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Zastosowanie ok∏adzin listwowych.

Ok∏adziny listwowe stanowià efektowne i nowoczesne systemy elewacyjne
stosowane w fasadach nowowznoszonych  lub modernizowanych obiektów
handlowych, przemys∏owych, biurowych i u˝ytecznoÊci publicznej (rys.1). 

Bardzo dobrze komponujà si´ na elewacjach w po∏àczeniu z materia∏ami 
tradycyjnymi jak szk∏o, beton czy aluminium.
Panele PW i PS (rys.2) montowane poziomo, pionowo lub ukoÊnie tworzà bardzo
atrakcyjnà powierzchnie pozbawionà widoku ∏àczników i utwierdzeƒ. 
Mogà byç montowane do kaset, podk∏adów poÊrednich (rusztów) drewnianych
lub metalowych a nawet bezpoÊrednio do pod∏o˝a (np: Êcian murowych).

PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji sà wytyczne monta˝u elewacji 
z metalowych ok∏adzin listwowych PANEL PW i PANEL PS.

PRZEDMIOT INSTRUKCJIPRZEDMIOT INSTRUKCJI

RYSUNEK 1

Elewacja wykonana z poziomych
ok∏adzin listwowych

Monta˝ elewacji oraz obróbek wszel-

kich elementów architektonicznych 

jak wn´ki okienne i drzwiowe,

wyst´py, gzymszy czy attyki sà robota-

mi przykrywajàcymi efekt pracy

poprzednich ekip budowlanych.

Dlatego na monta˝ystach elewacji

spoczywa szczególny obowiàzek

wykonania swych robót z nale˝ytà

starannoÊcià, gdy˝ od efektów ich

pracy zale˝y koƒcowy wyglàd obiektu.

Tylko monta˝yÊci elewacji majà szans´

zmin ima l i zowan ia  wsze lk i ch

niedoskona∏oÊci wymiarowych obiektu

przykrywajàc je odpowiednio prze-

myÊlanymi obróbkami (najcz´Êciej

dzielonymi) - rys7 i 8.

Oddajàc do ràk Paƒstwa niniejszà

instrukcj´ mamy nadziej´, ˝e choç 

w cz´Êci u∏atwi osiàgni´cie spodzie-

wanych efektów.
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RYSUNEK 2

Ok∏adziny listwowe PANEL PW i PANEL PS

Rodzaj materia∏u.

Ok∏adziny listwowe profilowane sà z taÊm stalowych ocynkowanych i taÊm
stalowych ocynkowanych pokrytych pow∏okami organicznymi.

Rdzeƒ stalowy: stal DX51D wg PN-EN/10142/1997, 
o gruboÊci: 0,5 i 0,7 mm.

Powierzchnia blach jest zabezpieczona pow∏okà cynkowà Z275 
lub pow∏okà aluzynkowà Z150 i lakierowymi pow∏okami poliestrowymi 
o gruboÊci 25 µm. 
Maksymalna d∏ugoÊç ok∏adziny: 8m.

Wymagane w∏aÊciwoÊci techniczne, wymagania dotyczàce oznakowania,
cechowania, dopuszczalne odchy∏ki kszta∏tu oraz ocena higieniczna zawarte 
sà w aprobacie technicznej ITB nr AT-15-4064/2001 oraz w ateÊcie higienicznym 
PZH nr HK/B/1913/01/2001.

UWAGA!

Zastosowanie i sposób wykonania ok∏adzin listwowych obj´tych aprobatà 

j.w. powinny byç zgodne z projektami technicznymi opracowanymi 

z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych norm i przepisów 

techniczno-budowlanych, oraz zaleceniami niniejszej instrukcji.

* przed zamówieniem prosimy o kontakt z Dzia∏em Handlowym.
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ELEWACJE Z OK¸ADZIN LISTWOWYCH

ELEWACJE Z OK¸ADZIN 
LISTWOWYCHELEWACJE Z OK¸ADZIN LISTWOWYCH

Rodzaje podk∏adów.

