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Stropy mi!dzykondygnacyjne spe"niaj#
równocze$nie dwie funkcje. Zamykaj# od
góry jedn# kondygnacj! i stanowi# zara-
zem pod"og! kondygnacji wy%szej
(!! 7.1.1/1).
Sposób u%ytkowania pomieszcze& decy-
duje o sposobie konstruowania zamyka-
j#cych je stropów. Zale%nie od po"o%enia
pod"ogi czy stropu w budynku, stosuje si!
zró%nicowane okre$lenia dla nich, ale co
istotniejsze musz# one spe"nia' ró%ne wy-
magania dotycz#ce izolacyjno$ci termicz-
nej i/lub akustycznej. Spe"nia si! je po-
przez stosowanie na stropie
konstrukcyjnym lub pod nim dodatko-
wych warstw izolacyjnych i u%ytkowych.
Na rysunku !! 7.1.1/1 poszczególne
rodzaje stropów zosta"y oznaczone nu-
merami. Za$ litery za numerem sygnali-
zuj# rodzaj wymaga& stawianych temu
stropowi, w kolejno$ci odpowiadaj#cej
znaczeniu tych wymaga&.
Zale%nie od sposobu u%ytkowania piwnicy
(rodzaj stropu „0“ na !! 7.1.1/1), tak-
%e i tutaj mo%na sprecyzowa' wymagania
dla tej przegrody:
" izolacja przeciwwilgociowa lub wodna
" izolacja termiczna
" izolacja akustyczna (np. dla warsztatu).

7.1.1/1
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Wymagania dla stropów w budynku
mieszkalnym

Oznaczenia:
W = izolacja przeciwwilgociowa
A = izolacja akustyczna
T = izolacja termiczna
0 pod"oga na gruncie (piwnica)
1 strop piwnicy
2 strop mi!dzy kondygnacjami

mieszkalnymi
3 strop pod nieu%ytkowym poddaszem
4 taras
5 strop zewn!trzny
6 pod"oga na gruncie (pomieszczenie

mieszkalne)
7 taras na gruncie
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Warto!ci zmiennych obci"#e$ technolo-
gicznych dla stropów zestawione s"
w polskiej normie  PN-82/B-02003 Ob-
ci!"enia budowli - Obci!"enia zmienne
technologiczne - Podstawowe obci!"enia
technologiczne i monta"owe. W tabeli
(!! 7.1.1/2) przytoczono niektóre infor-
macje dotycz"ce tych obci"#e$, potrzeb-
ne do oblicze$ statycznych konstrukcji.
W podanych warto!ciach uwzgl%dniono
obci"#enia od ludzi, mebli, podstawo-
wych urz"dze$, niewielkiej ilo!ci towarów
itp. Je!li jednak w analizowanym pomie-
szczeniu wyst%puj" obci"#enia szczegól-
ne, pochodz"ce np. od du#ej ilo!ci ksi"-
#ek, akt, towarów, lekkich maszyn, szaf
pancernych itp., to nale#y je uwzgl%dni&
na podstawie danych technologicznych.
Dane te i obci"#enia powinny obejmowa&
zarówno warto!ci jak i mo#liwe schematy
ich rozmieszczenia w stosunku do kon-
strukcji budynku.

Obci"#enia od !cianek dzia'owych usta-
wionych na stropie mo#na przyjmowa&:
" gdy ci%#ar !cianek dzia'owych usta-

wionych równolegle do rozpi%to!ci
stropu odniesiony do powierzchni tych
!cianek nie przekracza 2.5 kN/m2, do
oblicze$ mo#na przyjmowa& obci"#e-
nia zast%pcze równomiernie roz'o#one
na strop, którego warto!ci dla !cianek
dzia'owych o wysoko!ci hs " 2.65 m
podano w tabeli ! 7.1.1/3. Dla !cia-
nek o wysoko!ci hs > 2.65 m obci"#e-
nia zast%pcze nale#y zwi%ksza& pro-
porcjonalnie do stosunku hs / 2.65,

" w przypadku gdy obci"#enie zmienne
stropów lub obci"#enie zmienne za-
st%pcze równomiernie roz'o#one prze-
kracza 5 kN/m2, mo#na nie uwzgl%-
dnia& obci"#enia stropów !ciankami
dzia'owymi o ci%#arze (razem z tynka-
mi) do 1.5 kN/m2 pod warunkiem, #e
odleg'o!ci pomi%dzy tymi !ciankami
s" wi%ksze ni# po'owa rozpi%to!ci stro-
pów w !wietle, a ich wysoko!& nie
przekracza 3 m,

" ci%#ary !cianek dzia'owych ustawio-
nych na #ebrach stropów g%sto#ebro-
wych mog" by& przyjmowane jako
roz'o#one na 3 #ebra, przy czym #e-
bro bezpo!rednio obci"#one przyjmu-
je 50% ci%#aru !cianki, za! #ebra s"-
siednie po 25%.

