet niewskazane. A to
dlatego, że powierzchnia ścian
może się „zeszklić” i utrudnić np.
nałożenie pierwszej warstwy
farby i zmniejszyć jej siłę krycia,
w żaden sposób nie poprawiając parametrów podłoża. Aby
sprawdzić, czy wykonanie warstwy podkładowej jest potrzebne, wystarczy wykonać prosty
test, tj. potrzeć ścianę suchą
dłonią – jeśli pozostanie czysta,
zabieg można pominąć, natomiast jeśli zaobserwujemy na
niej biały osad, będzie oznaczało to tyle, że struktura ściany
nie jest wystarczająco związa-

REMONT
na i należy zaciągnąć ją gruntem.” – mówi Maciej Iwaniec,
ekspert z firmy Baumit.
Grunt powinien być dostosowany do rodzaju podłoża i układu
kolejnych warstw wykończenia.
Wybierając odpowiedni preparat, warto zwrócić uwagę na
to, z jakiego materiału wykonane są nasze ściany. Do zwartych,
gładkich, mało nasiąkliwych powierzchni betonowych zalecany
jest grunt zwiększający przyczepność. Podłoża porowate, silnie chłonne, np. beton komórkowy czy cegła, najlepiej będzie
pomalować emulsją wyrównującą chłonność, poprawiającą przyczepność i elastyczność
podłoża. Chłonność podłoża
można łatwo sprawdzić przecierając je mokrą gąbką.
fot. Baumit
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ŚCIANY
Dwie, połączone kotwami ściany – wewnętrzna konstrukcyjna
i zewnętrzna klinkierowa – a
pomiędzy nimi warstwa izolacji z wełny mineralnej. Przepis
na klinkierową ścianę trójwarstwową jest prosty i stosunkowo
łatwy w realizacji. – Najistotniejszą różnicą konstrukcyjną w
porównaniu do popularnych tynkowanych ścian dwuwarstwowych
jest konieczność zastosowania
szerszej ławy fundamentowej,
która zmieści zewnętrzną ścianę
elewacji. Warto o tym pamiętać
na etapie projektu nawet wtedy,
gdy planujemy mur jedynie dwuwarstwowy. Koszt poszerzenia
jest niewielki, a pozwoli nawet
wiele lat po zakończeniu budowy
wzbogacić dom efektowną elewacją klinkierową – tłumaczy Piotr
Czerski.

Dobrze policzone
Decydujący wpływ na wybór rodzaju ścian mają często koszty.
Opcja trójwarstwowa z elewacją
z cegły klinkierowej na pierwszy
rzut oka może się często wydawać rozwiązaniem najdroższym, jednak po dokładniejszej
kalkulacji okazuje się być jednym z tańszych. – Pamiętajmy,
że koszty związane ze ścianami
Stylowy wygląd to najbardziej widoczna, ale nie jedyna zaleta elewacji klinkierowych. Inwestorów to nie tylko koszty budowy, ale
przekonują także ich szczególne właściwości techniczne oraz... prosta kalkulacja kosztów. Piotr Czer- także późniejszego utrzymania
ski, Dyrektor Handlowy firmy LHL Klinkier wyjaśnia, dlaczego taka ściana trójwarstwowa będzie wspól- – zwraca uwagę ekspert z firmy LHL Klinkier. – Te drugie są w
nym wyborem serca i rozumu.
przypadku elewacji klinkierowej

Klinkierowa ściana trójwarstwowa: wybór serca i rozumu
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minimalne, bo zastosowany materiał jest wyjątkowo odporny
na zabrudzenia i uszkodzenia,
co pozwala na bezproblemowe
użytkowanie. Z kolei fasada tynkowa wymaga w naszej strefie
klimatycznej okresowego malowania, a co 15-20 lat – generalnego remontu lub nawet wymiany. Wiąże się to nie tylko z
dodatkowymi nakładami finansowymi, lecz także uciążliwościami dla mieszkańców.