1. DREWNIANE: ruszt z ∏at o przekroju 4x6 cm 

(drewno co najmniej klasy II-ej impregnowane),

2. METALOWE: elementy z taÊm stalowych ocynkowanych o gruboÊci => 0,7 mm:

- kszta∏towniki kapeluszowe ("omega"),

- zetowniki

- elementy kasetowe ( z grub. => 0,7 mm).

W sytuacji, kiedy elewacja z ok∏adzin listwowych przykrywa warstw´ 

termoizolacyjnà, podk∏ad stanowi ruszt podwójny:

1/. niosàcy warstw´ izolacyjnà (najcz´Êciej zetowniki o wysokoÊci równej 

gruboÊci izolacji),

2/. niosàcy ok∏adziny listwowe (najcz´Êciej kszta∏towniki kapeluszowe). 

Pomi´dzy warstwà termoizolacyjnà a elewacyjnà nale˝y stosowaç foli´ 

wiatrochronnà (o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci) (rys. 3 i 4).

3. Podk∏adem mo˝e byç równie˝ pod∏o˝e  jakim jest Êciana murowa; stosowane 

sporadycznie z uwagi na trudnoÊci w uzyskaniu idealnie p∏askiej powierzchni.

Na dobór rodzaju podk∏adu (o czym decydowaç powinien projektant) decydujàcy

wp∏yw majà:

- usytuowanie obiektu (strefa wiatrowa),

- rodzaj (obiekt zamkni´ty czy otwarty),

- wysokoÊç, szerokoÊç i d∏ugoÊç obiektu.

Powy˝sze dane stanowià podstaw´ do okreÊlenia obcià˝enia dynamicznego, 

w tym ssania wiatru, jakiemu poddawana jest elewacja obiektu. WielkoÊç

obcià˝enia ssaniem wiatru stanowi podstaw´ do okreÊlenia przekroju i gruboÊci

elementów podk∏adu, ich rozstawu oraz iloÊci i rodzaju mocowaƒ.

Do wyznaczenia rodzaju oraz iloÊci mocowaƒ podk∏adu (rusztu) do pod∏o˝a s∏u˝à

tablice wytrzyma∏oÊciowe ∏àczników, w których okreÊlono gwarantowane przez

producentów noÊnoÊci ∏àczników w zale˝noÊci od rodzaju materia∏u pod∏o˝a 

(beton, ceg∏a, siporex itp.) - tab 4.
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UWAGA!

W za∏àczniku do niniejszej instrukcji  podano orientacyjne wielkoÊci obcià˝enia

wiatrem budynków (ssanie) - tab 1 oraz wielkoÊç noÊnoÊci wkr´tów z uwagi na:

- wyrywanie wkr´ta z pod∏o˝a,

- przeciàganie ∏ba wkr´ta przez blach´ ok∏adziny - tab 2 i 3.

Uk∏ad warstw w przypadku ocieplenia Êciany

- ok∏adziny listwowe
- elementy rusztu niosàcego ok∏adziny
- folia wiatrochronna (o du˝ej przepuszczalnoÊci)
- elementy rusztu niosàcego termoizolacj´
- termoizolacja
- pod∏o˝e

uszczelka
t∏umiàca
i eliminujàca 
mostki
cieplne

gruboÊç termoizolacji

odleg∏oÊç pomi´dzy elementami rusztu
(okreÊla projekt 40 - 80 cm)
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we∏na mineralna

RYSUNEK 3

Monta˝ poziomych ok∏adzin listwowych
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ELEWACJE Z OK¸ADZIN 
LISTWOWYCHELEWACJE Z OK¸ADZIN LISTWOWYCH

Monta˝ ok∏adzin poprzedzony byç musi bardzo dok∏adnym wymierzeniem

powierzchni elewacji z okreÊleniem po∏o˝enia okien, drzwi oraz wszelkich innych

elementów architektonicznych.

