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INSTRUKCJA MONTAŻU i EKSPLOATACJI 

ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 

 

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje, wskazówki i ostrzeżenia. Przed podjęciem 

jakichkolwiek prac przy montażu elementów małej architektury należy się z nim bezwzględnie 

zapoznać. 

 

 

 

KAŻDY UŻYTKOWNIK (KLIENT) BĘDĄCY W POSIADANIU WYROBU 

WYPRODUKOWANEGO PRZEZ FIRMĘ „STYROBUD-GÓRNO” POWINIEN 

ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ 

ZOBOWIĄZAĆ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA. 

 

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI I POLECEŃ 

ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ 

UTRATY GWARANCJI I RĘKOJMI NA TRWAŁOŚĆ WYROBU. 

WYRÓB POWINIEN BYĆ INSTALOWANY I EKSPLOATOWANY ZGODNIE Z 

POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, A WSZELKIE 

WĄTPLIWOŚCI CZY PROBLEMY NIEPRZEWIDZIANE PRZEZ NINIEJSZĄ 

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZGŁASZAĆ FIRMIE „STYROBUD-GÓRNO”. 

 

 

 

 

tel:17%C2%A077%C2%A027%C2%A0930
mailto:biuro@styrobud.eu


  

 

 
STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski.                                                                                                                                  tel./fax 17 77 28 525 

ul. Pańska 74                                                                                                                                                           NIP PL 5170271315 

36-051 Górno                                                                                                                                                      REGON 180568519 
 

Firma STYROBUD-GÓRNO zaleca wykonywanie montażu elementów małej architektury przez 

profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży i odpowiednie do skali 

danego przedsięwzięcia. Niewłaściwie przeprowadzony montaż może spowodować zniszczenie 

elementów niezależnie od tego, z jakiego materiału zostały wykonane. W ekstremalnych warunkach 

produkty mogą ulec licznym spękaniom , a czynnikiem sprawczym będą niewłaściwe wykonanie 

posadowienia i błędy montażowe. 

 

UWAGA!  

Załadunek i rozładunek elementów małej architektury powinien być wykonywany wyłącznie w 

pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest przenoszenie ich w poziomie ze względu na niekorzystne 

siły działające na te elementy, produkty mają prawo wyginać się, co może spowodować 

pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzić element. 

Wszystkie etapy prac należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich 

normach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczone przez producenta elementy są 

zgodne ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ jak też, czy 

elementy z różnych partii produkcyjnych nie różni się znacząco kolorystycznie (dotyczy w 

szczególności produktów barwionych). Należy także sprawdzić, czy elementy nie wykazują 

uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, ponieważ po 

zamontowaniu produktu nie ma podstaw do jego reklamacji. 

 

Elementy małej architektury można mocować tylko na podłożu nośnym, tzn. zdolnym przenieść 

obciążenie całego elementu wraz z fundamentem betonowym. 

Wyróżniamy dwa sposoby mocowań elementów małej architektury na podłożach:  

a) Na podłożach litych, tzn. na gotowych chodnikach, alejkach i drogach wykonanych z kostek lub 

płyt betonowych oraz z asfaltu. W tym przypadku należy sprawdzić poziom nawierzchni i całość 

powierzchni planowanej pod produkt pokryć hydroizolacją,  

b) Na fundamencie betonowym zabudowanym bezpośrednio w gruncie. Fundament jest elementem 

konstrukcyjnym, przekazującym na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. W związku z tym 

dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu zapewnia: 

- minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność, 

- właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności), 
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- zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem, np. podciąganiem kapilarnym, poprzez wykonanie 

izolacji poziomych. 

Przy wykonywaniu fundamentów należy pamiętać ,aby go wypoziomować, a powierzchnię 

wyrównać. Po uzyskaniu wytrzymałości i odporności fundamentu (zgodnie z instrukcją producenta 

zastosowanie klasy betonu C20/25 o odpowiedniej klasie ekspozycji i zgodnego z normą PN-EN 

206), przystępujemy do dalszych prac. W przypadku wystąpienia nierówności istnieje możliwość 

wyrównania fundamentu szlifierką tarczową. Następnie całość fundamentu stykającego się z 

montowanym elementem pokrywamy izolacją bitumiczną o grubości min 2 mm. 

Kolejnym krokiem jest montaż elementu małej architektury, który dokonujemy na odpowiedniej 

zaprawie klejowej (oznaczenie co najmniej C2S1). Podczas tego procesu cały czas należy sprawdzać 

poziom i pion montowanego elementu oraz kąt prosty narożników. 

 

Po okresie potrzebnym na stwardzienie zaprawy klejowej (w zależności od producenta) możemy 

przystępować do użytkowania elementu małej architektury. 

 

Eksploatacja zamontowanego elementu powinna odbywać się zgodnie z wcześniejszymi założeniami 

projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie całego okresu użytkowania.  

 

Zasady konserwacji i pielęgnacji elementów betonowych. 

 

Konserwacja polega na jego okresowym zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym 

uzupełnianiu podsypki. Nie zaleca się używania do czyszczenia wody pod wysokim ciśnieniem. 

Czyszczenie zaleca się wykonywać w przypadku czystego środowiska przynajmniej raz na 12 

miesięcy, a w przypadku silnie zanieczyszczonych środowisk np.: centrów miast raz na 6 miesięcy. 

