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PRODUKTY
Docisk regulowany BUZON B43 Wspó∏czynnik (*)/m2 3,8 - 5 - 7,8 pdocisków (**)

P∏yta betonowa ZOONTJES BETON Wspó∏czynnik (*)/m2 2,8 - 4 - 6,4 p∏yty (**)

(*) Wspó∏czynniki sà przedstawione dla powierzchni p∏askich, czystych, suchych i nieporowatych.
(**) Dla p∏yt odpowiednio 40x40; 50x50; 60x60.

Wykoƒczenie/Docià˝enie P∏yta kamienna na regulowanych wspornikach

Uk∏ad WSPORNIK  BUZON

Technika LuΩne u∏o˝enie
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OPIS

Docià˝anie za pomocà p∏yt kamiennych na regulowanych
wspornikach jest cz´stym zabiegiem stosowanym przy
budowie tarasów, solariów... P∏yty betonowe sà po∏o˝one
na kàtach wsporników regulowanych na wysokoÊç.

Ze wzgl´du na przecià˝enie masy tego typu konstrukcji
dachowej, nale˝y braç pod uwag´ badania nad strukturà
elementów noÊnych i pod∏o˝a. JeÊli konstrukcja dachowa
jest izolowana, nale˝y zastosowaç izolator Klasy Kompresji
C lub inny ustalony w projekcie.

Producenci p∏yt kamiennych proponujà ró˝ne kszta∏ty,
stany powierzchni i farby, co pozwala na dodanie aspektu
wizualnego odpowiedniego dla dachu. Ci´˝ar p∏yt odpo-
wiadaç musi wymogom mas minimalnych elementów da-
chowych niezale˝nych, zgodnych z normami i przepisami
krajowymi.

Dost´p do hydroizolacji pozostaje mo˝liwy dla kontroli
technicznej i konserwacji.

Wsporniki sà regulowane na wysokoÊç i pozwalajà na
regulowanie nachylenia dachu oraz uzyskanie powierzchni
idealnie poziomej. U˝ywajàc korektora milimetrowego

nachylenia, unika si´ zastosowania
klinów, co pozwala na uzyskanie lepszej
stabilnoÊci.

Dzi´ki specjalnemu ∏àcznikowi, wysokoÊç wsporników
BUZON mo˝e osiàgnàç 600 mm.

Wsporniki dzi´ki wyjàtkowej wytrzyma∏oÊci  na docisk na ich
podstawie, zmniejszajà napr´˝enia i kompresj´ wyst´pujà-
cej w hydroizolacji dzi´ki 8 ˝ebrom wzmacniajàcym.
Wsporniki wykonane sà z kopolimeru polipropylenowego z
wype∏niaczem 20%, zmieszanego z talkiem odpornym na
starzenie,ultrafiolet, niedogodne warunki klimatyczne i pro-
dukty chemiczne.



1. P∑YTY NA WSPORNIKACH

P∏yty o standartowych wymiarach sà umieszczo-
ne na wspornikach z kopolimeru polipropyleno-
wego.

1.1. P∏yty betonowe
IloÊç docisków/m2 na p∏yt´ wynosi:
� 40x40x4 mm (6.4 p∏yty/m2): 7.8 wspornika na m2

� 50x50x5 mm (4 p∏yty/m2): 5 wsporników na m2

� 60x60x6 mm (2.8 p∏yty/m2): 3.8 wspornika na m2

1.2. Regulowane wsporniki
1.2.1. Nazwa produktu: Plots B43 BUZON:
Wspornik regulowany z podnoÊnikiem sk∏ada-
jàcy si´ z 2 cz´Êci z materia∏u kopolimerycznego
polipropylenowego z 20% domieszkà talku.

1.2.2. Charakterystyka techniczna
G∏ówka wspierajàca Êruby:
– Du˝a powierzchnia 175 cm2 (Êrednica 15 cm)
– GruboÊç 4 mm i wzmocnienie w postaci u˝ebro-

wania o 8 ˝ebrach, ka˝de o gruboÊci 10 mm
– G∏ówka posiada 4 ˝eberka do ustawiania p∏yt o

gruboÊci 4 mm
– Mo˝liwoÊç montowania ˝eberek o gruboÊci 6 lub

10 mm, lub funkcjonowania bez ˝eberek w
ró˝nych kszta∏tach.

