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Instrukcja montażu paneli elewacyjnych öko skin 

 

Panele öko skin – do wykonywania okładziny elewacyjnej 

Betonowe panele öko skin służą do wykonywania okładziny elewacyjnej zgodnie z zasadą 

wykonywania elewacji wentylowanej. W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji całego 

systemu elewacyjnego należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza za okładziną 

elewacji. Proces wentylacji służy do odprowadzania wilgoci w postaci pary wodnej, która 

ulatnia się z wnętrza budynku lub po opadach deszczowych pozostaje w konstrukcji.   

Formaty Zużycie 
  
1800 x 147 x 13 mm (0,26 m2) łącznie ze spoiną 8 mm : 3,6 szt./m2 gotowej 

powierzchni 
1800 x 125 x 13 mm (0,23 m2) łącznie z spoiną 8mm : 4,2 szt./m2 gotowej 

powierzchni 
1800 x 302 x 13 mm (0,54 m2) łącznie z spoiną 8mm : 1,9 szt./m2 gotowej 

powierzchni 

 

Podkonstrukcja  

Panele muszą być montowane na sztywnej, stabilnej i równej podkonstrukcji. Z reguły panele 

öko skin montowane są na pojedynczej lub podwójnej konstrukcji z łat drewnianych (łaty 

nośne i kontrłaty). Alternatywą dla podkonstrukcji drewnianej może być podkonstrukcja 

wykonana z profili aluminiowych lub wykonanych z innych rodzajów blachy. Podkonstrukcję 

należy montować na odpowiednim, mocnym podłożu, takim jak np. mur, beton lub 

konstrukcja drewniana. Przekroje poprzeczne łat i należące do nich środki mocujące trzeba 

zwymiarować i dopasować odpowiednio do zaprojektowanej funkcji elewacji.  

Podkonstrukcję wykonuje się z wystarczająco wysuszonego drewna (15% ± 3%) o przekroju 

minimalnym 100 x 300 mm. Korzystne jest stosowanie heblowanych łat drewnianych, ale nie 

jest to koniecznym wymogiem. Drewno musi spełniać wymagania stawiane drewnu 

budowlanemu zgodnie z normą EN 338. Sposób łacenia zależy od przewidywanego wzoru 

wykonania elewacji z paneli öko skin. (wzór układania elewacji patrz następna strona). W 

przypadku przeciętnych warunków i pionowego, płaskiego montażu betonowych paneli öko 

skin w obszarze przyziemia i pierwszego piętra odstęp między łatami nie może przekraczać 

600 mm. Ze względu na zalety materiału, jakim jest beton, panele elewacyjne öko skin 

można montować również bezpośrednio do poziomu terenu. Jednak w celu uchronienia ich 

przed zabrudzeniem wodą rozpryskową zaleca się pozostawienie odstępu 300 mm powyżej 

poziomu terenu.  

W przypadku betonowych paneli öko skin o długości 1800 mm powinno się wykonywać 

łacenie w odstępie ok. 600 mm. Każdy betonową panel öko skin mocuje się w co najmniej 

czterech punktach w osiach.  

 

 

 

 



Panel betonowy öko skin 1800/13mm 

  

Łata drewniana 100/300 mm Ściana/mur/kontrłata Odstęp między osiami ok. 600 mm  Odstęp w przerwie ok 500mm  Szczelina  
                                                                                                                                                                                          8 mm 
 

Montaż 

Betonowe panele öko skin powinny być montowane w kierunku od lewej do prawej strony 

 

i od dołu ku górze 

 

 

Beton zbrojony włóknem szklanym jest materiałem naturalnym. Ze względu na użyte do jego 

wykonania surowce otrzymuje się specjalną powierzchnię o wyglądzie charakterystycznym 

dla betonu. Ta gra kolorów w ramach jednego odcienia jest zamierzona i dodatkowo 

podkreśla wyrazistość betonu. Ponieważ intensywność kolorów poszczególnych paneli jest 

różna (patrz „Charakterystyka”) zalecamy mieszanie paneli pochodzących z różnych palet i 

warstw w celu uzyskania optymalnego wyniku układania.  