Obci!"enia zmienne technologiczne

7.1.1/2
Warto#ci charakterystyczne obci!"e$ technologicznych równomiernie
roz%o"onych
L.p. Przeznaczenie pomieszczenia i sposób jego u#ytkowania Obci"#enie

kN/m2

1 Stropy poddaszy oraz stropodachów wentylowanych,
w których ci%#ar pokrycia dachowego nie obci"#a
konstrukcji stropu

0.5

2 Poddasze z dost%pem z klatki schodowej 1.2
3 Pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach

indywidualnych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wi%zieniach, pomieszczenia sanitarne itp.

1.5

4 Wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe,
sale lekcyjne, szkolne szatnie, 'a(nie zak'adów
przemys'owych, p'ywalnie oraz poddasza u#ytkowe

2.0

5 Audytoria, aule, sale zebra$ i sale rekreacyjne w szko'ach,
restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne,
koncertowe, kinowe, sale bankowe, koszary

3.0

6 Kuchnie w zak'adach zbiorowego #ywienia, podr%czne
sk'ady

3.5

7 Sale i pomieszczenia obci"#one t'umem ludzi w sposób
statyczny, w muzeach, !wi"tyniach oraz poczekalnie
i szatnie przy du#ych salach

4.0

8 Sale dworcowe, targowe, sportowe, taneczne, sceny
teatralne i estradowe, sklepy, sale sprzeda#y domów
towarowych

5.0

7.1.1/3
Obci!"enia zast&pcze od #cianek
dzia%owych
L.p. Ci%#ar !cianki

dzia'owej
razem

z wypraw"
kN/m2

Obci"#enie
zast%pcze na

strop

kN/m2

1 do 0.5 0.25
2 do 1.5 0.75
3 do 2.5 1.25
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Stropy pomi!dzy kondygnacjami mieszkalny-
mi musz" m.in. zapewni# wymagan" ochro-
n! akustyczn" mieszkania. G$ówne %rodki do
realizacji takiego celu to bardzo masywny

(o du&ej masie powierzchniowej) strop i p$y-
waj"ce warstwy pod$ogowe uk$adane na tym
stropie. W tabeli (!!7.1.1/4) podano przy-
k$adowe w$a%ciwo%ci izolacyjne ró&nych ro-

dzajów stropów masywnych, zale&nie od ma-
sy odniesionej do jednostkowej powierzchni.
Przyk$ady dotycz" stropów pe$nych i z pustka-
mi powietrznymi, z wypraw" i bez.

Stropy masywne

7.1.1/4

L.p. Rodzaj stropu

Masa
powierzchniowa1

stropu bez
pod$ogi
kg/m2

bez warstw
sufitowych2

dB

z warstwami
sufitowymi2,3

dB

1 135 86 75

2 160 85 74

3

Strop pe!ny z tynkiem

P$yta &elbetowa z betonu normalnego lub lekkiego

Beton komórkowy

190 84 74

4 225 82 73

5 270 79 73

6 320 77 72

7 380 74 71

8 450 71 69

9

Strop z pustkami powietrznymi, ew. z tynkiem

Strop g!sto&ebrowy, &ebra wylewane na budowie

Strop g!sto&ebrowy, belki prefabrykowane

'elbetowe p$yty kana$owe

Strop belkowy (belki zetkni!te ze sob")

530 69 67

1) masa powierzchniowa zawiera ew. g$ad( wyrównawcz" i jastrych na warstwie rozdzielczej
2) warto%ci po%rednie wska(nika uzyskuje si! poprzez interpolacj! liniow" z zaokr"gleniem do ca$ych warto%ci
3) przy zastosowaniu mineralnego jastrychu p$ywaj"cego nale&y podane warto%ci zwi!kszy# o 2 dB

Równowa"ny wska#nik wa"ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego Ln,eq,0,w stropu masywnego 
z lub bez wiotkiej warstwy sufitowej zale"nie od masy powierzchniowej, dB
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W budownictwie, dla potrzeb ochrony
akustycznej, rozró!nia si" dwa rodzaje
d#wi"ków: d#wi"k powietrzny
(!! 7.1.1/5) i d#wi"k uderzeniowy
(!! 7.1.1/7).
Ograniczenie, w pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi, ha$asu do wy-
maganego poziomu jest warunkiem ko-
niecznym higieny akustycznej. St%d te!
konieczne jest izolowanie przegród bu-
dynku pod wzgl"dem akustycznym. W ra-
mach ochrony akustycznej wyró!nia si"
zabiegi zwi%zane z zapobieganiem po-
wstawaniu ha$asu i zabiegi zwi%zane
z ograniczeniem przenoszenia d#wi"ków
do pomieszczenia.

D!wi"k powietrzny

D#wi"ki powietrzne s% np. wytwarzane
podczas rozmowy lub te! przez ró!ne
urz%dzenia foniczne. D#wi"ki tego rodza-
ju rozchodz% si" kuli&cie. Powsta$a aku-
styczna fala powietrzna jest cz"&ciowo
przez przegrody odbijana z powrotem do
pomieszczenia. Natomiast fala zaabsor-
bowana przez przegrod" wprawia j%
w drgania, zamieniaj%c si" przy tym na
ciep$o (dyssypacja energii) i d#wi"k mate-
ria$owy. Drgania materia$u mog% by' po-
nownie #ród$em d#wi"ku powietrznego
dla pomieszczenia po drugiej stronie
przegrody.
Tak wi"c dla t$umienia d#wi"ków powie-
trznych przedostaj%cych si" przez prze-
grod" budowlan%, konieczny jest du!y
ci"!ar przegrody (!! 7.1.1/6) lub za-
stosowanie uk$adu wielu warstw.
Zmniejszenie energii akustycznej d#wi"ku
jest mo!liwe tak!e poprzez zastosowanie
na powierzchni przegrody materia$ów
d#wi"koizolacyjnych. Energia jest w tego
typu materia$ach absorbowana poprzez
tarcie lub interferencj", wydziela si" przy
tym ciep$o. Taka przemiana energetyczna
nazywana jest w$a&nie dyssypacj% energii.

