
mathermic® - instrukcja montażu 

Przygotowanie podłoża przed montażem elementów elewacyjnych 

Powierzchnia podłoża na której będą montowane elementy elewacyjne musi byd równa, sucha, wolna 

od tłuszczu i kurzu, a nierówności (zagłębienia )  2 cm muszą zostad wyrównane poprzez nałożenie kleju 
lub tynku. 

Montaż płyt elewacyjnych systemu mathermic® 

1. Przykręcid listwę startową  - cokołową do ściany (fot.1.).

2. Na listwie startowej oprzed element narożny, do którego następnie dosuwad kolejne  płaskie elementy
elewacyjne.

3. Przed umieszczeniem na ścianie każdego elementu mathermic co najmniej 40 % jego powierzchni
pokryd warstwą  zaprawy  klejowej  np. SKS firmy  quick-mix lub  innej  zgodnej  z  PN-EN 998-1:2012.

4. Zasadnicze mocowanie elementów mathermic® następuje przez ich przykręcenie łącznikami
z trzpieniem stalowym. Po prawidłowym ustawieniu płyty należy nawiercid w ścianie otwory  na łączniki
prowadząc wiertło przez fabrycznie oznaczone otwory umiejscowione w spoinach między płytkami
klinkierowymi elementu  mathermic® (fot.2.), a następnie wprowadzid w nie łączniki i dokręcid płytę do

muru (fot. 3.). Elementy mathermic mocowane na murze do wysokości 12 m mocuje się łącznikami
w ilości 9 do 12 szt./m2  w zależności od strefy wiatrowej, w jakiej znajduje się budynek. Na wysokościach
powyżej wysokości 12 m stosowad zawsze 12 łączników / m2. Rodzaj i długośd łączników powinny byd
dobrane z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji ściany wg instrukcji producenta łączników.

5. Przy mocowaniu kolejnych elementów mathermic®  wpusty na ich brzegach wypełnid   poliuretanową
pianką montażową tak, aby uszczelniała ona styki między elementami  (fot.4.).

6. W  pustych polach przy brzegach elementów mathermic® wkleid brakujące płytki
z  użyciem zaprawy klejowej do klinkieru np. FX900 firmy quick-mix lub innej zgodnej z PN-EN
12004+A1:2012, stosując się do zaleceo producenta zaprawy klejowej (fot. 5.). Miejsca na płytki przed
wklejeniem „rozdrapad” (np. drapakiem ). Po wklejeniu płytek natychmiast usunąd nadmiar kleju.

7. Spoiny między płytkami klinkierowymi wypełnid zaprawą do spoinowania (ręcznie lub
pistoletem - fot. 6. i 7.) np. FM T firmy quick-mix lub innej zgodnej z PN-EN 998-2:2012,
stosując się do zaleceo producenta zaprawy.

8. Po związaniu zaprawy wypełniającej fugi należy oczyścid elewację na sucho (fot. 8. ).



9. Zamontowane elementy  mathermic zabezpieczyd przed wpływami atmosferycznymi (wilgod,
promienie słoneczne ) do czasu pełnego utwardzenia zaprawy do spoinowania (według
instrukcji producenta zaprawy ).

10. Przy sporządzaniu zaprawy klejowej i w czasie stosowania montażowej pianki poliuretanowej
temperatura winna wynosid co najmniej +5°C.

11. Po zakooczeniu prac zdjąd listwę startową, przestrzeo między murem i płytą zabezpieczyd
przed infiltracją powietrza, a brzeg płyty przed warunkami atmosferycznymi.
W ten sam sposób postąpid z ostatnią górną warstwą płyt, a także z ewentualnymi
nieosłoniętymi krawędziami bocznymi.

12. Na zakooczenie miejsca  łączeo z oknami, drzwiami i innymi elementami uszczelnid za pomocą
np. silikonu.

Kolejne fazy montażu elementów elewacyjnych mathermic® 
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