 

Opakowanie  

Produkt pakowany jest na palecie drewnianej z dolną płytą ochronną. Napoczęte palety lub 

pojedyncze panele trzeba zawsze zabezpieczać przed działaniem czynników 

atmosferycznych (patrz „Wytyczne obchodzenia się z produktem”). 

1 paleta  öko skin 147 mm: 30,4 m
2
 z 23 warstwami po 5 szt. (115 szt. łat  öko skin), ciężar ok. 935 kg 

1 paleta  öko skin 125 mm: 31,1 m
2
 z 23 warstwami po 6 szt. (138 szt. łat  öko skin), ciężar ok. 960 kg 

1 paleta  öko skin 302 mm: 30,4 m
2
 z 28 warstwami po 2 szt. (56 szt. łat  öko skin), ciężar ok. 935 kg 

 

Wzory układania elewacji  

Poniższe wzory montażu dla podkonstrukcji drewnianych należy traktować jako szkice. 

Betonowe panele öko skin można montować wykorzystując zarówno takie same elementy 

jak i elementów o różnych formatach. Rodzaj łacenia zależy do wybranego wzoru układania 

elewacji öko skin. Betonowe panele elewacyjne öko skin można montować poziomo i 

pionowo. Wybór wzoru układania (np. równolegle, z przesunięciem o 1/2  lub o 1/3 ) ma 

wpływ na nakład pracy i podkonstrukcję. Elementy öko skin można mocować zarówno za 

pomocą śrub do konstrukcji drewnianej, jak i za pomocą nitów i kleju do podkonstrukcji 



aluminiowej. Elementy elewacyjne öko skin o szerokości 302 mm można też mocować w 

postaci deskowania na zakładkę, w którym poszczególne panele betonowe mocowane są 

do łat nośnych w taki sposób, żeby częściowo nachodziły na siebie. Sposób mocowania i 

montaż musi być zgodny z przepisami kraju montażu!  

 

A poziomo – prosto 

 

 

B poziomo – z przesunięciem o 1/2 

 

 

C poziomo – z przesunięciem o 1/3  

 

 



 

 

 

Podkonstrukcja drewniana (śruby) 

 

Komponenty 

1 Ściana / mur 

2 Kontrłaty, opcjonalnie ocieplenie 

3 Łaty konstrukcji nośnej: drewniane łaty podkładowe 100/300 mm. W zależności od 

wzoru układania odstęp między łatami nośnymi wynosi 450-600 mm 

4 Elewacyjna papa izolacyjna pełniąca funkcję izolacji przeciwwilgociowej, np. 

DuPontTM Tyvek UV Facade 

5 Taśma do uszczelniania szczelin, np. z tworzywa sztucznego, gumy lub neoprenu, 

szerokość 110 mm 

6  öko skin 

7 Śruba 4,8/38 mm, matowa, lakierowana proszkowo w kolorach öko skin, osiowo 

nawiercony otwór 6 mm 

8 Szerokość szczeliny 8 mm 



 

 

Wymiarowanie przy nawiercaniu 

W celu uniknięcia wykruszenia podczas wiercenia otworów w panelach öko skin należy 

pamiętać o zachowaniu minimalnego odstępu otworu od krawędzi panelu elewacyjnego  

wynoszącego 30 mm.  

 

 

Naroże otwarte 

Szerokość szczeliny 8 mm 

 

 

 

 

 



 

Naroże zamknięte 

Cięcie skośne, szerokość szczeliny 5 mm 

 

 

 

Podkonstrukcja metalowa (nitowanie lub klejenie) 

 

 

Komponenty 

1 Mur 
2 Termiczny element rozdzielający 
3 Konsola ścienna 
4 Izolacja z folii wstępnego krycia 
5 Dyble elewacyjne 
6 Profil pionowy 
7 Panele betonowe öko skin 
8 Nity i tuleje lub klej 
 

 



Mocowanie poprzez nitowanie   

Mocowanie elementów elewacji przy pomocy nitów do pionowych aluminiowych profili 

nośnych. Zalecane nity w kolorach dopasowanych do powierzchni paneli öko skin dostępne 

są u producenta paneli. Po podaniu wybranego standardowego koloru öko skin producent 

zaleci odpowiedni kolor nitów.  