D!wi"k uderzeniowy

D#wi"ki uderzeniowe (lub materia$owe) po-
wstaj% np. na skutek chodzenia po stropie
(!! 7.1.1/7), przesuwania mebli itp.
D#wi"ki tego typu rozchodz% si" w materia-
le dzi"ki przekazywaniu drga( przez kolejne,
s%siaduj%ce ze sob% cz%stki. Na powierzchni
materia$u natomiast, drgania jego cz%stek
powoduj% powstawanie fali powietrznej
(d#wi"ku powietrznego).
Izolacyjno&' przegrody na d#wi"ki uderze-
niowe jest równie! zale!na od jej masy po-
wierzchniowej i zwi"ksza si", gdy masa
wzrasta. Takie dzia$anie jednak nie jest sen-
sowne ze wzgl"dów ekonomicznych. Izola-
cyjno&' stropu na d#wi"ki uderzeniowe mo!-
na bowiem skutecznie poprawia' poprzez
zastosowanie warstwowej pod$ogi p$ywaj%-
cej (!! 7.1.1/8). Sk$ada si" na ni%: war-
stwa elastycznego materia$u izolacji aku-
stycznej bezpo&rednio na stropie, a dalej
warstwa wylewki cementowej lub anhydryto-
wej i posadzka. Warstwa wylewki (jastrychu),
znajduj%ca si" na izolacji akustycznej, nie
mo!e styka' si" ze stropem. Jej masa po-
wierzchniowa powinna, po okresie wi%za-
nia, wynosi' przynajmniej 70 kg/m2. P$ywa-
j%ca pod$oga musi by' równie! oddzielona
od &cian, o&cie!nic, rur instalacyjnych i in-
nych elementów budynku, przy u!yciu pa-
sków elastycznego materia$u izolacyjnego.

D!wi"k

7.1.1/5

7.1.1/6

01

02

7.1.1/7

7.1.1/8

01

01 03 04

01 strop masywny lekki
02 strop masywny ci"!ki
03 izolacja akustyczna 

styropian „SUPER AKUSTIC“
04 wylewka p$ywaj%ca
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Informacje dotycz!ce aktualnych wyma-
ga" w zakresie ochrony przed ha#asem s!
zawarte w normie PN-B-02151-3:1999
Ochrona przed ha!asem w budynkach -
Izolacyjno"# akustyczna przegród w bu-
dynkach oraz izolacyjno"# akustyczna ele-
mentów budowlanych - Wymagania. Po-
stanowienia tej normy stosuje si$ podczas
projektowania, wznoszenia i przebudowy

budynków mieszkalnych jedno- i wieloro-
dzinnych oraz budynków zbiorowego za-
mieszkania i u%yteczno&ci publicznej,
z wy#!czeniem obiektów, dla których wy-
magania dotycz!ce ochrony przed ha#a-
sem s! podyktowane specjalnymi wzgl$-
dami u%ytkowymi, np.: szko#y muzyczne,
rozg#o&nie, budynki teatralne i kinowe.
Oznaczenia:

R'A1 wska'nik oceny izolacyjno&ci aku
stycznej w#a&ciwej przybli%onej

DnT,A1 wska'nik oceny wzorcowej ró%nicy 
poziomów

L'n,w wska'nik wa%ony poziomu uderzenio-
wego znormalizowanego przybli%o-
nego

Wymagania ochrony przed ha!asem

7.1.1/9
Wymagana izolacyjno"# akustyczna stropów wewn$trznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wymagane warto&ci
wska'ników dla

stropów, dBL.p. Funkcje pomieszcze" rozdzielonych przegrod!
R’A1 lub

DnT,A1min
L’n,w max

Uwagi

1

wszystkie pomieszczenia
przyleg#ego mieszkania

511) 582)
1)  Stropy w pomieszczeniach sanitarnych mog!
charakteryzowa( si$ warto&ci! R’A1 zmniejszon!
o 4 dB
2) Dla stropów w pomieszczeniach sanitarnych
wska'nik L’n,w dotyczy  przenikania d'wi$ków
uderzeniowych do pokoi w kierunku uko&nym

2
korytarz, klatka schodowa

3) 534) 3) Je%eli taki przypadek wyst!pi to wymagania
nale%y ustali( indywidualnie
4)  Dotyczy budynków o uk#adzie korytarzowym

