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To nowoczesny system prefabrykowanych œcian zespolonych do zastosowania 
w budownictwie ogólnym i in¿ynierskim. Element œcienny stanowi¹ dwie p³yty 
¿elbetowe bêd¹ce tzw. „szalunkiem traconym” dla œcian monolitycznych. G³ówna 
zaleta to pe³na dowolnoœæ kszta³tu z mo¿liwoœci¹ wykonania dowolnych otworów 
technologicznych.
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ZASTOSOWANIE: Typowym zastosowaniem dla œcian podwójnych s¹ œciany kondygnacji podziemnych
i nadziemnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i budynków u¿ytecznoœci publicznej, domów 
szeregowych, nowych realizacji w zabudowie plombowej, budynki przemys³owe, hale, gara¿e wielokondyg-
nacyjne, silosy, œciany oporowe ogniowe i wiele innych.

Œciany podwójne Leier s¹ prefabrykowanym elementem ¿elbetowym z³o¿onym z dwóch wielko-
powierzchniowych p³yt szalunkowych zespolonych kratowniczkami stalowymi. Stanowi¹ one tzw. „betonowe 
deskowanie tracone” - po ustawieniu na budowie przestrzeñ pomiêdzy p³ytami wype³niana jest betonem, 
tworz¹c element konstrukcyjny odpowiadaj¹cy œcianom monolitycznym. Kszta³t i wymiary œcian podwójnych 
Leier s¹ praktycznie dowolne. Jedyne ograniczenie stanowi wielkoœæ sto³ów produkcyjnych, która wynosi
3,03 x 9,36 m. Gruboœæ p³yt szalunkowych œciany zespolonej wynosi od 5 do 7 cm. W zale¿noœci od przezna-
czenia i wymaganej noœnoœci, gruboœæ ca³kowita œcian mo¿e wynosiæ 18, 20, 22, 25, 30, 35 cm.

W zak³adzie prefabrykacji w œcianach wykonuje siê zaprojek-
towane otwory drzwiowe, okienne i otwory technologiczne. Otwór 
mo¿e zostaæ oszalowany deskami, b¹dŸ specjaln¹ siatk¹ (SM) lub 
montuje siê oœcie¿a okienne i drzwiowe. Istnieje mo¿liwoœæ osadzenia 
w prefabrykatach elementów instalacji wewnêtrznych budynku 
takich jak puszki elektryczne, kana³y dla przewodów elektrycznych, 
systemowe przejœcia instalacji wod.-kan., itp.

Powierzchnia zewnêtrzna p³yt jest g³adka, co eliminuje koniecz-
noœæ wykonywania tynków. 

Na podstawie dokumentacji technicznej budynku po dokonaniu 
wszelkich obliczeñ konstrukcyjnych zostaje opracowana dokumentacja 
produkcyjna i monta¿owa, która zawiera :

dla produkcji : •  wymiary zewnêtrzne pojedynczych œcian,
•  rozmieszczenie zbrojenia,
•  iloœæ, po³o¿enie i wymiary otworów,
•  rozk³ad instalacji,

dla wykonawcy: •  plan i kolejnoœæ ustawienia poszczególnych elementów,
•  zbrojenie styków i naro¿ników,
•  sposób podparcia,
•  miejsce i sposoby zabezpieczeñ przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych.

Produkcja elementów œcian podwójnych Leier odbywa siê
w zak³adzie prefabrykacji przy wykorzystaniu nowoczesnej linii 
produkcyjnej o du¿ej wydajnoœci. Automatyzacja procesu produkcji
i bie¿¹ca kontrola jakoœci gwarantuje dok³adnoœæ wykonania, 
odpowiedni¹ jakoœæ betonu, prawid³owe u³o¿enie oraz sposób 
po³¹czenia zbrojenia podstawowego, rozdzielczego oraz dŸwigarów 
kratownicowych, wymagan¹ gruboœæ otuliny betonowej. Kszta³t
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i wymiary p³yt prefabrykowanych dostosowywane s¹ ka¿dorazowo 
do indywidualnego obiektu. W p³ytach wykonywane s¹ niezbêdne 
otwory (okienne, drzwiowe) i wyciêcia np. na instalacje. Do produkcji 
p³yt szalunkowych u¿ywa siê betonu kl. nie ni¿szej ni¿ C25/30 ( B30). 

