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INSTRUKCJA MONTAŻU FUNDAMENTÓW PREFABYKOWANYCH 

1. Montaż fundamentów powinien zostać wykonany przez osoby wykwalifikowane ze szczególną ostrożnością z 
zachowaniem zasad BHP uwzględniając właściwą technologie montażu. 

2. Przed przystąpieniem do montażu fundamentów należy sprawdzić zgodność posadowienia z projektem 
zagospodarowania terenu względnie projektem budowlanym. 

3. Fundamenty dzielone (dwuelementowe) należy skręcić ze sobą za pomocą dostarczonych w komplecie śrub, 
czynność tę należy wykonać przed posadowieniem w wykopie. 

4. Fundament należy zabezpieczyć powłoką izolacyjną, jeśli nie został zabezpieczony fabrycznie należy wykonać 
malowanie na budowie. 

5. Fundamenty są przeznaczone do posadowienia w gruncie o następujących parametrach: 
 przyjęte warunki posadowienia fundamentów na wysokości zabudowy uwzględniają zaleganie gruntów 

niespoistych, różnorodnie uwarstwionych w stanie zagęszczonym co odpowiada występowaniu gruntów 
rodzimych mineralnych, które stanowią wszelkiego rodzaju żwiry, pospółki, i piaski grube i średnie, 

 posadowienie na terenie płaskim, 
 występowanie wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. 

6. Na wykonawcy przed przystąpieniem do wykopów pod fundamenty ciąży obowiązek sprawdzenia: 
 lokalizacji, 
 uzbrojenia podziemnego terenu,  
 warunków geologiczno – gruntowych. 

7. Wszystkie modyfikacje oraz odstępstwa od warunków posadowienia muszą zostać skonsultowane i 
zaakceptowane przez autora projektu. 

8. Metodę wykonania wykopu należy dobrać odpowiednio uwzględniając głębokość wykopu, ukształtowania terenu 
oraz warunków gruntowych. 

9. Wykonany wykop na posadowienie fundamentu powinien być większy od wymiarów zewnętrznych samego 
fundamentu celem dokonania odpowiedniego procesu zagęszczenia gruntu wokół fundamentu. 

10. Montaż fundamentu w wykopie: 
 umieścić fundament w wykopie ręcznie lub za 

pomocą odpowiedniego sprzętu dźwigowego, 
 wprowadzić rury osłonowe lub przewody zasilające 

w odpowiednie otwory kablowe znajdujące się w 
fundamencie, 

 wyprowadzić bednarkę uziemiającą uwzględniając 
stronę jej montażu ze stopą słupa. 

 wypoziomować fundament, 
 zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając 

warstwami około 15 – 20 cm. 
11. Po zakończeniu wszelkich czynności montażowych należy 

sprawdzić prawidłowość posadowienia fundamentu: 
 górna powierzchnia fundamentu powinna być 

wypoziomowana, 
 górna krawędź fundamentu nie powinna wystawać 

więcej niż 5 cm., uwzględniając poziom zgodny z 
projektem budowlanym lub projektem 
zagospodarowania terenu. 

 