3 pomieszczenia techniczne
wyposa%enia instalacyjnego
budynku

555) 586),7)
5) Je&li widmo ha#asu jest zbli%one do widma
normowego, jako wymaganie przyj!( nale%y
wska'nik R’A2 liczbowo równy warto&ci z tablicy
6) Dotyczy przenikania d'wi$ków uderzeniowych
z pod#ogi do mieszkania
7) W przypadku usytuowania nad
pomieszczeniem ha#a&liwym wska'nik dotyczy
przenikania do mieszka" s!siednich w kierunku
poziomym i uko&nym

4 sklepy, punkty us#ugowe o
poziomie d'wi$ku A ha#asu
wewn$trznego
 LA < 70B

555) 536)

587)

5 punkty us#ugowe o poziomie
d'wi$ku LA=70-75dB 55 – 605),8)

48-536),8)

587)
8) Wymagania dobra( nale%y indywidualnie
w granicach podanych w tablicy

6

Wszystkie
pomiesz-
czenia
mieszkania

kawiarnie, jad#odajnie,
restauracje, kluby 55 – 608)

48-536),8)

587)

7 pomieszczenia sanitarne w tym
samym mieszkaniu

3) 3)

8 Pokój wszystkie pomieszczenia w tym
samym mieszkaniu poza
pomieszczeniami sanitarnymi

45 – 519) 5810)
9) Dotyczy stropów w mieszkaniach
dwupoziomowych
10) Dotyczy jak wy%ej, odnosi si$ do przenikania
d'wi$ków uderzeniowych do mieszka"
przyleg#ych
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Tabela ! 7.1.1/10 jest kontynuacj!
tabeli ! 7.1.1/9, ze str. 5 tego rozdzia"u.

Oznaczenia:
R'A1 wska#nik oceny izolacyjno$ci aku-

stycznej w"a$ciwej przybli%onej
DnT,A1wska#nik oceny wzorcowej ró%nicy

poziomów
L'n,w wska#nik wa%ony poziomu uderzenio-

wego znormalizowanego przybli%onego

Wymagania ochrony przed ha!asem (cd.)

7.1.1/10
Wymagania izolacyjno"ci akustycznej dla stropów w budynkach zamieszkania zbiorowego i u#yteczno"ci
publicznej

Wymagane warto$ci
wska%ników dla

stropów, dB
L.p. Rodzaj

budynku
Funkcje pomieszcze&

rozdzielonych przegrod!
R’A1 lub

DnT,A1min
L’n,w max

Uwagi

1
pokoje hotelowe 50 581)

1) W przypadku stropów w pomieszcz. sanitarnych
danego pokoju, wska#nik L’n,w dotyczy przenikania
d#wi'ków uderzeniowych do pokoi s!siednich w
kierunku poziomym i uko$nym

2 korytarz 3) 2) 2) 2) Wymagania ustalane indywidualnie

3

Hotele
kategorii
trzygwiazd-
kowej
i wy%szej

pokoje
hotelowe

sale TV,
pomieszczenia
klubowe

55 53-583)
3) Mniejsze warto$ci wska#nika dotycz! usytuowania
sali nad pokojem hotelowym

4 pokoje hotelowe 504) 631) 4) Stropy w pomieszczeniach sanitarnych z pionami
instalacyjnymi mog! si' charakteryzowa( warto$ci!
R’A1 zmniejszon! o 4 dB

5 korytarz3) 2) 2)

6 ogólne sanitariaty 2) 2)

7 pokoje dla
rekreacji 50 58-635)

5) Mniejsza warto$( wska#nika dotyczy przypadku
usytuowania sali nad pokojem hotelowym

8 sale TV 50 58-635)

9 czytelnia,
biblioteka 50 63

10

Domy
studenckie,
internaty,
domy
rencistów

pokoje
hotelowe

pom. gospod. 50
586) 6) Wska#nik dotyczy przenikania d#wi'ków

uderzeniowych z pod"ogi pomieszczenia
ha"a$liwego do pomieszczenia chronionego, bez
wzgl'du na jego usytuowanie

11 sale dla dzieci 50 63
12 pomieszczenia

gospodarcze
50 586)

13

%"obki,
przedszkola

sale dla
dzieci

korytarz 2) 2)

14 pokoje do pracy
admin.

45 63

15 pokoje do pracy
wymagaj!cej
koncentracji

50 63

16

pokoje do
pracy

korytarz 2) 2)

17 pokoje do pracy
wymagaj!cej
koncentracji

50 63

18

pokoje do
pracy
wymaga-
j!cej
koncent-
racji

korytarz 2) 2)

19

Budynki
adminstra-
cyjne

sanitariaty wszystkie inne 2) 2)
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Warto!ci wymaganej izolacyjno!ci aku-
stycznej stropów, w budynkach mieszkal-
nych i u"yteczno!ci publicznej, na d#wi$ki
powietrzne i uderzeniowe podano w ta-
belach ! 7.1.1/9 i ! 7.1.1/10.
Natomiast w tabeli ! 7.1.1/11 zestawio-
no wymagane warto!ci izolacyjno!ci aku-
stycznej dla stropów wyst$puj%cych
w przyk&adzie zamieszczonym obok
! 7.1.1/12.
Dla pod&ogi na gruncie (!! 7.1.1/12 nr
6) wymagania s% !ci!le zale"ne od sposo-
bu u"ytkowania pomieszczenia piwnicy.

Wymagania ochrony przed ha!asem (cd.)

