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Návod - Ako položiť zámkovú dlažbu - HORNBACH.sk
Krok za krokom
Kladenie zámkovej dlažby
1. krok
Vyznačte si priebeh chodníka. Po celej trase vykopte
zeminu až do hĺbky cca 30 cm.

2. krok
Potom všetko vyplňte cca 20 cm vrstvou kamennej drviny
(0/40) a rovnomerne zhutnite .

3. krok
K ohraničeniu cesty sú vhodné trávnikové kamenné obruby
alebo dlažbové kocky. Tie sa položia v pozdĺžnom smere.
Okraj s priečne položenými hranami môžete použiť aj ako
dizajnový prvok.

4. krok
Keď povrch zatuhne a obrubníky sú pevne zasadené, dajte
na kamennú drvinu cca 5 cm vrstvu , jemného štrku alebo
zmes piesku s jemným štrkom (0/5).

5. krok
Sťahovacou latou vytvorte rovnú plochu, ktorá bude pre
dlažbu slúžiť ako lôžko. Zohľadnite pritom, že celková výška
sa po udupaní dlažby zníži o cca 1 cm.

6. krok
položte so škárami s hrúbkou 3 až 5 mm.

Tu je miesto pre vaše poznámky
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7. krok
Ešte pred udupaním vyplňte škáry jemným a suchým
pieskom. Vhodný je kremenný piesok, ktorý diagonálne
rozmiestnite metlou do škár vydláždenej plochy. Keď budú
škáry vyplnené, zvyšok pozametajte.

8. krok
Nakoniec ešte všetko spevnite vibračnou doskou s
gumovou podložkou, aby sa odstránili výškové rozdiely
dlažbových kociek. Potom škáry ešte raz vyplňte.

Položenie betónovej dlažby
1. krok
Trasu cesty pripravte tak, aby do vyhĺbeného priestoru bolo
možné naniesť 20 cm vrstvu kamennej drviny.

2. krok
Na kamennú drvinu naneste 5 cm vrstvu piesku, ktorú
upravte i podľa požadovaného sklonu. Potom všetko
zarovnajte pomocou drevených hranolov. Po stiahnutí
hranoly odstráňte a vzniknuté dutiny vyplňte štrkopieskovou
zmesou.

Ak potrebujete cestu napojiť priamo ku budove, zostane
krytina 30 cm pod izolačnou vrstvou (ochrana proti vlhkosti).
Smerom od budovy sa zachová sklon 15 mm na meter.

Položenie dlažby z prírodného kameňa
Dlažba z prírodného kameňa sa hodí hlavne na vytváranie
zahnutých ciest. Pri kladení sa musia vytvoriť široké škáry,
pretože sa tento prírodný materiál líši svojou veľkosťou.
Obraz kladenia kameňa si naplánujte nasledujúcim
spôsobom:
V prípade kameňa s priemernou dĺžkou napr. 10 cm a
šírkou škáry 2 cm rozdeľte 10 kameňov na dĺžku 118 cm.
A ak položíte všetky ďalšie dĺžkové úseky rovnako, získate
rovnomerný obraz.
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Pri zakrivených úsekoch začnite kladenie vo vnútornom
polomere pozdĺž napnutej šnúry. Kamene je možné dávať
trochu viac ku sebe. Ďalšie kamene ukladajte do tvaru lúčov
smerom von, až kým nedosiahnete požadovanú šírku cesty.
Po vytvorení kruhu začnite od stredu a ukladajte kamene
zvnútra smerom von.

1. krok
Vyznačte si priebeh cesty drevenými kolíkmi a pre väčšiu
presnosť ešte pozdĺž natiahnutej šnúry. Potom sa vyhĺbi
zemina na hĺbku dlažby plus ešte ďalších 20 cm. Ako
podklad sa položí vápenný štrk. Pritom pracujte po
úsekoch.Keď budete mať kus úseku vyplnený štrkom,
pomocou laty ho stiahnite a zarovnajte. Ak budete
potrebovať sklon, zohľadnite to už pri podloží. Kamene
sa na podložie položia podľa obrazu kladenia a pomocou
gumovej palice vyrovnajú do rovnakej výšky.
2. krok
Vyplňte škáry štrkom a na boky môžete prisypať zeminu.
Optimálny výsledok dosiahnete pomocou vibračnej dosky s
gumovou podložkou.
Upozornenie:
pri silnom zaťažení, napr. vozidlami, sú vyžadované iné
metódy kladenia. Pri kladení použite v takomto prípade
maltové produkty s trasom!

Otázky k e-shopu: 02/999 929 92, Po-Pia 8:00 - 17:00

