
Monta˝ w systemie Lux-Prof

Przy monta˝u pustaków szklanych w sy-
stemie Lux-Prof wykorzystujemy listw´
obwodowà i ∏aczniki pionowe oraz po-
ziome do zastosowania w obszar spoin
pionowych i poziomych. Pami´tajmy, ˝e
system Lux-Prof
nie jest syste-
mem konstruk-

cyjnym wymagajàcym zbrojenia poziomego 
i pionowego oraz zaprawy monta˝owej np.
Claroglass.

11 .. Monta˝ rozpoczynamy od listwy ob-
wodowej, która utworzy wraz z pasami
bocznymi i górnym ram´ obwodowà. Na
tym etapie wa˝ne jest sprawdzenie pionu
i poziomu.

22 .. Na zdylatowanej taÊmà dylatacyjnà 
i wype∏nionej zaprawà monta˝owà
zazbrojonej listwie obwodowej uk∏a-
damy pierwszà warstw´ pustaków.
Mi´dzy pustakami uk∏adamy ∏àcznik
pionowy wraz z zaprawà.

33 .. Po u∏o˝eniu pierwszej warstwy uk∏a-
damy ∏àcznik poziomy, spinamy go 
z ∏àcznikami pionowymi, uk∏adamy
drabink´ zbrojeniowà a nast´pnie
wype∏niamy w ca∏oÊci spoiny poziome
zaprawa monta˝owà. Na koƒcu mon-
tujemy zbrojenie pionowe na prze-
mian po zewn´trznej i wewn´trznej
stronie konstrukcji.
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Elementy monta˝owe i wykoƒczeniowe

Oprócz pustaków szklanych posiadamy w swojej ofercie wszelkie materia∏y
niezb´dne do ich monta˝u. 
Do monta˝u metodà tradycyjnà polecamy:

– listew obwodowych
d∏. 2,6 m

– ∏àczników pionowych
d∏. 19 cm
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Monta˝
pustaków
szklanych
Zasady konstrukcyjne

Zaprawa ClaroGlass:
bia∏a i szara.

Zbrojenie
zabezpieczone
przed korozjà 

w formie pr´tów
lub drabinek.

TaÊma dylatacyjna
ClaroGlass do

zastosowaƒ 
w listwie 

obwodowej.

Monta˝ konstrukcji mo˝emy sobie u∏atwiç poprzez zastosowanie systemu
Lux-Prof dost´pnego w kolorach: bia∏ym i popielatym. System Lux-Prof nie
jest systemem konstrukcyjnym, u∏atwia tylko monta˝ i zast´puje fug´.
Sk∏ada si´ z trzech elementów:

Krzy˝yki dystansowe 
do spoiny 6 i 10 mm
oraz do budowy Êcian
∏ukowych. 

Konstrukcje z przynajmniej jednym bokiem wolnym mo˝na wykoƒczyç przy
pomocy dost´pnych w naszej ofercie p∏ytek wykoƒczeniowych lub listew
wykoƒczeniowych.

Podsumowanie obydwu systemów monta˝u:
O czym trzeba pami´taç:
– Âcianki z pustaków szklanych nie ∏àczymy ze sobà na sztywno z innymi 

Êcianami.
– Âcianki z pustaków nie mogà byç konstrukcjà noÊnà.
– Pustaki uk∏adamy warstwami poziomymi, najlepiej nie wi´cej ni˝ cztery 

warstwy dziennie.
– Zbrojenie nie powinno dotykaç pustaków.
– Monta˝ pustaków mo˝emy sobie u∏atwiç stosujàc system monta˝u Lux-Prof.

44 .. Uk∏adamy ka˝dà warstw´ pustaków 
w taki sam sposób do wymaganej wy-
sokoÊci, sprawdzajàc na bie˝àco pion 
i poziom konstrukcji z pustaków szkla-
nych. Konstrukcj´ zamykamy listwà
obwodowà wype∏nionà zaprawà mon-
ta˝owà, z za∏o˝onà wczeÊniej taÊmà
dylatacyjnà i zbrojeniem obwodo-
wym. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wy-
koƒczenia kraw´dzi Êcianki z pustaków
p∏ytkami  lub listwà wykoƒczeniowà.

– ∏àczników poziomych 
d∏. 2,6 m



Monta˝ lekkiej wewn´trznej stolarki drzwio-
wej w konstrukcjach z pustaków szklanych
wykonujemy w nast´pujàcy sposób:

11 .. Monta˝ konstrukcji zaczynamy od
monta˝u listwy startowej np.: lis-
twy obwodowej Lux-Prof lub ce-
ownika stalowego, który wraz z pa-
sami bocznymi i górnym utworzy
ram´ obwodowà (rozstaw ko∏ków
rozporowych co 40-50 cm, nie
mniej jak 3 ko∏ki na listw´).

22 .. Listw´ obwodowà mocujemy do
pod∏o˝a na sztywno. Sprawdzamy
pion i poziom. Zagwarantuje nam
to stabilnoÊç i estetyk´ konstrukcji.

44.. Listw´ obwodowà wype∏niamy za-
prawà monta˝owà ClaroGlass, tak
aby wype∏niona ona by∏a w ca-
∏oÊci.