7.1.1/11
Wymagana izolacyjno"# na d$wi%ki powietrzne i uderzeniowe dla
stropów mi%dzy oddzielnymi mieszkaniami lub miejscami pracy
w PN-B-02151-3 : 1999

Wymagana izolacyjno!' akustycznaNumer przegrody
wg 7.1.1/12 R’A , dB L’n,w , dB

0 - -
1 55 58
2 51 58
3 55 58
4 48 58
5 48 58
6 - -

7.1.1/12

3

24

25

2 1

6 0
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Aktualne wymagania ochrony cieplnej s!
zawarte w Rozporz!dzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada" budynki i ich usytu-
owanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690.
W tabeli ! 7.1.1/13 podane zosta#y
warto$ci maksymalnych wspó#czynników
przenikania ciep#a dla przegród i mini-
malnego oporu pod#ogi na gruncie bu-
dynku jak w przyk#adzie (!! 7.1.1/14).

W polskich przepisach ochrony cieplnej
nie ma specjalnych wymaga% odno$nie
ogrzewania pod#ogowego. Wg przepisów
niemieckich, wspó#czynnik przenikania
ciep#a izolacji termicznej mi&dzy ogrze-
waniem pod#ogowym, a $rodowiskiem
o ni'szej temperaturze (powietrze zewn&-
trzne, grunt lub inne strefy budynku), nie
powinien by" mniejszy ni' 0.45 W/m2K.

W tabeli ! 7.1.1/14 podano ponownie
dla przegród jak w przyk#adzie
(!! 7.1.1/15) wymagane warto$ci
wspó#czynnika przenikania ciep#a i orien-
tacyjne grubo$ci izolacji styropianowej,
jakie s! potrzebne do spe#nienia tych wy-
maga%. W obliczeniach nie uwzgl&dnia-
no dodatków do wspó#czynnika U, wywo-
#anych obecno$ci! mostków termicznych.

Wymagania ochrony cieplnej

7.1.1/13
Wymagania ochrony cieplnej dla budynku w zabudowie jednorodzinnej,
Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690

Numer przegrody
wg 7.1.1/15

Maksymalna warto$" wspó#czynnika
przenikania ciep#a Uk(max) , W/m2·K
(0-5) i Rmin dla pod#ogi na gruncie (6)

0 bez wymaga%
1 0.60
2 bez wymaga%
3 0.30
4 0.30
5 0.30
6 1.5

7.1.1/14

Numer
przegrody

wg 7.1.1/15

Maksymalna warto!"
wspó#czynnika przenikania

ciep#a
U , W/(m2·K) (0÷5)

Rmin dla pod#ogi na gruncie (6)

Orientacyjna grubo!"
izolacji styropianowej

mm

0 bez wymaga% -
1 0.60 40-60
2 bez wymaga% -
3 0.30 90-120
4 0.30 100-120
5 0.30 100-120
6 1.5 50-80

0 - pod#oga na gruncie w piwnicy nieogrzewanej
1 - strop nad piwnic! nieogrzewan!
2 - stropy miedzy mieszkaniami
3 - stropodach pod poddaszem nieogrzewanym
4 - strop tarasu
5 - strop zewn&trzny nad przej$ciem, przejazdem
6 - pod#oga na gruncie w piwnicy ogrzewanej

7.1.1/15

3

24

25

2 1

6 0
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Na znajduj!cym si" obok przekroju bu-
dynku (!! 7.1.1/16) zaznaczono dwie
przegrody, nr 4 i 6, które wymagaj!
szczegó#owego rozwi!zania je$li chodzi
o ochron" przed wilgoci! (por. rozdz. 8).

Przegroda nr 4 to taras, którego konstruk-
cja powinna chroni% wn"trze przed zawil-
goceniem przez wod" dzia#aj!c! bez ci-
$nienia. Uk#ad warstw w tarasie zosta#
pokazany na rysunku (!! 7.1.1/17), por.
rozdz. 7.2.5.

Przegroda nr 6 to pod#oga na gruncie
w pomieszczeniu mieszkalnym. Jej war-
stwy musz! zapewni% wymagan! ochron"
wn"trza przed wilgoci! pochodz!c!
z gruntu. Na rysunku !! 7.1.1/18
przedstawiono jeden z mo&liwych uk#a-
dów warstw w tego typu przegrodzie, por.
7.2.1 str. 1.

Wymagania ochrony przeciwwilgociowej

7.1.1/17 7.1.1/18

7.1.1/16

4

6
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Jastrych to jednolita warstwa wykonana
z mieszaniny maj!cej w trakcie uk"adania
konsystencj# sypk!, plastyczn! lub ciek"!,
a po up"ywie okre$lonego czasu
twardniej!c!. Jastrych jest u%ywany jako
bezspoinowy podk"ad pod"ogowy lub
rzadziej jako posadzka bezspoinowa.

W zale%no$ci od sposobu wbudowania
wyró%ni& mo%na:

Jastrych zwi"zany ze stropem

Jest to zwykle g"ad' z zaprawy cemento-
wej wylewana bezpo$rednio na szorstkiej,
betonowej konstrukcji stropowej. Po
stwardnieniu g"ad' jest w sposób nieprze-
suwny zwi!zana z podk"adem konstruk-
cyjnym (!! 7.1.2/1).
" Nominalna grubo$& wynosi 20 mm.

