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Postup montáže svařovaného pletiva
Potřebný materiál:
Svařované pletivo - dostatečné množství dle obvodu pozemku + rezerva
Sloupky AQUIGRAF nebo klasické plot. sloupky - doporučený rozestup sloupků je 2,5 - 3 m
Vzpěry
Spony a sponky BEKACLIP
Branky či brány
Stínící tkanina + vázací montážní pásky
Beton či zemní vruty

Potřebné nástroje:
Zemní motorový či ruční vrták o průměru 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek a dřevěné kolíky na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Vodováha na vyrovnání sloupku
Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)
Štípací kleště, případně “kombinačky”
Krepovací kleště - vypnutí pletiva
Pracovní rukavice, pevnou obuv
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1) Vytyčení pozemku a hloubění děr

Pomocí provázku a dřevěných kolíků vytyčíme rozměry pozemku.
Zemním vrtákem vyvrtáme díry o průměru 150 - 200 mm.
Do předem vyhlouběných děr průměru 30 cm a hloubce min. 50 cm, vsadíme profilové sloupky AQUIGRAF
(nebo klasické plot. sloupky), vyrovnáme pomocí vodováhy a zasypeme suchým betonem.
Sloupky jsou od sebe vzdálené 2,5 m. Každý začáteční, koncový a rohový sloupek musí mít jednu, resp. dvě vzpěry.

2) Usazení vzpěr

Oboustranná vzpěra musí být i na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu.
Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu
(jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem.
Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnání do správné výšky,
necháme beton ztvrdnout podle počasí 3-5 dní.

kleště
ROCAFIX

kleště
BEKACLIP
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3) Přichycení pletiva

Po vytvrdnutí betonu začátek role přisuneme k začínajícímu sloupku (k jeho profilovému tvaru)
přiložíme první svislý drát na tento profil, pomocí spon a kleští BEKACLIP vytvoříme pevný spoj.
Na sloupku tyto spoje tvoříme po každých cca 10 cm výšky pletiva.
Svařované pletivo kompletně rozvineme a přichytneme na každém sloupku kleštěmi BEKACLIP.
Spojení jednotlivých rolí pletiva (částí), může být na sloupku pomocí spon nebo i mezi sloupky
přeložením a zafixováním vázacím drátem a sponami ROCAFIX.

4) Zakončení pletiva

krepovací kleště

Konce pletiva upevníme tak, že pletivo za koncovým sloupkem odstřihneme. Poté, pomocí kleští a spon,
připevníme taktéž každých 10 cm výšky sloupku.
Pletivo napínáme ručně a vypneme na požadovanou pevnost tak, že zmenšíme vzdálenost svislých drátu v jedné řadě,
pomocí krepovacích kleští.

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

info

návod na montáž čtyřhranného pletiva
návod na montáž uzlového pletiva
a mnoho dalších...
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