Bezproblemowa izolacja
Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze technologii budowy ścian jest też ich
izolacyjność. Na tym polu ściana trójwarstwowa nie ma sobie
równych. – Jej konstrukcja zapewnia zarówno komfort cieplny zimą, jak i dobry mikroklimat
latem – podkreśla Piotr Czerski
i dodaje: – Warto mieć również na uwadze, że taka ściana
oprócz wysokiej izolacyjności
cieplnej ma również doskonałą izolacyjność akustyczną, o
wskaźniku wynoszącym z reguły
około 40-50 dB.
Kolejnym argumentem zachęcającym inwestorów do wyboru
trójwarstwowej technologii jest
wytrzymałość jej klinkierowej
warstwy zewnętrznej. – Spiek
klinkierowy zawdzięcza swoją
wyjątkową twardość wypalaniu w
temperaturze 1100°C. Jest przy

ŚCIANY
tym nie tylko odporny na uszkodzenia, lecz także na mrozy, korozję chemiczną czy biologiczną
– wylicza zalety materiału Piotr
Czerski i dodaje: – Spiek tworzy
też bardzo szczelną strukturę o
nasiąkliwości oscylującej w granicach ledwie 3-4%, dzięki czemu jego powierzchnia jest całkowicie zmywalna.

Klinkierowa ściana trójwarstwowa okazuje się zatem być
rozwiązaniem stylowym i jednocześnie wyjątkowo praktycznym. Zapewnia komfort oraz
bezproblemowość użytkowania
domu przez wiele lat, podnosząc przy tym wartość inwestycji. Z całą pewnością jest to więc
złoty środek dla inwestorów,

którzy w swoich wyborach chcą
w równej mierze brać pod uwagę głos serca, jak i rozsądku.
Fot. LHL KLINKIER

Połączenie materiałów stosowanych do budowy trójwarstwowej ściany z elewacją z cegły klinkierowej zapewnia
wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną konstrukcji, a także jej wyjątkową odporność na uszkodzenia i zabrudzenia.
fot. LHL KLINKIER
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Jak dbać o elektronarzędzia? Stosuj te zasady, a nie będą się psuły
Co zrobić, by wiertarka, wkrętarka, szlifierka działały latami? Nawet intensywnie użytkowane elektronarzędzia mogą pracować, jak nowe
– kluczem do żywotności jest odpowiednia konserwacja.

Wiertarki, szlifierki, młoty udarowe czy piły tarczowe – wybierając wysokiej klasy elektronarzędzia chcemy, by była
to długoterminowa inwestycja.
Wiele zależy od tego, jak ze
sprzętem obchodzimy się na
co dzień – ważną rolę odgrywa zachowanie czystości, dobór
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akcesoriów oraz to, czy wiemy nie jest oczywiste – okazuje się
jak go (nie) należy używać.
jednak, że wciąż zdarzają się
domorośli „fachowcy”, którzy
Zgodnie z przeznaczeniem używają jej również do szlifowaJednym z podstawowych na- nia czy mieszania, co znacznie
rzędzi, czy to w profesjonalnym skraca jej żywotność. Wiertarki
zakładzie, czy w statystycznym są też podatne na uszkodzenia
domu, jest wiertarka. Wydawać wynikające z wyboru nieodpoby się mogło, że jej przeznacze- wiedniego osprzętu – jak choć-
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by wierteł niskiej jakości czy też
wyboru wiertła nieodpowiedniego do powierzchni, na której
się operuje (np. wiercenie metalu wiertłem przystosowanym
do pracy z drewnem) – Podczas
wiercenia należy unikać nadmiernego nacisku na narzędzie
a także skrzywienia wiertła, co
prowadzi do utraty osiowości i
drgań, a w konsekwencji do obciążenia i uszkodzenia łożyska w
przekładni i całego urządzenia
– mówi Jacek Sztorc, menedżer
produktu Lange Łukaszuk. – To
dotyczy nawet najlepszych marek
narzędziowych, takich jak Pana-

sonic, Kress, Proxxon, czy Scheppach – dodaje. Należy też
pamiętać, by wykorzystywane
wiertło było w dobrym stanie
– praca tępym narzędziem jest
mniej efektywna, trwa dłużej
i wymaga użycia większej siły.
To wszystko może prowadzić do
przegrzewania się podzespołów (wirnika, stojana, obudowy), a finalnie do przeciążenia
wiertarki.

