
Betónový oporný múrik
Vďaka prvkom Mountain Block si môžete vytvoriť vo svojej záhrade efektný systém záhonových terás, ktorý do nej vnesie čisté 
línie. Aj na svahovitom pozemku môžete pomocou nízkych oporných múrikov získať zaujímavé vodorovné plochy.

Materiál:

• Betónové tvárnice Mountain Block
• Krycie platne Mountain Block 
• Nopová fólia
• Lepiaca malta (F-DBK)
• Škárovacia malta (PFN)
• Piesok, papierová lepiaca páska

Náradie:

• nožnice
• gumené kladivo
• vodováha
• vedro
• murárska lyžica
• vrecko na škárovanie, handrička

Náročnosť: �����
Čas: podľa rozsahu prác

Ľudia:  
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Mountain Block
rohový prvok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
plný blok klinovitý
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
štiepateľný blok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block
krycia platňa klinovitá
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

--- Plot z tvárnic vyšších ako 1m, (t. j. steny, piliere..) je potrebné staticky posúdit ---
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Postup:

Pôvodný múrik z tehál odstránime, 
pretože sa vplyvom vlhkosti začal roz-
padať.

Vyhrabeme podkladové kamenivo 
pred záhonom. 

Vznikne brázda hlboká asi 20 cm, 
široká asi 30 cm. 

Pripravíme si pevný zhutnený štrkový 
poklad v hrúbke cca 20 cm a v šírke 
cca 30 cm. Súčasne s podkladom osa-
díme izoláciu - nopovú fóliu.

Na podklad ukladáme prvý rad  tvárnic 
Mountain Block, pričom pred polože-
ním odstránime výstupok na spodnej 
časti bloku (len pri prvom rade).

Tvárnice dorovnávame gumeným kla-
divom.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pôvodný stav Stav po rekonštrukcii

Lôžko neustále kontrolujeme vodová-
hou.

Po vytvorení múrika, nahrnieme 
naspäť štrk. Tvárnice uložíme tak, 
aby sa farebne a profilovo strie-
dali.

Vo vedre si podľa návodu zarobíme 
stredne hustú lepiacu maltu.

7. 8. 9.
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Postup:

Lepiacu maltu nanesieme na tvárnice. Potom osadíme krycie platne Moun-
tain Block. 

Po stvrdnutí lepiacej malty, pred šká-
rovaním, použijeme lepiacu pásku, 
aby nám škárovacia malta nevypadá-
vala.

V menšom vedre si zarobíme škárova-
ciu maltu podľa návodu. 

Maltou naplníme vrecko určené na 
škárovanie. Vrecko na druhom kon-
ci zaistíme spinkou, aby nám malta 
hneď nevytekala.

Do škár postupne vytláčame škárova-
ciu maltu.

Kým je škárovacia malta ešte vhlká, 
pretrieme škáry vlhkou handričkou 
a maltu ešte do nich zatlačíme.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16.

TIPY A ODPORÚČANIA:
Základ: Múrik z tvárnic Mountain Block môžete stavať až do výšky jedného metra. V takom prípade si však budete 
musieť zhotoviť betónový základ.
Lepenie: Do výšky 60 cm nemusíte jednotlivé bloky lepiť. Nad 60 cm treba každý rad lepiť stavebným lepidlom 
na vonkajšie použitie. Škáry sa nemusia vyškárovať, na krycích platniach sa to však odporúča.
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