 

Przygotowanie 

W celu centrycznego rozmieszczenia otworów należy je wykonywać w podkonstrukcji za 

pomocą tulei centrującej. Średnica otworów wierconych wynosi dla podkonstrukcji 5,1 mm. 

Na każdą łatę należy wykorzystać dwie względnie cztery tuleje, które często trzeba 

umieszczać w punkcie środkowym łaty. W zależności od przepisów dopuszczających 

materiały do stosowania możliwe są odchyłki zgodne z przepisami danego kraju. Tuleje 

usztywniają łaty i są punktami stałymi mocowania.  Nity trzeba wyciągać przy pomocy 

szablonu odpowiedniego do osadzania wybranych nitów. Szablon ten zapewnia rozkład 

obciążenia i zapewnia niewielki luz pomiędzy łbem nitu a panelem elewacyjnym, co pozwala 

na przejmowanie ruchów występujących w panelu elewacyjnym.  

 

 

 

Punkty ruchome i punkty stałe zależne od wzoru montażu. 

Gleitpunkt – punkt ruchomy 

Fixpunkt – punkt stały 

 

 

Odstępy między miejscami mocowania 

 

 odstęp ok. 600 mm  odstęp ok. 600 mm  odstęp ok. 600 mm 

 



Klejenie  

Panele można mocować za pomocą kleju do aluminiowej podkonstrukcji w taki sposób, że 

połączenia pozostają niewidoczne. Dla uzyskania optymalnej przyczepności należy 

dokładnie przestrzegać przepisów producenta kleju. Do przyklejania należy stosować 

posiadający aprobatę Z-10.8-408 system klejowy firmy Sika „Sika Tack Panel“ lub inny 

równorzędny system klejowy. Generalnie należy przestrzegać podawanych przez 

producenta wytycznych stosowania materiału. 

 

Konstrukcja deskowania na zakładkę i posadzki tarasu 

Na żądanie: oekoskin@rieder.cc 

 

Wskazówki dotyczące wykonania 

Bezpośrednio na placu budowy można wykonywać indywidualne docięcia i otwory wiercone 

na wylot – bez użycia specjalistycznych narzędzi. Obróbka betonowych paneli öko skin musi 

być staranna. Obróbkę paneli należy wykonywać na stojąco, aby unikać drgania i wyginania 

płyty (zobacz „Wytyczne w sprawie obchodzenia się z produktem”). 

 

Cięcie  

Docięcia na placu budowy można wykonywać ręczną piłą tarczową (np. pilarka tarczowa – 

zagłębiarka Festool TS 55 EBQ-PlusFS, 5200 obrotów/min, tarcza o średnicy 160 mm lub 

piłą do cięcia materiałów budowlanych Festool AXT50 LA, 2100 obrotów/min, tarcza o 

średnicy 170 mm) z wykorzystaniem prowadnicy.  

Betonowe panele öko skin można również ciąć przy pomocy stolikowej piły tarczowej przy 

użyciu diamentowej tarczy tnącej.  

 

Tarcza tnąca 

Do wykonywania cięć standardowych zaleca się stosowanie lekko zębatej tarczy 

diamentowej np. Focus Diamant Master Sprint Ø 150 mm, otwór mocowania 20 mm. 

Do wykonywania bardzo precyzyjnych cięć, np. skosów, nadaje się diamentowa tarcza do 

cięcia z zamkniętym wieńcem diamentowym np. Focus Profi Ceramic Ø150 mm lub Focus 

Profi Carmina Turbo lub diamentowa tarcza do wyrzynarek. Wydajność cięcia 

wykonywanego tarczami z zamkniętym wieńcem diamentowym zmniejsza się o około 25 %.  