KolejnoÊç monta˝u:

1/. monta˝ podk∏adu elewacyjnego

2/. monta˝ niezb´dnych obróbek t.j.:

- naro˝ników zewnetrznych i wewn´trznych

- listew startowych

- listew kraw´dziowych ("J")

- listew podzia∏owych ("H")

- innych

3/. monta˝ ok∏adzin listwowych

4/. monta˝ obróbek wykoƒczeniowych,

- listew zamykajàcych górnych (rys. 5a)

- obróbek wokó∏otworowych (okna, drzwi itp.)

Monta˝ ok∏adzin listwowych.

uszczelka t∏umiàca i eliminujàca 
mostki cieplne

(okreÊla projekt 60 - 1
20 cm

)
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RYSUNEK 4

Monta˝ ok∏adzin listwowych w pionie
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Monta˝ ok∏adzin listwowych w poziomie (rys. 3) prowadzi si´ od do∏u ku górze

wciskajàc dolnà kraw´dê ok∏adziny w gniazdo zamocowanej uprzednio listwy

startowej, lekko jà dociskajàc (w wyniku czego uzyskuje si´ lekkie wybrzuszenie

powierzchni, które zapobiega ewentualnemu "pofalowaniu" powierzchni);

mocujàc górny jej ko∏nierz do elementu podk∏adu. Nast´pne panele mocujemy

w sposób identyczny - wciskajàc dolnà kraw´dê nast´pnego 

z paneli w gniazdo ko∏nierza ju˝ przymocowanej listwy. Kraw´dzie boczne paneli 

powinny byç przys∏oni´te "wn´kami" obróbek lub obróbkami "prostymi".

Monta˝ ok∏adzin w pionie (rys. 4) jest podobny do monta˝u 

w poziomie, z tym ˝e:

- pierwszy panel mo˝e nie byç mocowany w listwie startowej (b´dzie 

przytrzymywany przez wn´k´ obróbki), w przypadku stosowania obróbek

"prostych" (nak∏adanych) stosowanie listwy startowej jest obowiàzkowe,

- ostatni panel - w sytuacji stosowania obróbek "wn´kowych", mocuje si´ 

do podk∏adu przed wn´kà obróbki (rys. 4).

UWAGA!

W trakcie monta˝u
nale˝y dokonaç
sprawdzenia na 
co trzeciej zmon-
towanej listwie
poziomowoÊci 
( w sytuacji monta˝u
paneli w poziomie)
oraz pionowoÊci
paneli mon-
towanych w pionie
oraz korygowaç ich
po∏o˝enie.
Nie wskazane jest
∏àczenie paneli 
na d∏ugoÊci.
Architektur´ obiektu
nale˝y tak zaprojek-
towaç aby ∏àczenie
paneli odbywa∏o si´
w miejscach listew
podzia∏owych.
Na rys. 5 przedsta-
wiono praktyczny
sposób wyznacznia
d∏ugoÊci paneli.

RYSUNEK 5a

Przyk∏ad zastosowania obróbki górnej

~ 6 mm ~ 6 mmL - d∏ugoÊç ok∏adziny

L - praktyczny pomiar d∏ugoÊci ok∏adziny

RYSUNEK 5

Wyznaczanie d∏ugoÊci ok∏adziny listwowej
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Listwa okapnikowa

Naro˝nik wewn´trzny*

Naro˝nik zewn´trzny*

Listwa podzia∏owa*

Listwa kraw´dziowa*

* obróbki wykonywane
na specjalne zmówienie

Listwa startowa*

ELEWACJE Z OK¸ADZIN 
LISTWOWYCHELEWACJE Z OK¸ADZIN LISTWOWYCH

Monta˝ obróbek

OBRÓBKI WN¢KOWE (rys. 6a):

Pod wzgl´dem estetycznym lepsze efekty przynosi stosowanie obróbek

wn´kowych. Wówczas gdy ca∏a powierzchnia elewacji pozbawiona jest widoku

∏àczników, które mocowane sà do podk∏adu przed monta˝em paneli.

