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KROE zaleca różne systemy montażu dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Opisane systemy umożliwiają 
nieskomplikowany montaż we wnętrzach, a przy instalacji płyt na zewnątrz – gwarantują uzyskanie odpowiednich 
parametrów termoizolacyjnych, estetycznych oraz jakościowych.

Płyty betonowe KROE są odpowiednio zabezpieczone oraz transportowane na specjalnych paletach. Przy odbiorze 
transportu płyt należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się palety przewozić i rozładowywać pojedynczo – tak, aby 
nie uszkodzić powierzchni oraz naroży płyt - składować wyłącznie na płaskim podłożu, nie piętrować, przechowywać palety 
z płytami w pomieszczeniach suchych i wentylowanych.

Powierzchnia ściany musi być trwała i wytrzymała. W przypadku montażu na kleju – ściana powinna zostać dodatkowo 
oczyszczona (usunięta farba czy tynk), osuszona i odpylona. Jeżeli uzyskanie trwałej, wytrzymałej, suchej i czystej 
powierzchni nie jest możliwe – należy zastosować płaskowniki aluminiowe lub płytę OSB.

ZALECANE SYSTEMY MOCOWANIA PŁYT BETONOWYCH KROE

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
PRZEWOŻENIA I ROZŁADUNKU

!

PRZENOSIĆ PŁYTY
W POZYCJI PIONOWEJ
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PŁYTY Z PALET
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SKŁADOWAĆ WYŁĄCZNIE
NA PŁASKIM PODŁOŻU

ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE

NIE PRZESUWAĆ
PO KOLEJNEJ

PŁYTY PO PŁYCIE
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RYS. 1 -podkonstrukcja RYS. 1 -podkonstrukcja

system klejowy

nity lub wkręty

kotwa montażowa

konsola

profil typu „T” lub „L”

wełna

ściana budynku

System montażu przewidziany dla płyt betonowych KROE dla zastosowań zewnętrznych.
Idea wentylacji fasad oparta jest na pozostawieniu pustki powietrznej pomiędzy płytami elewacyjnymi a elementami 
termoizolacji budynku.
System składa się z kształtek i profili - aluminiowych bądź ze stali nierdzewnej - tworzących ruszt mocowany do ściany 
budynku, pomiędzy którym montowana jest wełna mineralna. System umożliwia zamocowanie betonowej elewacji KROE w 
widocznym oraz niewidocznym sposobie montażu.

Podkonstrukcja (wspólna dla wszystkich sposobów montażu fasad wentylowanych- ) składa się z elementów RYS.1
kotwiących do ściany nośnej budynku (wyposażonych w podkładkę termoizolującą), konsol montażowych zapewniających 
przestrzeń na termoizolację oraz zamocowanych do konsol, wypoziomowanych elementów pionowych (profile aluminiowe 
„T" lub „L" – kształtne) stanowiących powierzchnię mocowania płyt elewacyjnych. 

MONTAŻ PŁYT NA FASADACH WENTYLOWANYCH

1. Montaż metodą niewidoczną - klejenie RYS.2
2. Montaż metodą widoczną - nitowanie RYS.3
3. Montaż metodą niewidoczną - system mechaniczny RYS.4

 RYS.2                                                                                                    RYS.3                                                                                               RYS.4

SYSTEMY STOSOWANE NA ELEWACJACH ZEWNĘTRZNYCH 

RYS. 1 -podkonstrukcja

system mechaniczny



Płyty betonowe KROE mocowane są do pionowych elementów podkonstrukcji (profili aluminiowych) za pomocą nowoc-
zesnego systemu klejowego posiadającego wszystkie wymagane atesty. 
Wierzchnią część profilu aluminiowego należy oczyścić preparatem X,  następnie pomalować primerem Y a na tak 
przygotowaną powierzchnię przykleić prowadzącą taśmę montażową obok której nanieść za pomocą pistoletu pasek kleju. 
Połączenie dwóch kolejnych płyt powinno zawsze odbywać się na wspólnym profilu! 
Dokładne instrukcje dostępne są wraz z produktami KROE przy zamówieniu systemu klejowego.
UWAGA! Należy dochować warunków pogodowych opisanych w specyfikacji kleju!

SYSTEM KLEJOWY

SCHEMAT MONTAŻU NA KLEJU

OCZYSZCZENIE ALUPROFILU POMALOWANIE ALUPROFILU
PRIMEREM  Y

PRZYKLEIĆ TAŚMĘ 
MONTAŻOWĄ

NAŁOŻYĆ PASEK KLEJU PRZYKLEIĆ PŁYTĘ

POŁĄCZENIE DWÓCH 
PŁYT ZAWSZE NA 

WSPÓLNYM PROFILU

Zamocowanie płyt betonowych do podkonstrukcji za pomocą niewidocznego systemu montażu mechanicznego odbywa się poprzez 
wkręcenie kotwy mechanicznej do pleców płyty oraz zainstalowanie jej na poziomym profilu, montowanym do pionowych elementów 
podkonstrukcji.
Zaletą systemu mechanicznego jest brak wpływu warunków pogodowych na postęp prac.

Mocowanie przy użyciu nitów lub wkrętów
Widoczny system montażu polega na mocowaniu płyt elewacyjnych KROE do podkonstrukcji za pomocą nitów lub wkrętów. Istnieje 
możliwość wyboru koloru widocznych artykułów montażowych.

SYSTEMY MECHANICZNY 

MOCOWANIE PŁYT PRZY UŻYCIU NITÓW LUB WKRĘTÓW 
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MONTAŻ PŁYT WE WNĘTRZACH

Gdy zapewnienie odpowiedniej powierzchni montażowej na ścianie nie jest możliwe (słabe, krzywe ściany, trudno usuwalne tynki, kleje) 
rozwiązaniem jest zastosowanie podkonstrukcji z wypoziomowanych, aluminiowych płaskowników instalowanych pionowo na ścianie w 
odstępach w poziomie nie większych, niż co 60 cm oraz na połączeniu płyt. Konieczne jest zastosowanie 7 – 10 mm szczeliny dylatacyjnej 
na łączeniu płyt. RYS.5

Płyty betonowe KROE w mniejszych rozmiarach przewidziane do wnętrz można montować za pomocą sprawdzonych klejów elastycznych 
i epoksydowych.
Na przygotowane podłoże oraz na tylną powierzchnię płyty należy równomiernie nanieść warstwę kleju, po czym przykleić płytę.
Zastosowanie tego rodzaju montażu wymaga doświadczenia w pracy z płytami betonowymi! RYS.6

Płyty betonowe KROE mogą być również montowane we wnętrzach za pomocą nitów lub wkrętów jako sposób montażu 
widocznego.RYS.7

SYSTEMY KLEJOWY Z PŁASKĄ PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ 

SYSTEMY KLEJOWY STOSOWANY DLA MAŁYCH PŁYT

SYSTEMY WIDOCZNY

WAŻNE
PRZEDSTAWIONE SYSTEMY MONTAŻU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ INDYWIDUALNIE POD PROJEKT !
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system klejowy

klej epoksydowy

nity