 

Wiercenie  

W przypadku stosowania śruby elewacyjnej 4,8 x 38 mm wiercone otwory przelotowe 

generalnie wykonuje się wiertłem o średnicy 6 mm. Do wiercenia zalecamy wykorzystywać 

dostępne w handlu standardowe wiertła do kamienia, np. wiertło firmy Bosch „BlueGranite“ Ø 

6 mm, dł. = 100 mm. Podczas wiercenia należy pamiętać o tym, aby widoczna strona panelu 

była skierowana ku górze. Dla uniknięcia wyrwania dolnej strony panelu podczas wiercenia 

otworów na wylot należy podkładać kawałek drewna. Otwory wiercone wykonuje się 

wkrętarką akumulatorową lub dostępną w handlu zwykłą wiertarką (bez włączonego trybu 

wiercenia udarowego). 

 

 

Skręcanie śrubami 

Śruby elewacyjne, np. A2, ISR T20, łeb 12 mm, 4,8 x 38 mm. 

Łeb śruby dopasowany kolorystycznie do standardowych kolorów öko skin, lakierowany 

proszkowo. Zużycie śrub na m2 gotowej powierzchni: ok. 16 szt. Opakowanie: śruby 

pakowane po 250 szt. Aby nie uszkodzić powłoki lakieru proszkowego należy stosować grot 

wkrętaka z nacięciem typu T20. Zaleca się stosowanie śrub o trzonie z gwintem częściowym 

o regularnym kształcie. 

Podczas pionowego montażu elementów elewacyjnych można opcjonalnie użyć śrub z łbem 

wpuszczanym (stal nierdzewna). Wiercone otwory trzeba pogłębić stosownie do średnicy łba 

śruby. W celu uniknięcia wyłamania materiału w obszarze otworu nie wolno dokręcać śrub 

ponad dopuszczalną wartość momentu (szczególnie w przypadku otworów krawędziowych). 

Minimalna głębokość wkręcenia śruby w łacie drewnianej wynosi 23 mm. 

 

 

Nitowanie  



Elewacyjne nity z aluminium/ stali nierdzewnej z lakierowanym łbem, wymiary 5 x 23 mm. 

Średnica łba 14 mm, obszar zacisku 14,0 - 17,5 mm. Otwór wiercony w podkonstrukcji 5,1 

mm, otwór wiercony w panelu öko skin 8 mm. 

Pasujące tuleje do nitu: tuleja dystansowa z aluminium o wymiarach 7,7 mm x 5,1 mm x 12 

mm. Zgodnie z normą EN 18516 podkonstrukcję aluminiową należy rozdzielać w odstępie co 

3 – 6 m.  

Sprzedaż tulei: MWK components UG & Co. KG  http://www.mwk-components.de 

 

 

 

Ważne 

Przed montażem należy starannie usunąć pył, który powstał wskutek wiercenia i cięcia 

materiału, gdyż w przeciwnym razie może on uszkodzić lub zabrudzić powierzchnię paneli. 

Zawsze podczas cięcia i wiercenia trzeba nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową. 

Zaleca się używanie odkurzacza lub sprzętu ciśnieniowego.  

 

 

Wskazówki dotyczące obchodzenia się z produktem 

W celu uniknięcia szkód prosimy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących 

prawidłowego stosowania paneli öko skin. Te wytyczne w sprawie obchodzenia się z 

produktem obowiązują wszystkie osoby i firmy uczestniczące w transporcie i montażu 

elementów elewacyjnych.  

 

 

Plac składowy 

Już na etapie planowania budowy należy uwzględnić odpowiedni plac składowy (suchy i 

równy) dla betonowych łat öko skin, np. garaż podziemny, hala itd. Podczas odstawiania 

elementów pamiętać o równym podłożu! Na placu budowy nie wolno układać palet w stosy. 

http://www.mwk-components.de/


 

 

Nie opierać  

Unikać zginania i drgań. Nie kłaść pojedynczych paneli na krawędziach lub narożach bez 

odpowiedniego zabezpieczenia (np. styropian lub styrodur). 

