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1.Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Studio Gomez. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z właścicielem.
2.Nie należy obmierzać wymiary z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac
budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodności należy
zwrócić się do projektanta.
3.Rysunki warsztatowe mają być przedstawione do weryfikacji i zatwierdzone przez autora projektu.
4.Każdy Wykonawca powinien sprawdzić czy nie wystepują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i
wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz że zachowane są wszystkie wymagane odleglości i
prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określoone i zaaprobowane przez
Inwestora przed montażem.
5. Wszystkie roboty winny spełniać wymagania  urzędów stanowiących normy i przepisy. W przypadku
wątpliwości obowiązują przepisy najostrzejsze.
6.Nie wolno brać wymiarow ze skali. Obawiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy
stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczegolnymi rysunkami należy skonsultować się z
Inspektorem nadzoru lub z Projektantem
7. Roboty budowlane i montażowe nalezy wykonać zgodnie
z warunkami przepisów budowlanych i PN oraz z zachowaniem
przepisów bezpieczeństawa i higieny pracy.
8. Wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej
wewnętrznej i zewnetrznej należy sprawdzic w naturze
przed realizacją.
9. Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i pozostalymi projektami branżowymi
2. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami branzowymi.
3. Projekt chodników i dojazdów należy rozpatrywać łącznie z projektem drogowym.
4. Szachty dźwigowe i maszynownie dżwigu należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym
opracowanym przez producenta dżwigów tzw. założenia dżwigowe
5. Przebicia w stropach i ścianach sklasyfikowane jako mniejsze niż 5x5 cm nie zostały naniesione na
projekcie
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ŁĄCZNIK MECHANICZNY:
KOELNER KI-260NS

ZAŚLEPKA TERMICZNA
2CM

DZ2

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCA ŚCIANA

SPOSÓB ZAMOCOWANIA
ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych 
na 1 m  ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.1.

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.
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Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

4 łączniki mechaniczne na 1 m ocieplenia

Specyfikację mocowania mechanicznego  systemu ociepleń ETICS 
powinien określać projekt techniczny ocieplenia budynku. W projekcie 
powinny być uwzględnione następujące informacje:
1) Rodzaj łączników (łącznik powinien posiadać aktualną Aprobatę 

Techniczną z uwzględnieniem kotwienia w docelowym podłożu)
2) Całkowita długość łączników
3) Ilość łączników przypadających na 1 m2 ocieplenia z uwzględnieniem 

stref obrzeżowych, warunków specyficznych tj. wysokość budynku, 
osłonięcie, obciążenie wiatrem 

4) Sposób rozmieszczenia
5) Głębokość zakotwienia w  danym podłożu

6 łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia

2

2

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej 
BOLIX na płytach XPS 60 x 125 cm

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

1.13.2

Metoda "pasmowo-punktowa"

Metoda grzebieniowa

Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca po dociśnięciu do podłoża powinna zapewniać min. 40% efektywnej powierzchni 
klejenia, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.

W przypadku równych i gładkich podłoży płyty termoizolacyjne można kleić tzw. metodą grzebieniową przy użyciu pacy 
zębatej (zęby 10-12 mm).
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Nazwa schematu
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Nr schematu

min. 3 cm

A

A

Ø ≥ 30 cm

min. 3 cmmin. 3 cm

Ø ≥ 24 cm

Ø ≥ 24 cm

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ŁĄCZNIKÓW
(płyta styropianowa 50x100cm)
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