
IX. INSTRUKCJA MONTA ŻU KOSTKI BRUKOWEJ:

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy dobrać zgodnie
z  dokumentacją  projektową.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię.

1. Podbudowa. 
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od
przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
− lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

2. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne, obrzeża lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową

3. Podsypka.
Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna
wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
 Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest
ułożenie  dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji  projektowej.
Nawierzchnię jednego placu z kostki brukowej zaleca się układanie z partii tej samej daty
produkcyjnej w celu uniknięcia różnic w odcieniach. Kostkę  układa się na podsypce lub
podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i  przystąpić  do ubijania nawierzchni.  Do ubijania
ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do  zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek
brukowych nie wolno używać  walca.  Po ubiciu nawierzchni  należy uzupełnić  szczeliny
piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem może być
zaraz oddana do ruchu. Aby uniknąć plam w innym odcieniu zaleca się układanie kostki
brukowej wg. "zasady trzech palet" oraz pochodzącej z tej samej daty produkcji. Należy
chronić  ułożoną  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  przed  wodą  ściekającą  z  elementów
usytuowanych  powyżej  tj.  Dachy  nie  osonięte  rynną  w  celu  uniknięcia  powstawania
wykwitów. Zaleca się stosownie w zimie piaku lub innych środków neutralnych dla kostki
brukowej  aby  ograniczyć  ryzyko  poślizgu,  stosowanie  soli  może  spowodowować
uszkodzenie powierzchni kostki.



X. INSTRUKCJA MONTA ŻU KRAWĘŻNIKÓW

Zasady ustawiania krawężników:
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 
z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej,  w  przypadku braku  takich  ustaleń  powinno
wynosić od 10 do 12 cm a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie”
ścieku)  może być  zmniejszone do  6 cm lub  zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna ściana
krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być 
wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin:
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
żwirem,  piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową.  Zalewanie  spoin  krawężników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie
betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

XI. INSTRUKCJA MONTA ŻU OBRZEŻY

Ogólne zasady wykonania prac 
1. Wykonanie koryta "wykopu".

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu lub konstrukcji szalunku. 

2. Podłoże lub podsypka (ława).
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę
(ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczenie  z
polewaniem  wodą.  Obrzeża  na  ławach  betonowych  z  oporem  należy  ustawić  na
obramowaniu nawierzchni chodnika. 

3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać  na wykonanym podłożu w miejscu i  ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub  zaprawą
cementowo-piaskową. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

UWAGA !!
W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  wad  wynikających  z  winy  producenta,  należy
niezwłocznie wstrzymać prace i poinformować o tym sprzedawcę  do 3 dni, w innym razie
reklamacja nie zostanie uznana.