Czyszczenie
elektronarzędzi
Niezwykle istotną kwestią w
przypadku elektronarzędzi jest

zachowanie czystości sprzętu –
ten należy czyścić po każdym
jego użyciu. Na uszkodzenia
wynikające z zabrudzeń podatne są m.in. wrzeciona wiertarek, wiertarko-wkrętarek czy
młotów udarowych pracujących
w strefie wylotu pyłu - Ten ostatni potrafi zablokować szczęki
uchwytu lub go skutecznie unieruchomić. By się tego ustrzec,
warto pamiętać o regularnym
odsysaniu pyłu w czasie pracy
na przykład przez wykorzystanie odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami – tłumaczy Jacek Sztorc. Regularne
odciąganie urobku (drobinek
i pyłu) jest niezwykle istotne
także w przypadku szlifierek
do drewna. Równie ważne jest
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu smarowania głowicy
i przekładni. – Podczas pracy
smary wytapiają się od temperatury. Gdy narzędzie z czasem
zaczyna słabnąć lub tracić udar,
może to oznaczać brak smarowania wewnątrz sprzętu – mówi
Jacek Sztorc. I jak dodaje, tę
czynność najlepiej wykonać w
autoryzowanym serwisie. Dodatkową ochronę zapewnią także
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środki czyszcząco-smarujące w
spreju do czyszczenia wrzecion
i współpracujących ze sobą elementów przekładni. Sprzęt należy ustawić wrzecionem do dołu,
wprowadzić końcówkę aerozolu,
a następnie wpuścić do środka
sprężone powietrze, które wymywa wypływające dołem zanieczyszczenia.

Niebezpieczny pył
Szczególnej troski wymagają elektronarzędzia wykorzystywane w środowisku mocno zapylonym – jak szlifierki
oscylacyjne i kątowe do cięcia
ceramicznych materiałów budowlanych. – Gromadzący się
wewnątrz narzędzia pył absorbuje wilgoć z otoczenia, gdy
zaczyna stygnąć. Wchodzi w reakcję z wodą, twardnieje i tworzy groźną dla elektronarzędzia
skorupę – mówi ekspert Lange Łukaszuk. Przedmuchanie
sprzętu sprężonym powietrzem
pomaga uniknąć uszkodzenia
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W razie konieczności preparaty można zastąpić… detergentami do czyszczenia piekarnika,
które spełniają te same funkcje i
nie zawierają elementów ściernych. Poważnym zagrożeniem
dla pilarek jest praca elektronarzędziem, w którego tarczy
brakuje widii. – Prowadzi to do
przeciążeń urządzenia, często do
nadmiernego zużycia szczotek,
silnika, ważne też, by regularnie szybkiego zużycia wirnika, a w
skrajnych przypadkach do jego
czyścić przewody wentylacyjne
spalenia – mówi Jacek Sztorc.
wilgotną szmatką lub miękką
szczoteczką. Należy pamiętać,
że narzędzia należy czyścić nie Wymień zużyte elementy
tylko z pyłu, ale i z kurzu – jego Mając na celu wydłużenie żyelektronarzędzia
gromadzenie może łatwo pro- wotności
należy pamiętać, że wymiawadzić do zwarć.
ny wymagają zastosowane w
nich elementy. To na przykład
Piły gotowe do pracy
szczotki węglowe w silnikach
Innego typu konserwacji wyma- komutatorowych, które regugają piły tarczowe, w których larnie się zużywają. – Praca
przypadku istotną rolę odgry- narzędziem, którego szczotki są
wa dbanie o tarczę i zęby piły. zużyte, może uszkodzić elektroWarto pamiętać, że w przy- narzędzia. Można je wymienić
padku tego sprzętu zagroże- osobiście, ponieważ najczęściej
niem jest nie tylko pył i drobinki, nie wymaga to rozbierania obuale też żywica i soki z drewna, dowy, a wymienne szczotki częktóre tworzą trudny do usunięcia sto znajdują się w standardowym
osad. Efektem tego jest szybkie wyposażeniu sprzętu – tłumaczy
grzanie się tarczy, zmiany w Jacek Sztorc. Istotną rolę odgrygeometrii i spadek jakości cię- wa też dobra kondycja podatcia. By tego uniknąć, należy re- nych na naderwania przewogularnie dbać o ostrze stosując dów zasilających. Zauważając
dostępne w sklepach narzędzio- niewielkie uszkodzenie należy
wych preparaty czyszczące, bezzwłocznie przerwać pracę i
pomagające rozpuszczać i usu- (o ile to możliwe) skrócić kabel
wać gromadzące się substancje. lub wymienić go na nowy, gdy
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doszło do zmiażdżenia lub cał- powiednie przechowywanie –
konieczne jest ich wcześniejsze
kowitego przecięcia.
naładowanie i wybór miejsca
o odpowiedniej temperaturze
Sprawny akumulator
Pozostając przy kwestii zasi- (unikanie nagrzanych przestrzelania, nie można zapominać o ni). O tym, jak najlepiej obchoprawidłowej eksploatacji zasi- dzić się z danym modelem akulających elektronarzędzia aku- mulatora, producenci informują
mulatorów. Sposób korzystania w dołączonym instrukcjach – w
z nich zależy od typu baterii. zależności od wykorzystanej
W przypadku akumulatorów technologii, warunki eksploataniklowo-kadmowych zaleca się cji i przechowania mogą się od
rozładowywanie do zera, co siebie różnić.
wydłuża ich żywotność. Inaczej
jest w przypadku obecnie czę- Rozsądne użytkowanie
ściej wykorzystywanych ich lito- By możliwe długo cieszyć się
wo-jonowych odpowiedników. – prawidłowo
funkcjonującymi
W tym przypadku należy unikać elektronarzędziami warto nie
całkowitego rozładowania, co zapominać o podstawach –
ma negatywny wpływ na ich ży- jak dokładne wczytanie się we
wotność. Warto je doładowywać wskazówki umieszczone przez
już w chwili, gdy są rozładowa- producenta w instrukcji czy na
ne w około 40% - mówi Jacek opakowaniu. Znajdziemy tu
Sztorc. Ważne jest też ich od- cenne informacje np. o dopusz-
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czalnej wielkości tarcz czy średnicy wiertła. Większe niż dopuszczalne mogą prowadzić do
przegrzania silnika i uszkodzenia sprzętu - podobnie jak używanie nadmiernej siły, co jest
szczególnie groźne w przypadku szlifierek kątowych i oscylacyjnych.
Fot. Lange Łukaszuk

