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PUSTAK SZALUNKOWY PS24, to
element cienkościenny stosowany jako
szalunek tracony znacznie ułatwiający
i przyspieszający roboty budowlane (eli-
minuje pracochłonne i drogie szalowanie).
Ponadto umożliwia opcjonalne zastoso-
wanie zbrojenia poziomego i pionowego
w celu zwiększenia nośności ściany.

PREFBET ma w ofercie dwa rodzaje
pustaków szalunkowych: podstawowy
(otwarty z obu stron – rysunek a) oraz
narożny/końcowy (rysunek b), wykorzy-
stywany w narożach budynków i zakoń-
czeniach ścian.

PUSTAK SZALUNKOWY PS24
wykonywany jest ze zwykłego betonu
kruszywowego i przeznaczony do
wznoszenia ścian fundamentowych,
piwnic, basenów, murów ogrodzenio-
wych, garaży, ścian zewnętrznych bu-
dynków o temperaturze wewnętrznej
pomieszczeń poniżej 16ºC, tj. w budyn-

kach inwentarskich i gospodarczych lub
stosowany jako elementy samonośne
– wypełniające w konstrukcjach szkie-
letowych.

Technologia montażu
PUSTAKI SZALUNKOWE PS24 na-

leży układać warstwami na sucho z za-
chowaniem zasady wiązania elementów
murowych (przesunięcie warstw wzglę-
dem siebie – fotografia 1). Pustaki PS24
mają na krawędziach pionowych odpo-
wiednio wyprofilowane zamki co uła-
twia ich ułożenie i uniemożliwia prze-
suwanie. Specjalne podcięcia w ścian-
kach poprzecznych umożliwiają uło-
żenie zbrojenia poziomego (fotogra-
fia 2), a szerokie komory wewnętrzne
pozwalają na dozbrojenie ściany słup-
kami pionowymi (fotografia 3).

W narożach budynków zaleca
się stosować element dodatko-
wy ze ścianką pełną (fotogra-
fia 4). Po ułożeniu maksymal-
nie trzech warstw należy wy-
pełnić wolne przestrzenie mie-
szanką betonową o wymaganej
konsystencji i wytrzymałości,
a następnie przejść do układa-
nia kolejnych warstw.

Wykończenie
powierzchni ścian

Wewnętrzna powierzchnia przegro-
dy może być wykończona tradycyjnym
tynkiem cementowo-wapiennym, cien-
kowarstwową zaprawą wyrównują-
cą lub pozostać bez wykończenia.

Zewnętrzna powierzchnia przegro-
dy (stykająca się z gruntem) musi być
odizolowana od wilgoci z gruntu,
a także osłonięta przed przenika-
niem wód opadowych. W zależności
od warunków wodno-gruntowych, ba-
rierę tę powinna stanowić warstwa izo-
lacji przeciwwilgociowej lub przeciw-
wodnej.

Szybkie budowanie
PUSTAK SZALUNKOWY PS24

System Śniadowo rozwijany przez PREFBET Śniadowo, to nie tylko elemen-
ty z betonu komórkowego, elementy silikatowe, ale również innowacyjne roz-
wiązania w prefabrykacji betonowej. Najbardziej uniwersalnym i ciekawym
elementem jest PUSTAK SZALUNKOWY PS24 produkowany na specjali-
stycznej wibroprasie kroczącej firmy HORPRE.

Parametry techniczne pustaków PS24:
● wymiary 500 x 240 x 240 mm;
● wytrzymałość na ściskanie – 4 N/mm²

(┴ do powierzchni ułożenia);
● reakcja na ogień: Euroklasa A1;
● masa elementu w stanie powietrzno-

suchym – 20,8 kg (element podstawo-
wy),23,6kg(elementnarożny/końcowy);

● zużycie pustaków na 1 m2 muru –
7,84 szt.;

● zużycie mieszanki betonowej na 1 m2

muru–0,151m3 (elementpodstawowy),
0,140 m3 (element narożny/końcowy)

tel. (86) 217 61 28; fax (86) 473 84 04
poczta@prefbet.pl; www.prefbet.pl

PUSTAK SZALUNKOWY PS24: a) ele-
ment podstawowy; b) element naroż-
ny/końcowy

Fot. 1. Sposób łączenia elementów podstawowych
PS24 w murze

Fot. 3. Szerokie komory wewnętrzne po-
zwalają na dozbrojenie ściany słupkami
pionowymi

Fot. 2. Specjalne podcięcia w ścianach
poprzecznych umożliwiają ułożenie zbro-
jenia poziomego

Fot. 4. Układanie elementu narożnego
PS24 na zbrojeniu poziomym
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