AKCESORIA

INSTRUKCJA

Do wycinania bruzd na przewody elektryczne i hydraulikę użyj piły
elektrycznej lub noża termicznego. Umieść rury, kable lub przewody
w bruździe i przymocuj je. Kable i rury powinny zostać umieszczone zgodnie z przepisami energetycznymi i hydraulicznymi. Puszki i
skrzynki powinny być mechanicznie przytwierdzone do betonu.

Płyta kartonowo-gipsowa może
zostać zainstalowana poziomo lub
pionowo. Użyj plastikowych klamer
do mechanicznego przymocowania w połączeniu z klejem.

Tynki cementowo-wapienne i tynki cienkowarstwowe można nakładać bezpośrednio na panele styropianowe Quad-Lock. Skonsultuj się
z wytwórcą tynku, by uzyskać wskazówki dotyczące nakładania na
styropian.

Powłoki elewacyjne można łatwo zainstalować poprzez przykręcenie
do pasm mocujących lub listew przyczepionych do plastikowych
klamer.

Akcesoria: Akcesoria takie jak produkty
przeciwwilgotnościowe, kleje czy inne powłoki
używane w połączeniu z produktami Quad-Lock
powinny być sprawdzone pod kątem zgodności.
Jeśli nie jest ona znana, należy skontaktować się
z wytwórcą danego produktu.

Poniżej gruntu jest wymagana izolacja przeciwwilgociowa
.Sprawdź zgodność działania z
EPS.

INSTALACJI
Tak to robią zawodowcy!

ZASYP WYKOPÓW:
Nie zasypuj ścian wykopu piwnic lub fundamentów
zanim nie skontaktujesz się z kierownikiem
budowy lub architektem.

Twój lokalny dystrybutor Quad-Lock:

Ograniczona Gwarancja Produktu

7398 - 132nd St., Surrey, B.C. V3W 4M7

www.quadlock.com

Tel: 888-711-5625 or 604-590-3111 • Fax: 604-590-8412

info@quadlock.com

Quad-Lock Building Systems stwierdza, że
podane tu informacje były prawdziwe w czasie
przygotowania i zostały zebrane przy użyciu
źródeł uważanych za rzetelne. Quad-Lock Building
Systems nie jest odpowiedzialny za użycie
swoich produktów niezgodnie z przeznaczeniem.
Jest obowiązkiem użytkownika zapoznać się z
lokalnymi i państwowymi regulacjami dotyczącymi
użycia tych produktów. Quad-Lock Building
Systems gwarantuje, że jego produkty są
pozbawione defektów wpływających na ich użycie i
zobowiązuje się wymienić lub, opcjonalnie, zwrócić
koszty zakupu produktu, w którym stwierdzono
wady fabryczne. Gwarancja ta jest wyłączna i
zastępuje jakąkolwiek inną gwarancję, wyrażoną
lub domniemaną,włączając w to te wynikające z
przepisów prawa, zwyczaju handlowego i innych.

Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się normami
budowlanymi i technicznymi dotyczącymi konstrukcji z lanego
betonu (ICF). Instrukcje w niniejszej broszurze dotyczą
typowych sytuacji budowlanych i nie mogą one zastępować
konkretnych norm technicznych dotyczących bezpieczeństwa
projektu. Ten podręcznik ma na celu pomoc w instalacji
Systemu Budowlanego Quad-Lock na placu budowy. W celu
otrzymania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących
instalacji prosimy zapoznać się z Wideo Instalacyjnym i
instrukcją produktu lub skontaktować się z dystrybutorem.

Krok po kroku
• Estymacja • Izolacje przeciwwilgociowe
• Tynk/Cegła/Kamień
• Fundamenty
•
Instalacje
elektryczne
• Deskowanie
• Instalacje sanitarne
• Podpory
• Płyty karton-gips
• Betonowanie
Chronione patentem i znakiem firmowym

C Z Ę Ś Ć I - L I S TA
PANELE
QPX2, QPX2 Plus, QPX2
FS lub QPX2 Plus FS

KLAMRY - STANDARDOWE
FTB4
FTB6
FTY8
FTG10
FTR12

DRUCIANE KLAMRY
GÓRNE
WTT-4
WTT-6
WTT-8
KLAMRY PRZEDŁUŻAJĄCE
WTT-10
XT
WTT-12
PROWADNICA METALOWA
KLAMRA DO GZYMSU
CTP
CEGLANEGO
CTP Plus
BLT
CTP Flex
KLAMRY PŁYTKOWE
FTB 6-S
FTY 8-S
FTG 10-S
FTR 12-S
Uchwyt
Wspornik
KĄTOWNIKI KRAWĘDZI
CBI (Wewnętrzny)
CBO (Zewnętrzny)
CBA (Nastawny)
CBW (Okienny)
INNE PRZYDATNE MATERIAŁY:
• Zbrojenie
• Tależyki okienne
• Przeloty wentylacyjne
• Śruby kotwowe
• Podpory
• Rurki-peszelki hydrauliczne/
• Gwoździe
elektryczne
• Łączniki/kołki prowadnicy
• Połączenia przystropowe
• Membrany samoprzylepne
• Zabezpieczenia przeciw
• Ramy okienne/drzwiowe
wilgociowe

