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GRAMOZ IZ PENJENEGA STEKLA 
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	 ...	zelo	preprosto

	 Izkop  Pripravimo izkop glede na potrebe.
   Če obstaja možnost zadrževanja vode, je priporočljiva drenaža.

	 razgrnemo  Razgrnemo gradbeni filc (150 g/m²) v izkop da se naredi diafragma.
 gradbeni	filc	 	 Plasti naj se pokrivajo za 10 cm. Ob straneh naj bo rob zadosti velik, 

da bo lahko kasneje na robovih pokril nasuti material.

	 nasujemo	penjeno  Če je material nepakiran, ga lahko takoj raztresemo. Po potrebi pa se
 steklo	GLaPOr	 	 uporabi bager ali raztresilno blago. Za uporabo raztresnega blaga  

pa je potrebno dvigalo. Velike vreče, “big bag” se prav tako izprazni  
z dvigalom, bagrom ipd.

	Porazdelimo	penjeno  Penjeno steklo GLAPOR je priporočljivo porazdeliti od “zadaj” proti 
 steklo	GLaPOr		 	 “spredaj” (notranjosti proti zunanjosti), da ni potrebno popravljati že 

poravnanega materiala. Če pride material na teren nezapakiran, je 
lahko izravnan z lopato ali valarjem. Če je dostavljen v  raztresnem 
blagu ali velikih vrečah,  se material lahko poravna z lopato, grabljami 
ali valjem. Po vsej površini naj ima enako debelino. Če debelina presega 
50 cm, naj bo porazdelitev več plastna.

 Potlačenje	 	 Za potlačenje materiala potrebujemo vibracijski valjar (vibracijsko 
 penjenega	stekla		 	 ploščo) (~ 80-120 kg, frekvenca ca. 100 Hz) ali valjasti kompresor
 GLaPOr	 	 (statična teža ~ 5 - ~ 6,5 t).  Zgostitev je zaključena, ko je dosežena 

predvidena mera. Povečanje pritiska bo pripeljala do potrebe po doda-
tnemu materialu a ne bo prispevala k povečanju nosilnosti.  

 razgrnitev	  Gradbeni filc, ki je položen na zemljo, naj na robovih prekrije potlačen 
 diafragme		 	 in poravnan material. Pokrijemo površino materiala z diafragmo iz 

PE (debeline 0,2 mm) ali z gradbenim filcem 8150 g/m²), tako, da se 
posamezni deli prekrivajo v širini 10 cm.

	 Postavitev	opaža  Opaž talne ploščo pozicijoniramo na površino. 
 temeljne	plošče	 	 Alternativno lahko po izkopu opaž talne plošče postavite  

pred nasutjem GLAPOR steklene pene in material vstavite  
neposredno v opaž. 

 …	narejeno!	 	

GRAMOZ in penjeno steklo GLAPOR
Obdelava

navodila	za	uporabo

OPOZOrILO: Razmere na gradbišču in lastnosti strojev lahko vplivajo na stanje zgoščenosti, potlačenosti.
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