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PRACOVNÝ POSTUP - Plotový systém verzia 1
Stavba plotu sa realizuje na pevný betónový základ podľa stavebnej normy a o šírke 30-35 cm.
Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). V mieste uloženia stĺpikov predvŕtame
otvory na betonársku oceľovú výstuž (roxor). Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj
spodnej časti číslo 0 až 5.

Zo základných dielcov č.1 až 4 zložíme obdĺžniky pre stavbu stĺpikov. Dielce spojíme drôtom, ktorý je
zapustený v každom kuse, aby sa počas montáže a zalievania hustým betónom nerozchádzali. V mieste
napojenia múrikov použijeme dielce s výrezom. Napríklad ak budeme nadpájať múrik vo výške dvoch
radov (výška múrika 40cm) použijeme diel s výrezom č.1V a 3V a to preto, že následný stĺpikový
obdĺžnik na seba kladieme opačne (hore nohami), aby sme zabránili opakovaniu vzoru. Na vzájomné
lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve aby
sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Po osadení prvého dielca stĺpika, môžeme pokračovať v
napojení múrika. Ten môže začať rovným dielom č.0 ( 0-1-2-3-4-5) alebo v prípade ďalšej rady, dielom
č.5 (5-4-3-2-1-0).

Pokračujeme v ukladaní dielov múrika v slede 0-1-2-3-4-5, pričom latou kontrolujeme horizontálnu
aj pozdĺžnu rovnosť. Zadnú (chrbtovú) stenu múrika lepíme presne v opačnom poradí ako prednú stranu,
teda v poradí 5-4-3-2-1-0 , týmto spôsobom sa jednotlivé spoje prekryjú a zaistia tak pevnosť múrika.
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Pred položením ďalšieho kusa stĺpika zatrieme vnútorné rohy lepidlom aby sme zabránili vytekaniu
betónovej zmesy, ktorou sa stĺpiky neskôr zalejú. Po uložení troch rad nad sebou, vložíme oceľovú výstuž
(roxory) do prevŕtaných otvorov a stĺp zalejeme polosuchým betónom približne do polovice poslednej
rady. Rovnakým spôsobom ako predtým postavíme ďalšiu radu múrika pričom dbáme na to aby bola
následná rada vždy opačne (hore - nohami) voči tej pod ňou aby sa zabránilo opakovaniu vzoru. Takisto
pri stĺpikoch dbáme na to aby bola následná rada vždy pootočená o 180 stupňov a potom ďalšia ešte aj
opačne (hore - nohami). Tým získame 4 rôzne vzhľady a obmedzíme opakovanie vzoru.

Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov
doporučujeme ošetrenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený
s vodou v pomere 1:10(1 diel Lukofobu a 10 dielov vody). Takéto ošetrenie jednou vrstvou chráni povrch
a uľahčuje čistenie približne po dobu 5-7 rokov.
Na záver plot doplníme o výplň podľa osobných preferencii.

2