Jastrych na warstwie rozdzielczej

Je$li warstwa wylewki nie mo%e by& zwi!-
zana ze stropem, to przed jej wylaniem
nale%y w sposób szczelny roz"o%y& na
stropie warstw# rozdzielcz! (03) (np. foli#
budowlan!, pap# podk"adow!)
(!! 7.1.2/2). Dzi#ki tej warstwie, zmia-
ny d"ugo$ci jastrychu w wyniku skurczu
lub p#cznienia mog! si# odbywa& bez
przerwania jej ci!g"o$ci. 
" Nominalna grubo$& wynosi 30 mm.

Jastrych p!ywaj"cy

Na warstwie materia"u izolacyjnego, ter-
moizolacji lub izolacji akustycznej (styro-
pian „SUPER AKUSTIC“), pokrytego wcze-
$niej warstw! rozdzielcz! wylewana jest
warstwa g"adzi, oddzielonej od konstruk-
cji stropowej i na obrze%ach od $cian bu-
dynku (!! 7.1.2/3).

Jastrych

7.1.2/1

01 02

7.1.2/2

01 03 02

7.1.2/3

01 04 03 02

" Nominalna grubo$& wynosi 35 mm.

W zale%no$ci od u%ytego materia"u wy-
ró%ni& mo%na nast#puj!ce rodzaje jastry-
chu:
" cementowy (JC), w którym zasadni-

czym $rodkiem wi!%!cym jest cement
portlandzki.

" anhydrytowy (JA), $rodkiem wi!%!cym
jest tu naturalny lub syntetyczny anhy-
dryt zmieszany ze spowalniaczami
wi!zania.

" magnezytowy (JM), materia"em wi!%!-
cym jest w tego rodzaju jastrychach
magnezyt kaustyczny (tlenek magnezu
i chlorek magnezu) z dodatkiem orga-
nicznych i nieorganicznych wype"nia-
czy.

" z lanego asfaltu (JLA), m!czka ka-
mienna i piasek s! mieszane z asfal-
tem, masa asfaltowa jest wylewana na
gor!co na pod"o%e stropowe i jest go-
towa do u%ytku natychmiast po osty-
gni#ciu.

" jastrych samopoziomuj!cy (JS), w tym
przypadku nazwa nie jest zwi!zana
z rodzajem $rodka wi!%!cego, ale ze
sposobem wykonywania tej warstwy.
Sucha mieszanka jest na placu budo-
wy mieszana tylko z wod! i nast#pnie
pompowana do miejsca wylewania.
Tam rozlewa si# na powierzchni stro-
pu, tworz!c idealnie poziom! i g"adk!
powierzchni#.

Jastrych mo%e by& u%ywany :
" bezpo$rednio jako warstwa u%ytkowa

w po"!czeniu z pow"ok! o zwi#kszonej
odporno$ci na $cieranie

" po$rednio jako warstwa podk"adowa
pod posadzk#, w postaci np. drewnia-
nego parkietu, p"ytek ceramicznych,
ró%nego rodzaju wyk"adzin pod"ogo-
wych itp.

01 konstrukcja stropu
02 jastrych
03 warstwa rozdzielcza
04 styropian „SUPER AKUSTIC“ 

- izolacja akustyczna
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Materia!y

Materia!em, który w bardzo dobrym stop-
niu spe!nia funkcje izolacji akustycznej na
d"wi#ki uderzeniowe, s$ styropianowe
p!yty d"wi#koizolacyjne (styropian „SUPER
AKUSTIC“). Jednocze%nie te& styropiano-
wa izolacja akustyczna stropu spe!nia
funkcje termoizolacyjne, a w po!$czeniu
z warstw$ wylewki lub jastrychu stanowi
równie& skuteczn$ izolacj# dla d"wi#ków
powietrznych.
Styropianowe p!yty d"wi#koizolacyjne to,
podobnie jak p!yty do izolacji termicznej,
materia! powsta!y na skutek ekspando-

wania w formie wst#pnie spienionych pe-
re!ek polistyrenu. O jego w!a%ciwo%ciach
termoizolacyjnych decydyje du&a ilo%' za-
wartego w nim powietrza. Znajduje si#
ono w zamkni#tych komórkach.
Dobre w!a%ciwo%ci t!umienia drga( mate-
ria!owych s$ uzyskiwane dzi#ki uelastycz-
nieniu zwyk!ego styropianu.
Ogólne w!a%ciwo%ci styropianu, jako ma-
teria!u termoizolacji budowlanej, s$ %ci%le
okre%lone przez norm# PN EN
13163:2004, w której podano metody
s!u&$ce do sprawdzania wymaga(. 

W tabeli (!! 7.1.2/4) dokonano prze-
gl$du, produkowanych dla potrzeb bu-
downictwa rodzajów styropianu, pod k$-
tem ich zastosowania, z uwzgl#dnieniem
p!yt d"wi#koizolacyjnych styropian
„SUPER AKUSTIC“.