Podstawa:
– Podstawa o powierzchni 320 cm2 (Êrednica

20,5 cm) aby uniknàç przedziurawienia
– GruboÊç 5 mm dla trwa∏oÊci
– Podstawa jest wyposa˝ona w cylinder o Êred-

nicy 112 mm o 8 ˝ebrach wzmacniajàcych
o gruboÊci 5 mm dla trwa∏oÊci i znoszenia
obcià˝enia

– Podstawa jest wyposa˝ona w 3 otworki w celu
umo˝liwienia swobodnego odp∏ywu wody.

OdpornoÊç na Êciskanie i rozerwanie:
– Zgodna z wymogami w zakresie odpornoÊci

na Êciskanie i rozerwanie norm francuskich DT
U 43.1 testowana zgodnie z normami belgijs-
kimi C.S.T.C.

– Znoszony ci´˝ar jednorodny na ca∏ej po-
wierzchni w zale˝noÊci od wysokoÊci od 1000
do 2000 kg

– Obcià˝enie na 1/4 powierzchni docisku w
zale˝noÊci od wysokoÊci od 500 do 1000 kg.

OdpornoÊç:
– Na starzenie si´, ultrafiolet i produkty

chemiczne
– Produkt niegnijàcy i odtwarzalny

Osiàgalna wysokoÊç docisków:
– 32-50 mm (P1)
– 50-75 mm (P2)
– 75-120 mm (P3)
– 120-200 mm (P4)
– Dla wysokoÊci 200-600 mm, koniecznoÊç sto-

sowania nadstawki regulowanej (C1).

1.2.3. PierÊcieƒ nadstawki: Uchwyt C1:
Cz´Êç regulowana z polipropylenu, stanowiàca
jednà cz´Êç, która doskonale dopasowuje si´ do
docisku poprzez dokr´canie. Tuleja wyposa˝ona
jest w dwa cylindry.
Cylinder z gwintem i Êrednicy 10,5 cm jest na
zewnàtrz wyposa˝ony w o˝ebrowanie pionowe
s∏u˝àce jako wzmocnienie. Ta cz´Êç cylindra od-
powiada g∏ówce wspornika. DociÊni´cie g∏ówki
wspornika w tulei musi posiadaç 3 gwinty. W
Êrodku cylindra wewn´trznego znajduje si´ tarcza
o gruboÊci 3 mm aby cz´Êci by∏y równo po∏àczone.
Ta tarcza wyposa˝ona jest w 3 otwory do
odprowadzania wody. Gwintowany cylinder

zewn´trzny (Êrednica 10,5 cm) dokr´ca si´ i regu-
luje na podstawie wspornika. Dla bezpieczeƒstwa
muszà byç co najmniej 3 gwinty do dokr´cania
minimum.

1.3 Regulator nachylenia
1.3.1. Regulator PH5
Dysk o Êrednicy 155 mm, który umieszcza si´ na
g∏ówce docisku o Êrednicy 150 mm pozwalajàcy
na uzyskanie powierzchni ruchomej doskonale po-
ziomej powy˝ej pod∏o˝a o nachyleniu od 0 do 5%
bez koniecznoÊci stosowania innych akcesoriów.
Regulator sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci cylindrycz-
nych, ∏àczonych fabrycznie z materia∏u kopoli-
merycznego polipropylenu z domieszkà talku,
barwy czarnej, odporny na UV, warunki atmos-
feryczne i czynniki chemiczne.

1.3.2 Opis obs∏ugi
Regulator umieszcza si´ na g∏ówce docisku i re-
guluje si´ go w zakresie 360° i  sztywno mocuje.
Poprzez rotacj´ górnej cz´Êci korektora, reguluje si´
uk∏ad otrzymujàc okreÊlonà wartoÊç nachylenia
(wartoÊci sà czytelne poprzez okienko obserwa-
cyjne w cz´Êci górnej: 0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-
5 cm/m). Wyst´p stabilizuje wybranà wartoÊç.
Nast´pnie obie cz´Êci regulatora sà, poprzez obrót
wokó∏ osi g∏ówki docisku, ustawiane w kierunku
nachylenia. Strza∏ka (wskazujàca) okreÊla wartoÊç
nachylenia. Regulator b´dzie wi´c poziomy we
wszystkich swoich kierunkach w zale˝noÊci od
potrzeb  do wyregulowania. 
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