PLYTKI WIELKOFORMATOWE – TEMAT WYDANIA

Montaż wielkoformatowych
płyt ceramicznych na elewacjach

W

łaściwości i bardzo
dobre parametry
wielkoformatowych
płyt spieków kwarcowych Laminam pozwalają stosować je
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków, m.in. na elewacjach. Materiał ten stanowi bowiem świetną alternatywę dla kamienia, ceramiki, a także
płyt włókno-cementowych.
Duży format (100 x 300 cm) pozwala na uzyskanie efektownej elewacji, a dodatkowo niewielka grubość materiału (3,5 lub 5,5 mm) oraz
waga (8,2÷14,0 kg/m2) znacznie ułatwiają proces transportu i montażu
płyt. Dwie osoby bez problemu zamontują pełnoformatową płytę, posługując się specjalnym stelażem z przyssawkami. Ogranicza to konieczność
stosowania ciężkiego sprzętu, podnośników itp. Niewielka grubość płyt ułatwia ponadto ich zlicowanie ze szkłem.
Płyty Laminam są podklejone siatką
z włókna szklanego, która amortyzuje uderzenia i siłę wiatru, nadaje płytom elastyczność i zabezpiecza przed

Fot. 1. System klejony typu Grip – taśma
dwustronna i ścieżka kleju

Fot. 2. Elewacja klejona w Warszawie (wykonawca firma Focus) – kolekcja Naturali
Ossidana vena scura

rozpadem na mniejsze elementy
w przypadku ich ewentualnego zniszczenia. Ich charakterystykę zaprezentowano w artykule pt. Wielkoformato"
we płyty Laminam" na str 30.
Firma Laminam Polska, we współpracy z czołowymi producentami systemów elewacyjnych, stale rozwija ofertę systemów montażowych płyt Laminam. System klejony typu grip jest jednym z najczęściej stosowanych na terenie Polski. Polega on na klejeniu płyt do
zmatowionej i zagruntowanej podkonstrukcji (najczęściej aluminiowej) o rozstawie 40–60 cm, na jednoskładnikowy elastyczny klej i dwustronną dystansująco-mocującą taśmę (fotografia 1).
Ograniczeniem systemu jest wysokość
budynku oraz warunki atmosferyczne.
Można go stosować na budynkach do
ok. 20 m wysokości (fotografia 2) oraz
przy temperaturze otoczenia od +5 do
+35 oC i wilgotności powietrza nieprzekraczającej 75%. Montaż wymaga precyzji, dokładnego wymierzenia i ustawienia pierwszej płyty.
Bardzo popularny, szczególnie
w przypadku wysokich budynków,
jest system ramkowy typu Frame,

który można montować przez cały
rok, na budynkach o dowolnej wysokości (fotografia 3). W warunkach warsztatowych płyty wkleja się w ramy aluminiowe i gotowe ramki zawiesza na
przygotowanej uprzednio podkonstrukcji (fotografia 4). Z racji dodatkowego usztywnienia w postaci ramki,
podkonstrukcja może być rzadziej rozmieszczona. Istnieje możliwość niewidocznego wykończenia brzegów płyty i wykończenia w postaci cienkiej lub
grubszej obwódki (ta ostatnia jest zalecana w przypadku montażu na znacznej wysokości). Montaż w postaci ram
ułatwia ewentualną rewizję przestrzeni pod całą konstrukcją.
Spieki kwarcowe Laminam można
również montować mechanicznie za
pomocą nitów oraz haczyków, podobnych do tych, jakie stosuje się do
montażu kamienia naturalnego i ceramiki. W obu przypadkach mocowania
są widoczne, ale mogą zostać pomalowane pod kolor płyt. W systemie haczykowym grubością płyty zalecaną
przez producenta jest 5 mm z siatką.
Trzeba również pamiętać o zastosowaniu taśmy wygłuszającej (lub podkładek
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w przypadku nitów), amortyzującej
ewentualne drgania.
Opisane systemy dotyczą elewacji wentylowanych, w których ociepleniem jest najczęściej wełna mineralna, a podkonstrukcja wykonana jest
z aluminium, rzadziej ze stali. Istnieją
również systemy montażu elewacji innego typu, wykorzystujące jako warstwę ocieplenia polistyrouretan lub
styropian.
Nowe i niezwykle interesujące są
panele ThermoLam. Rozwiązanie to
polega na trwałym połączeniu płyt Laminam z warstwą ocieplenia w procesie
wtryskiwania polistyrouretanu (PSUR).
Ten kompozytowy materiał łączy w sobie wszystkie zalety EPS i PUR. W panele wbudowany jest system zawiesi
mechanicznych służących do mocowania. Współczynnik przewodnictwa
cieplnego warstwy ocieplenia wynosi ok. 0,030 W/mK, a więc jest mniejszy od typowych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian czy wełna
mineralna. Panele aktualnie dostępne

są w formacie 150 x 50 cm, przy czym
producent pracuje nad wprowadzeniem większych elementów. Bardzo
dużą zaletą tego materiału jest łatwość
montażu i możliwość stosowania go
na dużej wysokości.
W przypadku spieków kwarcowych
Laminam istnieje również możliwość
ich klejenia bezpośrednio do warstwy ocieplenia w postaci odpowiednio sztywnego styropianu – minimum
EPS 70. Poszczególne warstwy takiego
systemu to (w kolejności od ściany budynku): tynk cementowy, klej, warstwa
izolacji termicznej (styropian), klej i kołki, siatka wzmacniająca o gramaturze
min. 140 g/m2, dwa dodatkowe kołki
z trzpieniem metalowym, klej wysokoelastyczny do płyt wielkoformatowych
nanoszony dwupowierzchniowo, płyta Laminam. W przypadku pełnych formatów istnieje możliwość klejenia tylko do pewnej wysokości (ok. 8 m). System ten jest najczęściej stosowany na
elewacjach domów jednorodzinnych.
Wskazane jest zagruntowanie siatki

Fot. 3. Elewacja wentylowana na Śląsku (collection Nero i Neve) wykonana w systemie ramkowym przez firmę Dom Gaz

Fot. 4. Przykład montażu w systemie
ramkowym (producent systemu WidoProfil)

oraz ściany, na którą kleimy Laminam,
wysokopolimerowym środkiem gruntującym. Fugi powinny mieć szerokość
5–8 mm, w zależności od koloru spieku. Na większej wysokości można zabezpieczyć płyty mechanicznymi mocowaniami w postaci haczyków lub
listew.
Pomimo że płyty Laminam są dostępne na polskim rynku dość krótko,
to jednak są chętnie wybierane przez
inwestorów jako okładzina dekoracyjna
elewacji budynków jednorodzinnych,
apartamentowców, biurowców oraz hal
magazynowych. Tym, co przyciąga, jest
przede wszystkim bogata i oryginalna
kolorystyka oraz różnorodność sposobów montażu. Laminam Polska stale rozwija systemy i poszukuje nowych
rozwiązań. Producenci spieków kwarcowych współpracują z doświadczonymi
ekipami montażowymi na terenie całego kraju, a architektom oferujemy pomoc merytoryczną, dzięki czemu zastosowanie płyt Laminam na elewacjach
staje się coraz częstsze.
Katarzyna Wagner
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