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4.3.4. Montaż łączników mechanicznych.  

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 48 h 
od przyklejenia płyt ale pod warunkiem że klej już wysechł. Warunki dodatkowego 
mocowania powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, 
ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich 
rodzaj, długość, a także numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. 
Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m². W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co 
najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Długość łączników 
powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału  izolacyjnego, przy czym 
głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również, aby 
przy grubości styropianu powyżej  15 cm obowiązkowo stosować  mocowanie za 
pomocą łączników.  

Należy również pamiętać o zagęszczeniu ilości kołków w strefach o zwiększonym 
obciążeniu wiatrem, które wynoszą: 

- dla budynków o szerokości do 8m szerokość strefy krawędziowej wynosi 1,0 m 

- dla budynków o szerokości od 8 do 16m szerokość strefy krawędziowej wynosi  

1,5 m. 

- dla budynków o szerokości powyżej 16m szerokość strefy krawędziowej wynosi  

2,0 m. 

Dobór ilości i wymiarów kołków zależy od obliczeń projektanta. 

Podczas montażu łączników nie można dopuścić do zerwania struktury izolacji. 
Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyty styropianowej i co 
najwyżej może wystawać na maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyty.   

 

4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

4.4.1. Ochrona narożników i krawędzi. 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy prawidłowo 
zabezpieczyć naroża i krawędzie ocieplenia (Rys. 6). W tym celu należy zastosować 
kątowniki  

- ze stali szlachetnej z siatką szklaną lub bez  

- z PCV z siatką szklaną 

- z siatki pancernej 

-   wzmocnienia można również wykonać z siatki szklanej.                  


