
Instrukcja montażu elewacji 
TOM



Fundament to podstawa

 
          Pod murami budynku, niezależnie od 
zastosowanych materiałów, zawsze należy 
wykonać fundament ciągły, na pełną szerokość 
ściany tak aby wszystkie elementy, zarówno 
bloczki konstrukcyjne jak i elewacyjne znalazły 
oparcie na nim. Ława fundamentowa zawsze 
powinna być posadowiona poniżej strefy 
przemarzania, zależnej od rodzaju gruntu oraz 
lokalizacji inwestycji.  Odpowiednia głębokość 
wkopania pozwoli na przeciwdziałanie 
n i e p oż ą d a ny m  efe k to m  m roz u  o ra z  
nierównemu osiadaniu fundamentów. Na 
wykonaną już ławę należy położyć izolację 
poziomą która zapobiegnie  z jawisku 
podciągania kapilarnego, dzięki czemu 
unikniemy zawilgocenia muru i wiążących się z 
tym konsekwencji takich jak rozmrożenia, 
wykwity wapniowe. Wymiary fundamentu, 
ewentualne zbrojenie oraz klasę betonu 
użytego do wykonania tej części robót powinna 
zawierać dokumentacja techniczna budynku. 
Dobranie materiałów konstrukcyjnych (ściany 
t r z y w a r s t w o w e )  o r a z  i z o l a c y j n y c h  
zastosowanych w ścianie jest zależne jedynie od 
inwestora i wykonawcy, należy jednak pamiętać 
aby  podjęte  decyz ję  by ły  zgodne z  
obowiązującym prawem budowlanym. 
W trakcie układania poszczególnych warstw 
ściany ważnym elementem są kotwy które 
zapewnią naszej ścianie niezaburzony układ 
warstw w skład w który wchodzi elementy 
konstrukcyjne,  termoizolacja ,  pustka 
powietrzna zapobiegająca zawilgoceniu na 
warstwie termoizolacyjnej oraz pustaki 
elewacyjne :TOM”. Rozmieszczenie oraz rodzaj 
zastosowanych materiałów zależny jest od 
projektu budowlano- architektonicznego. 



Elewacja naszą wizytówką 

Montaż elementów systemu „TOM” należy rozpocząć od naroży, przez odpowiednie połączenie bloczków 
narożnych i prostych, uzyskujemy przesuniecie między poszczególnymi warstwami elewacji. Należy pamiętać aby 
w trakcie montażu każdą warstwę wyrównywać na zaprawie murarskiej. Sposób prawidłowego łączenia został 
przedstawiony na rysunku

Z myślą o potrzebach klienta i estetycznym wyglądzie inwestycji wykonywanych z naszych wyrobów  stworzyliśmy 
specjalne elementy nadprożowe do zabudowy okien i drzwi. W pustakach ułożonych na uprzednio 
przygotowanym szalunku, stosujemy zbrojenie, następnie całość zalewamy mieszkanką betonową. 



Ostatni szlif  

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych przy 
inwestycji zalecane jest aby bloczki systemu 
„TOM” zafugować tym samym uszczelniając całość 
elewacji. Następnym krokiem jest wyczyszczenie 
wszystkich zabrudzeń powstałych podczas prac 
budowlanych. Środek czyszczący stosuję się 
jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie z 
instrukcją, następnie całość należy obficie spłukać 
wodą. Ostatnim etapem jest impregnacja 
materiału, po uprzednim osuszeniu elementów 
zalecane jest nałożenie impregnatu. W doborze 
środków do czyszczenia i zabezpieczenia 
konstrukcji pomogą Państwu nasi konsultanci.

Informacje i porady przedstawione w niniejszej instrukcji przedstawiają w sposób ogólny zasadę stosowania 
bloczków elewacyjnych „TOM”. Dokumentem nadrzędnym przy konstrukcji ściany jest obowiązująca norma 
budowlana, ściśle określająca zasady wznoszenia i zastosowania warstw ściennych. Odpowiedzialność za pełnie 
prac ponosi inwestor oraz wykonawca, prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym.  Montaż elementów powinien być przeprowadzony przez wykonawcę posiadającego odpowiednie 
kwalifikację, w oparciu o dokumentację techniczną budynku. 

Element prosty
TOM20

Elementy systemu TOM20

Element narożny
TOMN20

Element nadprożowy
TOMU20

Każdą inwestycję należy odpowiednio rozplanować aby uniknąć, dodatkowych i często kosztownych prac 
poprawkowych. Elewacja jest wizytówką naszego domu dlatego zapoznanie się ze specyfikacją techniczną 
materiału oraz dobór koloru jest pierwszym krokiem w której pomogą Państwu Nasi konsultanci, tak aby fasada 
budynku spełniała najwyższe wymagania techniczne jak i wizualne. Wielkość budynku, rozmieszczenie i wymiary 
okien oraz drzwi to niezbędne informację, pozwalające na określenie ilości potrzebnego materiału. 