7.1.2/4 Zastosowania styropianów

NAZWA

BAZA mur 

STYROPIAN ZWYK)Y %ciana 
SILVER %ciana 
GOLD %ciana 
PLATINUM %ciana 
PLATINUM + %ciana 

STANDARD dach-pod!oga 
SILVER dach-pod!oga 
GOLD dach-pod!oga 
GOLD + dach-pod!oga 

SUPER AKUSTIC pod!oga 

SUPERPODDASZE 

SUPERSTROPODACH 

SILVER parking 
GOLD parking 

SILVER fundament 
GOLD fundament 

KATEGORIA

*CIANA 

DACH-POD)OGA 

PARKING

FUNDAMENT 

ZASTOSOWANIE 

izolacja cieplna w szczelinie zamkni#tej %ciany trójwarstwowej, izolacja
cieplna w szczelinie wentylacyjnej %ciany trówarstwowej, wype!nienie
dylatacji 

izolacja %ciany trówarstwowej i dwuwarstwowej, izolacja cieplna
zewn#trzna w %cianie dwuwarstwowej -„metoda-lekka mokra" (BSO),
izolacja cieplna zewn#trzna w %cianie ocieplonej metod$ „lekk$-such$"
(ok!adzina), izolacja cieplna na powierzchni %ciany szkieletowej,
wype!nienie dylatacji, izolacja cieplna w szczelinie zamkni#tej %ciany
trówarstwowej, izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej %ciany
trójwarstwowej, ocieplenie wie(ców, nadpro&y i innych mostków
termicznych 

izolacja cieplna pod!óg z obci$&eniem mechanicznym, izolacja cieplna
mi#dzy legarami, izolacja pod!óg z systemem ogrzewania pod!ogowego,
izolacja termiczna pod krokwiami, izolacja termiczna nad krokwiami
obci$&ona warstwami pokrycia i obci$&eniem u&ytkowym, izolacja
termiczna na warstwie konstrukcyjnej w stropodachu pe!nym u&ytkowym
i nieu&ytkowym 

izolacja cieplna i akustyczna pod!óg, stropów mi#dzykondygnacyjnych
w budynkach mieszkalnych i u&yteczno%ci publicznej 

izolacja termiczna poddasza montowana mi#dzy krokwiami 

izolacja termiczna na warstwie konstrukcyjnej w stropodachu pe!nym,
izolacja termiczna w stropodachu pe!nym na warstwie konstrukcyjnej
z blachy trapezowej 

izolacja termiczna miejsc mocno obci$&onych: parkingi dachowe, posadzki
hal magazynowych, hal produkcyjnych, gara&y 

izolacja termiczna %cian zag!#bionych w gruncie, %cian piwnic
i fundamentów, izolacja termiczna na warstwie konstrukcyjnej
w stropodachu zielonym, izolacja termiczna w stropodachu odwróconym,
izolacja w miejscach mocno zawilgoconych, gdzie materia! izolacyjny musi
by' odporny na dzia!anie wody 
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Izolacja akustyczna stropu przeciw d!wi"-
kom uderzeniowym sk#ada si" z d!wi"ko-
izolacyjnych p#yt styropianowych (styro-
pian „SUPER AKUSTIC“) u#o$onych na
stropie i pasków izolacyjnych przy %cia-
nach, wzd#u$ ca#ego obwodu pomie-
szczenia (!! 7.1.2/5).

D!wi"koizolacyjne p#yty styropianowe
(styropian „SUPER AKUSTIC“) z p#ywaj&-
cym jastrychem, pe#ni& funkcj" izolacji
akustycznej, utrudniaj&cej przenoszenie
przez strop d!wi"ków materia#owych
i jednocze%nie funkcj" izolacji termicznej.
P#yty tego typu odznaczaj& si" niewielk&
zmian& grubo%ci dp - do (dp - grubo%' po-
cz&tkowa p#yty nieobci&$onej, do - gru-
bo%' p#yty przy pe#nym obci&$eniu) pod
obci&$eniem mechanicznym. 
D!wi"koizolacyjne p#yty styropianowe musz&
si" charakteryzowa' odpowiedni& spr"$ysto-
%ci&; cech" t" opisuje si" u$ywaj&c poj"cia
tzw. sztywno%ci dynamicznej materia#u „s'“.
Ze wzgl"du na warto%' sztywno%ci dyna-
micznej s' , MN/m3 d!wi"koizolacyjne p#y-
ty styropianowe mo$na podzieli' na kilka
grup. Im mniejsza jest sztywno"# dy-
namiczna materia!u, tym lepsze s$
jego w!a"ciwo"ci t!umi$ce d%wi&ki
uderzeniowe.
W tabeli (!! 7.1.2/6) zestawiono w#a-
%ciwo%ci  d!wi"koizolacyjnych p#yt styro-
pian „SUPER AKUSTIC“, zale$nie od ich
sztywno%ci dynamicznej

Przenoszeniu d!wi"ków materia#owych
z p#ywaj&cego jastrychu do %cian tworz&-
cych pomieszczenie zapobiegaj& paski

izolacyjne (01) ze styropianu lub pianki PE
(!! 7.1.2/5). Ich grubo%' powinna wy-
nosi' przynajmniej 8 mm. W ten sposób
uzyskuje si" bez problemów izolacyjno%'
stropu na d!wi"ki uderzeniowe zgodn&
nawet z najostrzejszymi wymaganiami
normy PN-B-02151-3:1999. W tabeli
!! 7.1.2/7 podano warto%ci wa$onego
wska!nika zmniejszenia poziomu uderze-
niowego dla ró$nych wariantów izolacji
akustycznej.