Na rys. 7 przedstawiono przyk∏ad zastosowania dodatkowych elementów

naro˝nikowych w przypadku podk∏adu pod termoizolacj´. Elementy te powinny

byç wykonane z blach  stalowych ocynkowanych o gruboÊci min. 1 mm jako

ciàg∏e lub segmentowe o d∏ugoÊci min. 30 cm.

RYSUNEK 6a

we∏na mineralna

RYSUNEK 7

Przyk∏ad zastosowania dodatkowych elementów naro˝nikowych przy podk∏adzie pod termoizolacj´



OBRÓBKI PROSTE (rys. 6b):

Obróbki "proste" mocowane sà do paneli ∏àcznikami 

w postaci nitów zrywalnych w odst´pach max. co 60 cm.

4

55

Listwa startowa

25

40

Listwa okapnikowa

80

15

Naro˝nik zewn´trzny Naro˝nik wewn´trzny

15

80

50

15

Listwa podzia ∏owa

25

15

Listwa kraw´dziowa

RYSUNEK 6b
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OBRÓBKI OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, GZYMSÓW, 

ATTYK I FRYZÓW:

Przyk∏adowe rozwiàzania ich przedstawiono na rys. 7 i 8. 

Z uwagi na du˝e rozrzuty wymiarowe wn´k okiennych (w´garków) oraz innych

elementów architektonicznych zaleca si´ stosowanie obróbek dzielonych, które

umo˝liwiajà zakrycie wszelkich niedoskona∏oÊci.

g∏´bokoÊç w
´garka

rozwiàzania
alternatywne

RYSUNEK 7

Przyk∏adowa obróbka otworu okiennego

ELEWACJE Z OK¸ADZIN 
LISTWOWYCHELEWACJE Z OK¸ADZIN LISTWOWYCH
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b

0,1b

0,1b

0,2B
0,2

B
H

B

L

-1,2

-2,0

naciàç i odgiàç

RYSUNEK 8

Przyk∏adowe obróbki fryzów, 
attyk i gzymsów

Za∏àcznik: 

Obcià˝enie wiatrem (ssanie) budynków (wg PN-77/B-02011)

Obcià˝enia kraw´dziowe:
Na polach zaciemnionych
nale˝y przyjmowaç:
-dla przegród pionowych Cz=-1,2
-dla przegród dachowych Cz=-2,0

SzerokoÊci pasów: 
-przegrody pionowe: 2m [ 0.2B [ 4m
-przegrody dachowe: 1m [ 0.1B [ 2m 
B < L
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OBCIÑ˚ENIE WIATREM BUDYNKÓW (ssania): w oparciu o PN-77/B-02011

Dla: strefy wiatrowej: II,

teren otwarty z nielicznymi przeszkodami: A.

ZASADY DOBORU ¸ÑCZNIKÓW:

NOÂNOÂå NA WYRWANIE WKR¢TA Z POD¸O˚A: SRo (pod∏o˝e blacha stalowa)

≤ 10 - 0,70 - 0,50 - 1,00 - 0,50

H/l ≤ 2
B/L > 1

Charakterystyka budowli

H/B ≤ 2
B/L > 1

H/L > 2
B/L ≤ 0,5

H/B > 2
B/L ≥ 4

Strefa naro˝na

- 1,20

10 - 20 - 0,85 - 0,60 - 1,20 - 0,60 - 1,44

20 - 40 - 1,05 - 0,75 - 1,50 - 0,75 - 1,80

40 - 100 - 1,35 - 0,95 - 1,90 - 0,95 - 2,28

100 - 280 - 1,85 - 1,35 - 2,65 - 1,35 - 3,18

TABLICA 1

TABLICA 1

/kPa/

/m/

4,2 0,33 0,38 0,43 0.50

4,2

Ârednica wkr´ta samowiercàcego /mm/

4,8 5,5 6,3

0,9 0,42 0,48 0,56 0,64

1,25 0,59 0,68 0,78 0,89

1,50 0,71 0,81 0,93 1,07

2.0 0,95 1,08 1,24 1,43

/kN/

/mm/
GruboÊç
elementu pod∏o˝a
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NOÂNOÂå NA PRZECIÑGANIE ¸BA WKR¢TA LUB ÂRUBY PRZEZ BLACH¢: SRp