55 .. Na tak przygotowanym pod∏o˝u
uk∏adamy pierwszà warstw´ pus-
taków szklanych, rozpoczynajàc od
naro˝nika. Odleg∏oÊci mi´dzy pus-
takami utrzymujemy za pomocà
krzy˝yków dystansowych do pusta-
ków szklanych. Zapraw´ najlepiej
nak∏adaç na kraw´dê pustaka i po
jego umieszczeniu w  konstrukcji
usunàç jej nadmiar.

66 .. Ca∏oÊç konstrukcji musi byç za-
zbrojona. W spoinach poziomych
uk∏adamy drabink´ zbrojeniowà
lub dwa pr´ty 6 mm, natomiast  
w spoinach pionowych pojedyncze
pr´ty na przemian po wewn´trznej
i zewn´trznej stronie. Koƒce zbro-
jenia muszà byç zakotwione w ra-
mie obwodowej.

33 .. Dno listwy obwodowej wyk∏ada-
my taÊmà dylatacyjnà ClaroGlass
a nast´pnie montujemy zbrojenie
obwodowe: drabink´ zbrojeniowà
lub dwa pr´ty 6 mm, podwiàzujàc
je drutem wiàzad∏owym tak, aby
nie opad∏o na dno listwy obwo-
dowej.

Monta˝ pustaków szklanych
Monta˝ tradycyjny

Podstawowà metodà budowania konstrukcji z pustakow szklanych 
jest murowanie na zaprawie cementowej bez wapna. Nie ka˝dà zapraw´
mo˝emy u˝yç do budowy pustaków szklanych. Zaprawa musi cha-
rakteryzowaç si´ m.in. odpowiednià przyczepnoÊcià i elastycznoÊcià,
dlatego polecamy zaprawy specjalistyczne, np. zapraw´ CLAROGLASS.

77 .. Nadmiar zaprawy usuwamy na
bie˝àco, nie dopuszczajàc do jej
wyschni´cia. Ka˝dà warstw´ pusta-
ków uk∏adamy do wymaganej wy-
sokoÊci analogicznie jak pierwszà,
pami´tajàc, aby zachowaç wzór
pustaków szklanych.

88 .. Po u∏o˝eniu ostatniego rz´du pustaków odrywamy p∏ytki po obu stronach
krzy˝yków dystansowych. Zbieramy nadmiar zaprawy ze spoin zosta-
wiajàc wolnà przestrzeƒ, którà uzupe∏niamy zaprawà do spoinowania.
CzynnoÊç t´ mo˝emy wykonaç na nast´pny dzieƒ za pomocà zapraw do
spoinowania odpowiednich do szerokoÊci spoin.

11 .. Drzwi z tradycyjnà oÊcie˝nicà mon-
tujemy za pomocà ko∏ków rozpo-
rowych. Przytwierdzamy je w spo-
iny mi´dzy pustakami. W∏aÊciwe
ustawienie oÊcie˝nicy w pionie i po-
ziomie korygujemy za pomocà kli-
nów.
Drzwi z oÊcie˝nicà regulowanà w Êcian-
kach z pustaków szklanych montu-
jemy wype∏niajàc piankà monta-
˝owà  szczelin´ mi´dzy oÊcie˝nicà a
Êciankà z pustaków. Dobierajàc wy-
miar oÊcie˝nicy pami´tajmy, ˝e
Êcianka z pustaków szklanych ma
gruboÊç 8 cm.

22 .. Sprawdzamy poziomicà prawid∏o-
we po∏o˝enie oÊcie˝nicy we wszyst-
kich p∏aszczyznach.

33 .. Prawid∏owà pozycj´ oÊcie˝nicy blo-
kujemy rozpórkami z drewna aby
zapobiec deformacjom na skutek si∏
wywieranych przez rozpr´˝ajàcà si´
piank´. Szczelin´ mi´dzy oÊcie˝nicà a
Êciankà z pustaków wype∏niamy
piankà monta˝owà. 

44 .. Szczelin´ mi´dzy oÊcie˝nicà a Êciankà
z pustaków wykaƒczamy opaskà
obwodowà montowanà na klej
monta˝owy. Nadpro˝e nad oÊcie-
˝nicà wykonujemy ze stalowego
p∏askownika lub bednarki. 

Jak wykonaç Êcianki ∏ukowe
– ˚àdany ∏uk uzyskamy montujàc listw´ obwodowà profilowanà nadajàc

jej taki kszta∏t jaki b´dzie mia∏a Êcianka z pustaków szklanych.
– Uk∏adajàc pustaki na wczeÊniej przygotowanej listwie profilowanej  (dy-

latacja +zbrojenie obwodowe) wykorzystujemy krzy˝yki dystansowe do
Êcianek ∏ukowych w systemie tradycyjnym lub ∏àczniki pionowe w syste-
mie Lux-Prof. 

– Po u∏o˝eniu pierwszej warstwy pustaków spoin´ poziomà zbroimy spe-
cjalnie ukszta∏towanymi pr´tami pojedynczymi a w przypadku systemu
Lux-Prof wczeÊniej formujemy kszta∏t ∏àcznika poziomego dostoso-
wanego do kszta∏tu pierwszej warstwy pustaków.

– Uk∏adamy ka˝dà warstw´ pustaków do wymaganej wysokoÊci w taki
sam sposób jak pierwszà warstw´.