L I S TA N A R Z Ę D Z I
Taśma
pomiarowa
Nożyce do
cięcia blachy
Sznurek budowlany

Pozostały sprzęt:
Drabiny/rusztowania
Piła elektryczna/ukośnica
Rękawice
Obcęgi

3. Wymagane są panele liczone parami :
Oblicz dzieląc końcową powierzchnię kwadratową ścian przez cztery (4).
4. Wymagana ilość klamr :
Jest równa powierzchni netto ściany [m2] x 11 minus długość ściany plus jedna dodatkowa klamra
na narożniku dla każdej warstwy.
Uwaga: Zaokrąglij wielkości do pełnego rozmiaru
opakowania. Klamry do ścian różnej grubości są
rozróżniane kolorami: 102mm = czarny, 152 mm
= niebieski, 203 mm = żółty, 254 mm = zielony,
305 mm = czerwony
5. Wymagane są również kątowniki 90º lub kątowniki nastawne :
Jeden zestaw kątowników na warstwę na róg pod
kątem prostym lub innym.

100mm
150mm
200mm
250mm
300mm

Młotek
Widok z przodu

Okulary ochronne
Kombinerki
Wkrętarka

2. Wygładź powierzchnię pod

Wylej ławy fundamentowe.

metalową prowadnicę.

UWAGA
Projektując lub wyznaczając fundament schodkowy, zachowaj 305 mm nadwyżki i zniżki w
pionie i poziomie

3. Wyznacz

granice doposzuczalnej zabudowy biorąc pod
uwagę grubość paneli. Umieść
zewnętrzną prowadnicę i przymocuj ją. Zamocuj również
wewnętrzną prowadnicę używając szablonów.

4. Utnij i zegnij wszystkie poziomie i pionowe pręty zbrojeniowe i umieść je wokół fundamentów.

ZALECANA SZEROKOŚĆ ŁAWY/STOPY
Min. 400mm szerokości dla rdzenia 150 mm
Min. 450mm szerokości dla rdzenia 200 mm
Min. 500mm szerokości dla rdzenia 250mm

5. Nałóż

plastikowe rurki ( fi 38
mm ) na pręty wystające z ławy,
by później umieścić w nich pręty zbrojeniowe pionowe.

Metr kwadratowy ściany na metr
sześcienny betonu

10.8
7.1
5.2
4.2
3.5

SZCZEGÓŁY PANELI QUAD-LOCK
Widok z góry

Poziomica
120cm

1.

System metryczny
Szerokość betonu w mm

Piła ręczna
Obcinaczka/giętarka do prętów
zbrojeniowych

ZANIM ZACZNIEMY

K A L K U L AC J A I LO Ś C I B E TO N U

Nóż monterski

Piła otwornica
Sekator

2. Korzystając z informacji wymienionych w
punkcie 1 :
Oblicz całościową powierzchnię kwadratową zewnętrznych ścian, które mają być formowane, tj.
Długość x wysokość = powierzchnia kwadratowa
Odejmij przestrzeń na otwory okienne i drzwiowe

Gładki środek

Fabryczne wgłębienie
na detal panela

Głębokie żłobienie co 305
mm licząc od środka

12"
[305mm]

Sznurek traserski

ESTYMACJA
1. Sprawdź następujące informacje w planach i
specyfikacjach technicznych :
Długość formowanej ściany
Wysokości formowanej ściany
Grubość betonu
Uwaga: Oblicz wszystkie grubości ścian oddzielnie

Płytkie żłobienie co 51
mm licząc od środka

6.
12"
[305mm]

2"
[51mm]
48"
[1219mm]

Rozłóż panele QuadLock, klamry i kątowniki.

7.

Wykonaj obramowanie drzwiowe
i zainstaluj je w wybranych miejscach. Zainstaluj pionowe i poziome podpry krzyżowe w ramach
ZANIM zaczniesz wylewać beton.

8.