REMONT
czy korytarz, przed położeniem
płytek najczęściej wystarczy jedynie oczyszczenie, odkurzenie
i zagruntowanie powierzchni, o
tyle w miejscach narażonych na
działanie wody sprawa jest bardziej złożona i wymaga wykonania warstwy izolacyjnej, która

ochroni ściany, a także posadzkę
przed zawilgoceniem oraz jego
skutkami. Zalanie bezpośrednio sąsiadujących pomieszczeń
to najbardziej oczywista konsekwencja braku lub nieodpowiedniego wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Jest jeszcze kilka

Taśmy uszczelniające
- bohaterowie drugiego planu
Płytki ceramiczne wciąż nie wychodzą z mody, królując w polskich kuchniach, łazienkach, a także na balkonach i tarasach. Tego typu okładziny, same
nie chronią ścian i podłóg przed szkodliwym działaniem wody - chyba, że
wykonamy przeciwwilgociową warstwę izolacyjną. Aby skutecznie izolować
powierzchnie popularnymi foliami w płynie czy zaprawami uszczelniającymi,
konieczne są dodatkowe akcesoriach jak taśmy, narożniki i mankiety. Choć
często niedoceniane, to właśnie one zapewniają szczelność powłoki wodochronnej w miejscach, newralgicznych, w których sama folia może sobie nie
poradzić.
„Płytki ceramiczne są kładzione
wewnątrz domu, ale również na
balkonach i tarasach znajdujących się na zewnątrz budynku.
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Niezależnie od ich formatu, koloru czy faktury, najważniejsze
jest dobre przygotowanie podłoża – w myśl zasady mówiącej,
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że ostateczna warstwa wierzchnia jest tak trwała, jak trwałe
jest podłoże. O ile w przypadku
takich pomieszczeń jak pokoje Taśmy uszczelniające wkleja się w świeżą warstwę hydroizolacji, fot. Baumit

