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Návod - Ako spevniť svah svahovými tvárnicami - HORNBACH.sk
Krok za krokom
1. krok
Stavba základov: Na trvalé spevnenie svahu sú potrebné
vhodné základy. Napnite povrázok a vyznačte priebeh
základového pásu. Pre výšku múru do 100 cm vykopte
zeminu do hĺbky cca 40 cm.

2. krok
Pre zabránenie následnému zosuvu zeminy pokryte násyp
doskami. Potom uložte mrazuvzdornú vrstvu, ktorú zhutnite
do výšky 20 cm. Na ňu príde vrstva zavlhnutého betónu s
hrúbkou 10 cm.

3. krok
Pre múry s výškou nad 100 cm vykopte zeminu do hĺbky 80
cm a na mrazuvzdornú vrstvu uložte minimálne 20 cm hrubú
vrstvu betónu.

4. krok
nanášajte krátko pred usadením . Použite naraz len toľko
betónu, koľko tvárnic stihnete položiť, pretože betón musí
byť pri usádzaní tvárnic vlhký.
Tip:
Hĺbku základov voľte tak, aby najspodnejší rad tvárnic bol
aspoň z polovice v zemi.
5. krok
Osadenie tvárnic: Najprv stanovte presný priebeh prvého
radu tvárnic pomocou napnutej murárskej šnúry. Pre
tvárnice s priehybmi dovnútra teraz položte prvú tvárnicu
tak, aby bol priehyb na začiatku radu.

6. krok
Pritom môžete kedykoľvek opraviť smer následných tvárnic.
Tvárnicu mierne zatlčte do betónovej vrstvy a zarovnajte
do .

Tu je miesto pre vaše poznámky
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7. krok
Teraz položte ďalšiu tvárnicu s priehybom dovnútra. Pri
druhej a všetkých ďalších tvárniciach dodržujte odstup
veľkosti 5 mm. Tento odstup je dôležitý pre vyrovnanie
výrobných tolerancií.

8. krok
Potom vysypte najspodnejší rad tvárnic do 1/3 výšky. Je to
nutné pre zabránenie škôd spôsobených mrazom v prípade
hromadenia vody. Aby sa voda nezadržovala v zásype,
možno urobiť na niekoľkých miestach odvodňovacie žľaby.

9. krok
Na zásyp sa používa mrazuvzdorný materiál. Keďže sú
nasledujúce rady tvárnic spravidla posunuté smerom
dozadu a ležia na zásype, musíte ho zhutniť.

10. krok
Zvyšné miesto v tvárniciach vyplňte zeminou.

11. krok
Teraz položte ďaľší rad tvárnic s posunom dozadu podľa
sklonu svahu, urobte zásyp a tvárnice vyplňte zeminou.

12. krok
Klaďte rad po rade smerom nahor. Potom všetko osaďte
rastlinami podľa svojho vkusu a je hotovo!

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