0,5 0,35 0,526 0,70

Ø8

Ârednica ∏ba wkr´ta, Êruby lub ko∏nierza /mm/

Ø12 Ø16

0,7 0,40 0,735 0,98

0,9 0,63 0,945 1,26

/kN/

/mm/
GruboÊç
mocowanego mat.

TABLICA 3
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Technika kotwienia HILTI: (wyciàg z katalogu)

TABLICA 4

Typ kotwy /zastosowanie/ mat. pod∏o˝a Wersja kotwy /wymiar/ noÊnoÊç

HST, HST-R kotwa segmentowa do du˝ych obcià˝eƒ

• monta˝ przelotowy stalowych elementów prefabrykowanych,
• materia∏ pod∏o˝a:

- beton, strefa Êciskana i rozciàgana (x 0,7),
- twardy kamieƒ naturalny,

• Êrednica kotwy = Êrednica otworu

• stal ocynkowana galwanicznie,
• stal kwasoodporna A4,
• gwint zewn´trzny,
• zakres wymiarowy M8-M24
• zalecane obcià˝enie pod∏u˝ne F = 5/29kN

HSA-K, HSA-KR kotwa segmentowa do p∏ytkiego monta˝u

• monta˝ przelotowy elementów stalowych i drewnianych,
• szybki monta˝
• dost´pne w wersjach z d∏ugim gwintem

• stal ocynkowana galwanicznie,
• dostarczane w stanie zdemontowanym,
• wymiar gwintu M6-M16,
• zalecane obcià˝enie pod∏u˝ne F = 2/8kN

HLC, HLC-H kotwa tulejowa do zamocowaƒ uniwersalnych 
w zakresie obcià˝eƒ Êrednich

• monta˝ przelotowy elementów pomocniczych takich jak: 
szalunki, rusztowania (do pod∏o˝a) konsole, wsporniki itp,

• materia∏ pod∏o˝a:
- beton,
- ceg∏a pe∏na,
- ceg∏a dziurawka.

• stal ocynkowana galwanicznie,
• wymiar gwintu M5-M16,
• zalecane obcià˝enie pod∏u˝ne F = 0,5/4kN.

HSA-KA kotwa segmentowa do Êrednich obcià˝eƒ

• monta˝ przelotowy elementów stalowych i drewnianych,
• materia∏ pod∏o˝a:

- beton, strefa Êciskana,
• ∏atwy monta˝ dzi´ki du˝ej elastycznoÊci trzpienia.

• stal ocynkowana galwanicznie lub ogniwo,
• gwint zewn´trzny,
• wymiar gwintu M6-M20,
• zalecane obcià˝enie pod∏u˝ne F = 2/8kN

HKD-S, HKD-SR tuleja kotwiàca z gwintem wewn´trznym

• kotwa do Êrednich obcià˝eƒ, monta˝ p∏yt, 
ciàgów instalacyjnych

• materia∏ pod∏o˝a:
- beton,
- twardy kamieƒ naturalny,

• osadzone na równo z licem pod∏o˝a.

• stal ocynkowana galwanicznie ,
• stal kwasoodporna A4,
• gwint wewn´trzny,
• wymiar gwintu M6-M20,
• zalecane obcià˝enie pod∏u˝ne F = 2/5/16kN
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3. UWAGI KO¡COWE

UWAGIKO¡COWE
UWAGI KO¡COWE

1. Do ci´cia blach stalowych
ocynkowanych 
i stalowych ocynkowanych
pokrytych pow∏okami 
organicznymi nale˝y
stosowaç no˝yce r´czne 
lub mechaniczne wibracyjne
lub skakankowe.