innych: odspojenie, pękanie płytek, pękanie murów, a także rozwój grzybów i innych mikroorganizmów” – mówi Maciej Iwaniec
z firmy Baumit.
Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym są folie w
płynie. Na balkonach czy tarasach narażonych dodatkowo na
obciążenia wynikające z działania czynników atmosferycznych
lepiej zdają egzamin mrozoodporne zaprawy uszczelniające. Trzeba przy tym mieć na
uwadze, że skuteczną ochronę
przeciwwilgociową
zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków zapewniają wyłącznie
kompletne systemy uszczelnień.
Konstrukcja budynku nieustannie pracuje i sama hydroizolacja, choć elastyczna, nie jest w
stanie przenieść silnych naprężeń występujących w miejscach
łączenia powierzchni odkształcalnych i nieodkształcalnych. W
efekcie może to prowadzić do
przerwania ciągłości folii i powstania nieszczelności.
„Dodatkowego wzmocnienia wymagają w szczególności narożniki ścian oraz miejsca łączenia
ścian i podłogi. Tam bowiem warstwa hydroizolacji narażona jest
na szczególnie silne odkształcenia. Aby zapobiec powstaniu nieszczelności w przypadku przerwania ciągłości folii w płynie

REMONT
czy zaprawy uszczelniającej
stosuje się w tych miejscach specjalne taśmy, narożniki i mankiety izolacyjne. Wykonane są
one z bardzo odpornej na rozerwanie dzianiny poliestrowej,
która wzdłuż jest nierozciągliwa, a wszerz - elastyczna, co
pozwala utrzymać szczelność
izolacji, niezależnie od ruchów
podłoża. Taśm używa się do
zabezpieczania przerw dylatacyjnych i krawędzi, np. na styku
dwóch ścian lub ścian z podłogą. Do uszczelnień poprzecznych w narożach pomieszczeń,
przy podłodze, jak również
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w otworach okiennych, wokół
kolumn i w innych tego typu
miejscach stosuje się narożniki wewnętrzne i zewnętrzne.
Natomiast mankiety wkleja się
przy kratkach ściekowych oraz
w miejscach przejść rur instalacyjnych przez ściany i stropy.
Wszystkie te akcesoria zatapia
się między dwiema warstwami
izolacji. Połączenia taśm wykonuje się z zachowaniem 10 cm
zakładek. Przyklejanie płytek
na tak zabezpieczone podłoże
można rozpocząć po 24 godzinach” – mówi Maciej Iwaniec z
firmy Baumit.
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Skuteczne wykonanie izolacji
pomieszczeń mokrych, balkonów i tarasów często decyduje
o długoletniej i bezproblemowej
eksploatacji budynku, dlatego
warto podejść do tego zadania
z należytą starannością. Jest to
o tyle ważne, że zaniedbanie
tego etapu prac może w przyszłości okazać się kosztowną
lekcją dla inwestora.
Fot. Baumit

OGRZEWANIE
- Można cieszyć się wyjątkową
atmosferą, którą tworzy piękna
wizja ognia w kominku i jednocześnie zachować postawę proekologiczną – mówi Patrycja
Sobień z antysmogowej kampanii „Nie rób dymu”, zajmującej
się edukacją społeczeństwa w
zakresie ekologicznego i ekonomicznego palenia drewnem.

Jakie drewno wybrać?
Zapomnij o drzewach iglastych.
Spalają się bardzo szybko i wytwarzają dużo zanieczyszczeń
– to wynik wysokiej wilgotności,
żywicy i małej gęstości drewna.
- Spośród drzew liściastych najlepiej wybierać: dąb, grab, jesion
i buk. Ich drewno wytwarza najwięcej ciepła oraz najdłużej i najwolniej się pali – mówi Patrycja
Sobień.

Jakim gatunkiem drewna palić
i jak je przechowywać?

Drewno powinno być suche. Palić należy tylko drewnem odpowiednio długo sezonowanym
(suszonym). Minimalny czas sezonowania drewna powinien
wynosić dwa lata. Suche drewno
wytwarza dużo więcej ciepła, a
podczas jego spalania wytwarza się mniej dymu, a więc mniej
szkodliwych substancji.

Czym rozpalać
By dbać o środowisko i czyste powietrze, nie trzeba rezygnować z kominka.
w kominku?
Wystarczy stosować się do kilku zasad, które pozwolą na ekologiczne użytRozpałka pod postacią kolorokowanie ogrzewaczy.
wych gazet to klasyczny błąd.
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Zadrukowane kartki zanieczyszczają powietrze, a podczas spalania zmieniają się w
latający popiół, który może
wlecieć do pomieszczenia. Nie
używaj też alkoholu, benzyny,
czy innych substancji łatwopalnych. To może być niebezpieczne i zakończyć się wybuchem,
lub pożarem.