Stosuje się także środki chemiczne impregnujące beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość 

powierzchni elementu betonowego lub intensyfikuje jej barwę. Podstawowym warunkiem 

prawidłowo wykonanej impregnacji jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Podłoże to 

powinno być czyste i niezatłuszczone. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych 

wilgotnych plam, powinna optycznie wyglądać na suchą. Zalecanymi produktami do impregnacji 

elementów betonowych są DYNASIL® SMART, bądź DYNASIL® ST. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia i impregnacji należy bezwzględnie zapoznać się z kartami 

charakterystyk używanych produktów czyszczących i stosować się do zaleceń producentów. Należy 

stosować środki ochrony osobistej. 
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Stosowanie soli do odladzania w bezpośredniej bliskości elementu może doprowadzić do 

odbarwienia elementu oraz znacznie przyspieszyć korozję betonu. Prowadzenie prac budowlanych w 

bliskim sąsiedztwie powinno odbywać się po wcześniejszym jej zabezpieczeniu. Należy dbać o 

bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, 

odwodnienie liniowe)  w celu nie dopuszczenia do zalania elementu. Używanie silnych środków 

chemicznych i powierzchniowo czynnych bez konsultacji z producentem może doprowadzić do 

odbarwienia lub zniszczenia powierzchni elementów betonowych. 

 

Zasady konserwacji i pielęgnacji  elementów drewnianych. 

 

Bieżące użytkowanie i pielęgnacja powinna obejmować czyszczenie, usuwanie wszelkich 

zanieczyszczeń takich jak: piasek, liście, błoto, mających negatywny wpływ na żywotność desek 

poprzez zarysowania, przebarwienia. W przypadku silnego zabrudzenia powierzchnię desek można 

umyć za pomocą np. szczotek, nie dopuszczając do zamarzania i powstawania lodowych warstw. 

Śniegu nie należy usuwać za pomocą soli lub też innych substancji chemicznych. W trakcie 

codziennego użytkowania nie dopuścić do uszkodzeń mechanicznych spowodowanych między 

innymi przez ostre przedmioty czy rysowanie po ławce. Deski zostały zabezpieczone preparatem 

zapobiegającym wchłanianiu wody, zmniejszającym występowanie sinizny, zabezpieczającym przed 

działaniem promieni ultrafioletowych oraz chroniącymi przed czynnikami atmosferycznymi. Należy 

dokonywać corocznej konserwacji desek. Konserwacji należy dokonywać w okresie wiosennym. 

Ilość oraz częstotliwość czynności konserwacyjnych uzależniona jest również od warunków oraz 

nasilenia użytkowania. Przed przystąpieniem do czynności malowania należy zapoznać się z 

instrukcją producenta zastosowanej farby (zalecana TIKURILA) umieszczoną na opakowaniu lub 

dostarczoną z produktem dotyczącą: warunków stosowania, ochrony zdrowia, oddziaływania na 

środowisko naturalne. 

Powtórne użycie farby wymaga odpowiedniego przygotowania desek przez ich uprzednie 

oczyszczenie. Chropowate lub też uszkodzone powierzchnie należy lekko zetrzeć drobnoziarnistym 

papierem ściernym. Powierzchnia drewna musi być odpylona i odtłuszczona. Farbę nanosić pędzlem 

równomiernie na drewno całkowicie czyste i suche zabezpieczając przed oddziaływaniem promieni 

słonecznych. Farba utwardza się po upływie 24-48 godzin w zależności od warunków pogodowych. 

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury, 
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niewielka wymiana powietrza) czas schnięcia może się wyraźnie wydłużyć. W tym czasie drewno 

należy chronić przed wodą. 

 

Zasady konserwacji i pielęgnacji  elementów metalowych. 

  

Bieżąca konserwacja i pielęgnacja elementów stali nierdzewnej polega na myciu, czyszczeniu, 

konserwowaniu dostępnymi na rynku środkami na bazie oleju. Mycie powoduje usunięcie osadów i 

brudów, które pozostawione mogą powodować atak korozji i odbarwienie. Czyszczenie zaleca się 

wykonywać w przypadku czystego środowiska przynajmniej raz na 12 miesięcy, a w przypadku silnie 

zanieczyszczonych środowisk np.: centrów miast, czyszczenie należy stosować raz na 6 miesięcy. Do 

czyszczenia najlepiej używać ciepłej wody z mydłem. Można tez używać łagodnych detergentów ale 

wcześniej ich działanie należy dokładnie przetestować na małej powierzchni. Dla poprawienia 

wyglądu stal nierdzewną można konserwować dostępnymi na rynku środkami na bazie oleju. Na 

rynku pojawiły się gotowe żele na bazie wody, które w bardzo łatwy sposób usuwają mineralne osady 

wapnia, zabrudzenia tłuszczem, naloty obcej rdzy z różnego rodzaju powierzchni stali. Preparaty te 

mają też właściwości antystatyczne. Są one wolne od związków silikonów. 

Dzięki specyficznym właściwościom stali COR-TEN B, elementy wykonane z tego rodzaju stali 

niskostopowej nie wymaga konserwacji. Jedyną czynnością, którą należy regularnie wykonywać jest 

czyszczenie elementów z zalegających liści, piasku i błota. Poza tym, elementy te mogą nawet poza 

sezonem pozostawać na świeżym powietrzu. Nie wymaga malowania farbami antykorozyjnymi ani 

żadnego innego sposobu konserwacji. 

Obiekty metalowe lub też niektóre ich elementy należy zabezpieczać przed korozją stosując w tym 

celu farby antykorozyjne. Taką konserwację należy przede wszystkim stosować przed nadejściem 

zimy, ponieważ czynniki atmosferyczne powodują niszczenie metalowych elementów i powodują ich 

rdzewienie.  

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie zapoznać się z kartami charakterystyk 

użytkowanych produktów czyszczących i stosować się do zaleceń producentów. Należy stosować 

środki ochrony osobistej. 

 