Wykonaj obramowanie okienne. Zaznacz na ławie/
fundamencie wysokość i
położenie obramowania.

S TA R T
Użyj dwa całe panele
b
a

Tnij tutaj

Umieść jedną
pełną klamrę pośrodku wgłębienia
większego na
szczycie panelu

- Umocuj prowadnice
przy pomocy gwoździarki lub użyj kołki
szybkiego montażu

1.

Instalacja prowadnicy

6.

Tworzenie kołnierza narożnika

Ściany typu- T

d

b

a

Stojąc od strony kąta wewnątrz budynku, zawsze zakładaj lewy panel na prawy (wyżłobienie fabryczne panela C dotyka boku panela A)
Zacznij od całego modułu (A B). zainstaluj zewnętrzny
panel C i umieść zewnętrzny kątownik . Utnij z wewnętrznego panela B szerokość równą otworowi rdzenia
betonowego z doliczoną odpowiednio grubością panela.

uwaga
Użyj całe panele przy
zewnętrznych narożnikach

2.

Nakładanie klamer na pierwszy
narożnik
Ucięta
klamra
kołnierzowa

Używając sekatora
przetnij klamrętworząc wewnętrzny
kołnierz

a

c

Wgłębienie

Włóż uciętą klamrę
kołnierzową w otwory,
jak najbliżej rogu, tak jak
na obrazku
uwaga
Ściany 254 mm i 305 mm
będą potrzebować 8 klamer
kołnierzowych na każdy
zewnętrzny narożnik

7.

Kątownik
wewnętrzny

3.

Montaż pierwszego narożnika Pierwsze cięcie

Umieść klamry rozkładając je nad
głębokim nacięciem co 305 mm
włączając styki czołowe paneli
Ucięte klamry
kołnierzowe
Pełne klamry

b

c

Przytnij panel D w miejscu za wewnętrzną stroną
panelu B. Teraz narożnik jest gotowy na klamry

4.

Montaż pierwszego narożnika Drugie cięcie

Montaż narożnika przy pomocy kątowników i klamer

Rozpocznij
2 rząd z
marginesem
610 mm
Dyletacja/
przerwa

uwaga
Jeśli dylatacja wystąpi na linii płytkiej lub
głębokiej 51 mm ,wówczas możemy użyć
pełnego panelu i zrezygnować z dylatacji

uwaga
Buduj najpierw wszystkie narożniki
idąc w stronę do środka ściany

8.

Załóż pełne klamry co 305 mm
licząc od środka

9.

Łączenie schodzących ścian

e

Odetnij
końcówki

f

Nie twórz połączeń przeplatanych
i nie rób zakładek w narożnikach
Zaczynając drugą warstwę przesuń cały moduł
o 610mm-połowę w stosunku do niższej warstwy
pasując tak by głębokie nacięcia co 305 mm
wszystkich warstw były w jednej linii. Następnie
utnij oba panele E i F na długości 610 mm w połowie
dając fabryczne zakończenia do strony rogu.

10. Rozpocznij drugi rząd - narożnik

• Formuj ściany w kształcie litery T nakładając kątowniki
zewnętrzne w przeciwnych
kierunkach
• Wciśnij połówki klamr kołnierzowych w celu przymocowania kątowników

Patrz
Rys. 12

Narożnik gotowy na kątowniki i
klamry

Fabryczne zakończenia
Odetnij końcówki

Kontynuuj pracę od narożników,
dochodząc do połowy ściany,
przytnij panele tak, aby pozostała
dyletacja/przerwa na 6 mm
Zachowaj tą przerwę na całej
wysokości ściany

Kątownik
zewnętrzny

5.

Środek
kąta między
przeciwstawnymi
panelami

Bez kątowników
wewnętrznych

Dojdź
do połowy ściany
Zobacz Rys. 9

uwaga
Cięcie musi przejść przez środek
wypustek na szczycie paneli

11. Kąty różne
Kątownik zewnętrzny

KĄTY RÓŻNE
Zacznij w narożnikach
pod kątem prostym i pracuj
w obu kierunkach

• Oblicz połowę całkowitego kąta np. (45º/2 = 22.5º)
• Przytnij połowę kąta na przeciwstawnych panelach, TNĄC
PRZEZ ŚRODEK WYPUSTEK NA SZCZYCIE PANELI
• Ustaw przecięte panele razem, usuń jedną wypustkę i
nałóż na szczyt kątownik nastawny

Patrz
Rys. 11

Nałóż na siebie
duże kątowniki
zewnętrzne w
przeciwnych
kierunkach

12. Ściany typu -T

Kątownik
wewnętrzny

M O N TA Ż Ś C I A N

 Klamry

Quad-Lock ustawione co 305 mm licząc od
środka (pionowo i poziomo)

 Prowadnica metalowa lub element osadzający do pa-

1.