Przechowywanie drewna

By mieć pewność, że drewno,
którym palimy w kominku jest
nieszkodliwe dla środowiska,
należy je też w odpowiedni
sposób przechowywać. - Zapas
należy składować tak, by drewno
miało jak największy dostęp do
powietrza i jednocześnie chronić
je przed wilgocią. Najlepiej więc
trzymać je na zewnątrz i pod
Bezpiecznie możesz używać zadaszeniem – radzi ekspert z
rozpałek przeznaczonych spe- „Nie rób dymu”.
cjalnie do kominka lub po prostu
drewna, które szybko się spala, ale nie jest wilgotne – np. z
drzew owocowych.

OGRÓD
do Ogród wertykalny z palety
Paleta może też posłużyć za
kwietnik. Przymocowana do
ściany zabiera niewiele miejsca,
Stolik
Stolik będzie idealnym projek- za to pięknie eksponuje rośliny.
tem dla początkujących, ponie- Możemy ją wykonać na dwa
waż nie wymaga dużo pracy. sposoby. Pierwszy to posadzeWystarczy oszlifować paletę nie kwiatów bezpośrednio w
papierem ściernym, aby usunąć palecie. W zależności od tego
drzazgi czy nierówności, dobić czy paleta będzie postawiona
wszelkie wystające gwoździe i w pionie lub w poziomie, trzeprzywiercić kółeczka, jeśli chce- ba zabezpieczyć dno dla romy aby nasz mebel był mobil- ślin pomiędzy szczebelkami. W
ny. Warto również pomalować tym przypadku sprawdzi się np.
stolik – idealnie sprawdzą się folia. Drugi sposób polega na
nowe farby Altax Viva Gar- przymocowaniu do palety doden!, które są przeznaczone do niczek lub innych pojemników,
malowania różnych powierzchni w których zostaną posadzone
jak drewno, beton, terakota czy kwiaty. Na załączonym zdjęciu
kamień, występują aż w 29 ko- wykorzystano doniczki z teralorach i zostały stworzone z my- koty pomalowane na jaskrawe
kolory „Słonecznikowy Ogród”
ślą o ogrodach.
(od
80x60x14
120x80x14 cm).

Drugie życie palet
- pomysły na dekoracje do ogrodu
Dużą popularnością cieszą się obecnie prace DIY (zrób to sam) pozwalające
uwolnić pokłady kreatywności. To też świetny sposób na spędzanie czasu dla
osób, które potrzebują zwolnić tempa, oderwać się od komputera i popracować manualnie. Szczególnie teraz kiedy pogoda zachęca do wyjścia na świeże
powietrze, praca w ogrodzie będzie jeszcze przyjemniejsza.
Zrób to sam, ale też coś z niczego to hasła zachęcające do
poszukiwania nieoczywistych
rozwiązań i materiałów, które
często mamy pod ręką lub możemy zdobyć z recyklingu. Palety to doskonała baza dla wielu
ciekawych rozwiązań do ogrodu. Możemy z nich zrobić, m.in.:
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pytać znajomych, którzy planują
zmiany w domu lub w pobliskim
sklepie. Palety znajdziemy też
w składach budowlanych, magazynach i miejscach, gdzie są
skupowane. Ceny zaczynają się
Skąd wziąć palety?
Palety kojarzą się przede już od 10 zł za sztukę. Warwszystkim z remontem lub do- to wiedzieć, że palety są dostawami do sklepu. Warto za- stępne w różnych rozmiarach
stoliki, siedziska, płotki, kwietniki, czy też większe konstrukcje,
jak altany czy składziki na narzędzia.
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i „Liliowiec Rdzawy”, które
dobrze kontrastują z zielenią
roślin. Aby je lepiej wyeksponować zostały powieszone na
palecie pomalowanej „Słodką
Borówką”.
Powtórne wykorzystanie materiałów to świetny sposób na niepowtarzalne meble i gadżety.
Wystarczy trochę czasu i wyobraźni, aby stworzyć cos wyjątkowego.
Fot. Altax