Odbywa siê specjalistycznym transportem producenta bezpoœ-
rednio na plac budowy. Elementy dostarczane s¹ na specjalnym 
stela¿u, który zabezpiecza je przed uszkodzeniem, u³atwia sk³a-
dowanie na placu budowy (pionowo), a tak¿e roz³adunek, poniewa¿ œciany ustawione s¹ na stela¿u w takiej 

kolejnoœci w jakiej bêd¹ potem montowane na budowie. Dziêki temu œciany 
mog¹ te¿ byæ ustawiane bezpoœrednio z pojazdu, bez sk³adowania poœredniego.

  Œciany zespolone Leier wyposa¿one s¹ w specjalne haki monta¿owe umo¿-
liwiaj¹ce roz³adunek i monta¿. Do monta¿u p³yt nale¿y u¿yæ dŸwigu lub ¿urawia 
o odpowiedniej noœnoœci. Prefabrykaty s¹ oznaczone numerami pozycji zgodnie 
z planem monta¿owym. Podnoszone kolejno za pomoc¹ dŸwigu i ustawiane na 
przygotowanym pod³o¿u, z którego wystaje zbrojenie kotwi¹ce i taœma uszczel-
niania styków. Poziomowania dokonuje siê podk³adkami z tworzywa sztucz-
nego. Ustawione œciany przed betonowaniem usztywnia siê za pomoc¹ specjal-
nych podpór monta¿owych przytwierdzanych do pod³o¿a i wbetonowanych
w prefabrykat specjalnych gwintowanych tulei monta¿owych.

Po ustawieniu i podparciu œcian oraz zamontowaniu zbrojenia 
naro¿ników i styków mo¿na przyst¹piæ do betonowania. Do wype³-
niania œcian stosowaæ beton kl. nie ni¿szej ni¿ C12/15 (B15).

Maksymalna prêdkoœæ wype³niania na wysokoœæ wynosi 1 metr na 
godzinê. Z uwagi na dok³adnoœæ wype³nienia styków mieszankê 
betonow¹ nale¿y zagêszczaæ wibratorami wg³êbnymi.

Wraz z elementami œciennymi producent dostarcza równie¿ zbrojenie styków i naro¿ników œcian, 
ewentualnie inne zbrojenie dodatkowe przewidziane w projekcie. 

OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA  otulina zbrojenia g³ównego 
dostosowana do wymagañ odpornoœci ogniowej zgodnie z za³o-
¿eniami projektanta.

OCHRONA PRZED HA£ASEM  œciany masywne, monolityczne,
w minimalnym stopniu podatne na drgania.

OCHRONA PRZED WILGOCI¥  beton prefabrykowany o du¿ej 
szczelnoœci w³asnej (W8), g³adka powierzchnia daj¹ca mo¿liwoœæ 
dok³adnego wykonania izolacji przeciwwodnych.
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ŒCIANY  ZESPOLONE  LEIER  TO:



86-100 Œwiecie, ul. Bydgoska 2
tel./fax: 52 331 52 32

e-mail:  swiecie@leier.pl

82-200 Malbork
al. Wojska Polskiego 92

tel.  55 272 32 12
fax: 55 272 50 01

e-mail: malbork@leier.pl

11-015 Olsztynek - Œwiêtajny
tel./fax: 89 519 20 02

e-mail:  olsztynek@leier.pl
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Zalety œcian zespolonych:
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wysoka jakoœæ powierzchni zewnêtrznych œcian, 
nie wymaga tynkowania

brak koniecznoœci deskowania i szalowania 
œcian

szybki i ³atwy monta¿ zgodnie z dostarczonym 
przez producenta planem monta¿owym

ma³y wp³yw warunków pogodowych na proces 
monta¿u

obni¿enie kosztów budowy, niskie nak³ady 
robocizny i pracy sprzêtu

krótszy cykl inwestycji

Nasze œciany zespolone
zwyciê¿y³y w konkursie

gospodarczo-samorz¹dowym
HIT POMORSKI 2005

w kategorii produkcja