Wmontuj specjalne łączniki
metalowe dla stropów drewnianych przed wylaniem
betonu i później zamontuj
belkę startową.

2.

Używaj pianki montażowej
,żeby uszczelnić ościeżnice ,przeloty wentylacyjne
,szczeliny itp.

3.

WYLEWKA

LISTA ZADAŃ PRZED WYLEWKĄ

Utwórz cokół przyotworowy
lub końcowy przy pomocy
Kątownika
okiennego
Quad-Lock (CBW).

19mm(zalecane optymalnie 8-9 mm)

neli (po obu stronach) przymocowywana przynajmniej
co 610 mm

• Użyj betonu o 127-152 mm konsystencji opadowej S3

 Kątowniki zamontowane w każdej warstwie
 Podpory pionujące w odstępach co 2 m wzdłuż wszyst-

• Sprawdzaj , czy ściany są równo ustawione i idealnie

 Odwrócona

• Podpory pionujące należy zostawić na miejscu na około

 Ściany ustawione w równej linii i dokładnie w wypiono-

• Zapewnij swobodny dostęp do wszystkich okolic ścian

 Ściany

• Wylej beton zgodnie z normami krajowymi

kich ścian (w zależności od wysokości ściany)

prowadnica metalowa na szczycie ścian,
skręcona w rogach wkrętami
wane, poziomnicą

Przymocuj 19-minimetrowymi
wkrętami

• Użyj kruszywa do betonu o maksymalnej gradacji

pod kątem (jeśli występują) są usztywnione i
przymocowane metalowymi kątownikami

(użyj plastyfikatora)

wypionowane przed wylewaniem w trakcie i po.
24-48 godzin po wylaniu betonu

 Ściany końcowe i ściany typu T przymocowane metalowymi kątownikami

Wibrowanie

 Otwory
4.

Szczyt ściany i krawędź
przymocowana
klamrami
drucianymi i odwróconą metalową prowadnicą.

5.

Sprawdź, czy ościeżnice
otworowe są wypionowane
,wypoziomowane i przymocowane. Usztywnij rozpórkami pionowo i poziomo.

6.

Podpory pionujące ustawiamy średnio co 2 metry
w narożniku 1 metr od
rogu wew.

UWAGA
Nie potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia-wsparcia
narożników jeżeli używasz metalowych kątowników. Użyj
odwróconej metalowej prowadnicy i klamer drucianych do
wykończenia ściany. Jeśli budujesz kolejne piętra, zabezpiecz
klamry i panele przed zabrudzeniem betonem.

okienne i drzwiowe wypoziomowane i wypionowane usztywnione pionowo i poziomo, dostępne
otwory w parapecie do wlania betonu

 Rury

kanalizacyjne/elektryczne osadzone na swoim
miejscu

 Dodatkowe elementy podporowe gotowe do użycia
 Drabiny lub rusztowania przygotowane
 Zaznaczone miejsca mocowań, śrub/wkrętów i dodat-

Wibrator do betonu (maks. 35 mm ) należy
stosować z zachowaniem ostrożności, w celu
zapewnienia odpowiedniego zagęszczenia masy
betonowej. Uważaj przy narożnikach. NALEŻY
UNIKAĆ ZBYT SILNEGO WIBROWANIA.

kowy osprzęt przygotowany

 Wykfalifikowany personel dostępny do betonowania
BETON:

 Specyfikacja mieszanki betonu:
•

•

Maks. wielkość kruszywa to 19 mm optymalnie 8-9
mm
Zamów beton z klasą konsystencji opadowej S2-maks.-76mm (stożek Abramsa)
Możesz dodać wody lub plastyfikatora zwiększając
opad do 127-152 mm- S3
Maks. opad to 152 mm – S3

•

Zalecany wąż o grubości 76mm

•
•

 Pompa do betonu

UWAGA
Wylewaj beton nieprzerwanie w ciągłym ruchu warstwowo - spiralnie.
Pierwsza warstwa powinna mieć wysokość 60-90cm i kontynuuj dalej wylewając drugą
warstwę o wysokości 60-120cm i tak dalej kolejno .Unikaj niedolania –powstawanie tzw.”
mostków termicznych”. ZAPEWNIJ WŁAŚCIWE WIBROWANIE I WYPEŁNIENIE BETONEM
PRZESTRZENI MIĘDZY PANELAMI

