Usmernenie pre službu založenie stavby
Služba „založenie stavby“ je bezplatná a spočíva v založení rohových tvárnic a zlomových miest. Naši odborní
pracovníci Vás zaškolia priamo na stavbe, položia cca 20 ks tvárnic a vysvetlia postupy. Poradia vám ako narábať
s materiálom - opracovať na požadovaný rozmer alebo do požadovaného tvaru. Odporučia vám optimálne riešenie
technických a konštrukčných detailov a odpovedia na všetky Vaše otázky k danej problematike.

 Stavebná pripravenosť:
- spočíva v zhotovení betónového podkladu – obvykle základovej platne (rovina cca do 2 cm)
a položení hydroizolácie (obvykle penetračný náter a pás lepenky, pričom šírka závisí od hrúbky
muriva)
 Materiálové zabezpečenie:
- pre založenie stavby je potrebné zabezpečiť na stavbe:
a) murovací materiál (pre nosné murivo v patričnom sortimente a množstve – stačí po palete),
b) zakladaciu maltu – vrecovanú, ale zarábanú (piesok 0-4 mm, vápno, cement, voda),
v primeranom množstve (pri pôdoryse stavby 10 x 10 m, hrúbke muriva 375 mm a hrúbke
malty 20 mm je to 0,3 m3) podľa nerovnosti podkladu,
c) lepidlo – vrecko lepidla na murovanie (spojenie dvoch rohových tvárnic, prípadne predvedenie
založenia rohovej tvárnice druhého radu).
 Technické zabezpečenie:
a) fúrik (na dopravu malty po stavbe),
b) miešačku (pri zarábanej malte nevyhnutnosť, pri vrecovanej nie je nevyhnutná, ale rozhodne
uľahčí a urýchli prácu),
c) ručný paletový vozík (v prípade, že je na platni naložené väčšie množstvo paliet a pre
zameranie je nevyhnutné s nimi manipulovať),
d) voda,
e) napojenia na elektrinu (minimálne 220 V – miešadlo).
 Realizácia:
a) je potrebné, aby na stavbe bola projektová dokumentácia (pre založenie - pôdorys príslušného
podlažia),
b) stavebník alebo ním poverená osoba (zodpovedný a pomerov znalý - spôsobilý rozhodnúť
o prípadných nevyhnutných zmenách oproti projektu – vyloženie muriva, korekcia rozmerov...;
výkon pomocných prác – manipulácia s materiálom a zarábanie malty/lepidla).
∎ Pre založenie stavby je dôležité správne rozmiestnenie materiálu. To znamená, že musia byť voľné
priestory pre murovanie (cca 60 cm v mieste nosného muriva) a pre meranie uhlopriečok.

Príklady :

Pri zložitejších a členitých pôdorysoch je potrebné miesto pre meranie uhlopriečok konzultovať!