 

Zabezpieczenie podczas układania paneli jeden na drugim 

Nie wolno układać paneli jeden na drugim bez wystarczającego zabezpieczenia pomiędzy 

poszczególnymi panelami. Między panele öko skin nie wolno wtykać elementów z betonu 

zbrojonego włóknem szklanym lub kawałków drewna. 

 

Zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych 

Do chwili bezpośredniego montażu elementy öko skin należy bezpiecznie rozmieścić i 

dobrze zabezpieczyć. Panele elewacyjne wyjmować z opakowania dopiero na krótko przed 

montażem. Już otwarte palety należy ponownie zamknąć. Trzeba zapewnić odpowiednią 

ochronę elementów przed wilgocią. Dostarczona z materiałem folia opakowaniowa nie 

stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.  

 

 

 

Panele ostrożnie podnosić – nie ciągnąć 

Paneli öko skin nie wolno wysuwać lub wyciągać ze stosu, tylko zawsze należy je podnosić. 

Panele elewacyjne nie mogą się ocierać jeden o drugi.  

 

 



 

 

Fachowe przenoszenie / obchodzenie się z panelami elewacyjnymi 

Transport ręczny betonowych paneli może się odbywać tylko w pozycji pionowej! Nosić 

rękawice ochronne i środki ochrony indywidualnej. Unikać zginania i drgania paneli.  

 

 

Czyszczenie paneli elewacyjnych przed montażem 

Jeżeli panele są cięte i nawiercane na budowie, w celu uniknięcia trwałego zabrudzenia 

paneli trzeba natychmiast usuwać z ich powierzchni powstały w trakcie tych prac pył. Pył, 

powstały w wyniku cięcia i wiercenia usuwa się z powierzchni panelu za pomocą ręczną 

szczotki lub odkurzacza. Należy pamiętać o tym, żeby pył nie zanieczyścił całej powierzchni 

elementu. We większości przypadków wystarcza przedmuchanie zanieczyszczonych miejsc 

sprężonym powietrzem. Alternatywnie powierzchnię panelu można spryskać środkiem 

czyszczącym MC-Duroprop B i następnie wyczyścić ją miękką szczotką, gąbką lub szmatką 

z mikrofazy. Następnie zmyć panel dokładnie czystą wodą. Jeżeli panele nie będą 

natychmiast montowane, nie wolno ich w stanie wilgotnym układać w stos jeden na drugim. 

Na czas czyszczenia płyty należy stawiać ukośnie (dalsze szczegóły patrz „Instrukcja 

czyszczenia”)  

 

Systemy czyszczące  

Nie stosować preparatów chemicznych, myjek parowych lub urządzeń czyszczących pod 

wysokim ciśnieniem.  Strumień wody o zbyt wysokim ciśnieniu zostawia na betonowej 

powierzchni ślady w postaci smug. W przypadku zwykłego zanieczyszczenia zalecamy 

stosowanie systemu czyszczącego MC-Duroprop B firmy MC-Bauchemie (http://www.mc-

bauchemie.de) lub innego równorzędnego systemu czyszczącego.  

http://www.mc-bauchemie.de/
http://www.mc-bauchemie.de/


 

 

 

Wskazówka  

Wszystkie informacje są zgodne obecnym stanem wiedzy technicznej i wynikają z 

doświadczeń firmy Rieder Smart Elements GmbH. Usługi firmy Rieder obejmują dostawę 

betonowych paneli öko skin włącznie ze śrubami elewacyjnymi. Nie obejmują one ani 

materiałów montażowych ani podkonstrukcji. Opisane zastosowania są przykładami i nie 

uwzględniają szczególnych warunków występujących, jakie mogą wystąpić w indywidualnych 

przypadkach. W każdym razie należy sprawdzić dane i przydatność materiałów do 

zastosowania w konkretnym projekcie. Mimo starannej kontroli nie można udzielić gwarancji 

na prawidłowość, kompletność i aktualność podanych informacji. Dotyczy to także błędów w 

druku i późniejszych zmian technicznych. 