2. Drobne uszkodzenia pow∏oki
podczas monta˝u mo˝na
zamalowç farbà
zaprawkowà. Powierzchnia
musi byç oczyszczona 
z brudu i t∏uszczu.

3. Stalowe wióry pozostajàce
po wierceniu ∏àczników
muszà byç usuni´te za
pomocà  mi´kkiej zmiotki,
gdy˝ rdzewiejàc powodujà
uszkodzenia powierzchni
blach. Brud, który powstaje
w czasie pracy powinien byç
usuniety za ponocà normal-
nych Êrodków czyszczàcych.

UWAGA!

Zabrania si´ u˝ywania narz´dzi powodujàcych przy ci´ciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej 

i powlekanej na skutek wydzielania si´ ciep∏a, t.j. szlifierki kàtowe.

Nale˝y u˝ywaç no˝yc r´cznych lub wibracyjnych  (niblerów).

PRZYK¸AD: Jak korzystaç z za∏àcznika?
DANE: Budynek: - nie ocieplony,

- elewacja z Paneli PS (szerokoÊç 25 cm, gr. 0,5 mm),
- wysokoÊç: H = 20 m,
- d∏ugoÊç: L = 40 m,
- szerokoÊç: B = 10 m.

Teren: - otwarty z nielicznymi przeszkodami
Strefa wiatrowa: II

W tab. 1 dla budynku j.w. znajdujemy obcià˝enia kraw´dziowe: - 1,44 kPa

1. Dobór mocowaƒ paneli do podk∏adu:
- przyjmujemy wkr´ty samowiercàce Ø4,8mm (Øko∏nierza:8mm),
- grub. mat. paneli: 0,5mm.

W tab. 2 znajdujemy: SRo=0,48kN
W tab. 3 znajdujemy: SRo=0,35kN

Poniewa˝ SRp < SRo o iloÊci mocowaƒ decydowaç b´dzie SRp:
IloÊç mocowaƒ = 1,44:0,35=4,11~ przyjmujemy 5 szt./m2.

2. Odleg∏oÊç mi´dzy elementami rusztu:
- szerokoÊç paneli: 0,25m,
- iloÊç mocowaƒ: 5 szt./m2
L=1:5:0,25=0,8M. - sà to odleg∏oÊci zbyt du˝e jak na sztywnoÊç

paneli wykonanych z blach o gr. 0,5mm, 
dlatego rozsàdniejszym jest przyj´cie
L=0,6m.

3. Dobór kotew do mocowania podk∏adu pod∏o˝a:
- grub. mat. elementów podk∏adu (np. zetowniki 32x40x32): 0,9mm.

W tab.3 znajdujemy: SRp=0,63kN   (dla ko∏nierza wkr´ta Ø8mm)
SRp=0,945kN (dla ko∏nierza wkr´ta Ø12mm)

IloÊç mocowaƒ = 1,44:0,63=2,28/m2, dla Ø8,
= 1,44:0,945=1,52/m2, dla Ø12, gdy˝ bardziej

odpowiednia b´dzie kotew M6, której Ø∏ba
wynosi 12mm

4. Odleg∏oÊç pomi´dzy mocowaniami podk∏adu do pod∏o˝a:

L=1:1,52:0,6=1,09m.

Podsumowanie: - do monta˝u paneli do podk∏adu: wkr´ty samowiercàce
S-MDO1Z d=4,8xL=19/SW=8mm (nr kat. 219557/6)

- do monta˝u rusztu z gr.0,9mm do pod∏o˝a
(betonowego) kotwy: HSA-KA M6x65C 
(nr kat. 255831/0)

- odleg∏oÊç pomi´dzy elementami rusztu: 0,6m,
- ruszt do pod∏o˝a mocowany co 1,0m.
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