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BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE L-19

KARTA MONTAŻOWA

Belki nadprożowe typu L19 są elementami żelbetowymi umożliwiającymi w szybkim czasie wykonanie otworów okiennych 

i drzwiowych w ścianach. Mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowymi ogólnobudowlanym. Po zamontowaniu w ścianie 

od razu mają pełną nośność. Zastosowanie takiego rozwiązania w znaczny sposób skraca czas budowy.

ZASTOSOWANIE

Belki nadprożowe typu L19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach prefabrykowanych 

lub murowanych z zachowaniem minimalnej głębokosci oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni ściany układa się 

2 belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu drzwiowego, półkami dolnymi do środka, Belki układa się na 

zaprawie cementowej. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem klasy C20/25. Dla nadproży z żelbetową 

częścią monilityczną przed betonowaniem należy ułożyć zbrojenie, zgodnie z projektem nadproża. Po wykonaniu wypełnienia 

można przystąpić do wykonania muru naddżwiowego, układania stropu i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co 

najmniej górą i dołem. Belki nadproży drzwiowych w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych.
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Belki nadprożowe typu L19 układa się na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ściany, o długościach 

odpowiadających szerokości otworu okiennego. Belki układa się na warstwie zaprawy cementowej półkami dolnymi do środka. 

Skrajne belki wewnętrzne o długościach 2.10m i wiekszych, na których opierają się łyty stropowe wymagają dodatkowych podpor 

montażowych. Podparcia montazowe należy wykonać w ten sposób, ażeby ich odległość od końców belki pokrywała się 

z usytuowaniem uchwytów montażowych danej belki. Podparcia montażowe mogą być z drewna lub rur stalowych. Dodatkowych 

podpór montażowych można nie wykonywać w przypadku układania stropu na „rygach” przyściennych. Po wykonaniu

i odebraniu podparć dodatkowych można przystąpć do zbrojenia, zgodnie z projektem, części monolitycznej nadproża a 

następnie układania stropu prefabrykowanego i zbrojenia wieńcowego. Wieniec zbrojony powinien być góra i dołem, co najmniej 

1 pręt, ze stali klasy A. Po odebraniu zbrojenia należy wypełnić wewnętrzną część nadproża i wieniec betonem klasy minimum B20.

Po stęzeniu betonu nadproża i wieńca, lecz nie wcześniej jak po 7 dniach, w warunkach normalnego dojrzewania, można usunąć 

stemplowanie nadproża i przystąpić do wykonywania ścian następnej kondygnacji. Ocieplenie i wykończenie zewnętrzne 

wykonuje równocześnie z wykonaniem ocieplenia całego budynku.

Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości transportowej. Belki należy transportować w pozycji wbudowania ułożone równolegle do kierunku jazdy. Belki należy 

układać warstwami na przekładkach drewnianych według zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym maksymalna ilość 

warstw nie może być większa niż 5. Cała partia belek musi być zabezpieczona przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy.
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Montaż BELEK NADPROŻOWYCH PREFABRYKOWANYCH L-19

należy przeprowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju

prac oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa BHP.

Instrukcja pełni jedynie rolę doradczą w procesie montażu, załadunku/rozładunku prefabrykatów

 i nie jest podstawą do odpowiedzialności prawnej bądź finansowej producenta, wynikającej z jej zastosowania.