D%wi&koizolacyjne p!yty styropianowe

7.1.2/5
01 02 03 04 05 06

01 brzegowe paski izolacji
02 posadzka
03 jastrych p#ywaj&cy
04 warstwa rozdzielcza
05 d!wi"koizolacyjne p#yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
06 strop $elbetowy

7.1.2/6
D%wi&koizolacyjne p!yty styropianowe „SUPER AKUSTIC”

wymiar
mm

grubo%'
mm dp/do

sztywno%'
dynamiczna
s’ , MN/m3

opór cieplny
m2K/W

1000 x 500 17/15 16.7 0.33
1000 x 500 22/20 14.3 0.44
1000 x 500 27/25 14.4 0.55
1000 x 500 33/30 11.7 0.66
1000 x 500 38/35 11.5 0.77
1000 x 500 43/40 11.4 0.88

7.1.2/7
Wa'ony wska%nik zmniejszenia poziomu uderzeniowego

dp/do , mm "Lw  , dB
17/15 28
22/20 30
27/25 30
33/30 32
38/35 32
43/40 32
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Przed przyst!pieniem do wykonywania
wierzchnich warstw pod"ogowych nale#y
sprawdzi$:
! czy pod"o#e jest wystarczaj!co równe
! czy jego wilgotno%$ nie przekracza

warto%ci dopuszczalnych
! ew. czy konieczne jest zastosowanie

warstwy paroszczelnej.
Pierwszym krokiem jest umieszczenie
wzd"u# %cian pomieszczenia pionowych
pasków izolacyjnych z pianki o grubo%ci
min. 8 mm. Je%li nie maj! one w"asnej
warstwy klej!cej, to ich u"o#enie w pionie
zapewni! dosuni&te do nich p"yty izolacji
styropianowej (!" 7.1.2/8).

Aby uzyska$ warstw& o wymaganej izola-
cyjno%ci, nale#y bardzo starannie dociska$
do siebie poszczególne p"yty styropianowe.
W przypadku izolacji z"o#onej z kilku
warstw, styki powinny by$ przesuni&te mi&-
dzy sob! w poszczególnych warstwach.
U"o#ona warstwa izolacji akustycznej
(styropian  „SUPER AKUSTIC“) jest nast&p-
nie przykrywana szczeln!, wodoodporn!
i ci!g"! warstw! rozdzielcz!, wykonan! np.
z folii polietylenowej o grubo%ci przynaj-
mniej 0.1 mm, a gdy jest zgrzewana to
0.2 mm, papy bitumicznej na osnowie pa-
pierowej, o gramaturze min. 100 g/m2 lub
innych materia"ów o podobnych w"a%ciwo-
%ciach (!" 7.1.2/9).

Poszczególne wst&gi warstwy rozdzielczej
musz! mie$ zak"ad 80 mm.
W przypadku jastrychu samopoziomuj!-
cego nale#y styki warstwy rozdzielczej
uszczelni$ poprzez klejenie lub zgrzewa-

nie tak, aby a# do momentu zwi!zania
wylewki woda zarobowa nie mog"a wy-
cieka$ na zewn!trz. Warstwa izolacji roz-
dzielczej musi by$ te# w tym samym celu
pod k!tem ostrym wywini&ta wysoko na
%ciany (!" 7.1.2/10). Zaokr!glone kra-
w&dzie jastrychu mog! bowiem spowo-
dowa$ jego sp&kanie wzd"u# %cian. Pio-
nowe paski izolacji i warstwa rozdzielcza
musz! wystawa$ wyra'nie ponad warstwy
pod"ogowe, aby mie$ pewno%$, #e nie
dojdzie do zetkni&cia wylewki ze %ciana-
mi. Jastrych powinien mie$ t& sam! gru-
bo%$ zarówno na %rodku jak i na brze-
gach pomieszczenia.

Dopiero po wykonaniu wszystkich warstw
pod"ogi, mo#na obci!$ wystaj!ce ponad
nie fragmenty pionowych pasków i pow"o-
ki rozdzielczej (!" 7.1.2/11 - strza"ka).
Oznacza to, #e przy posadzkach z wyk"a-
dzin lub p"ytek ceramicznych, obcinanie
wystaj!cych cz&%ci mo#e by$ zrealizowane
dopiero po ich przyklejeniu i fugowaniu,
a w przypadku parkietu po jego przykleje-
niu i cyklinowaniu. Otwarte szczeliny na
obwodzie pod"ogi nale#y zamkn!$ przy
u#yciu masy trwale elastycznej.

Wykonywanie izolacji z d"wi#koizolacyjnych p!yt styropianowych „SUPER AKUSTIC“

7.1.2/8
01 02

7.1.2/9

01 0203

01 02 03 04

02 03 04 05

01

03 02 04 03 05

Pionowe paski izolacji akustycznej umie-
szcza si& nie tylko przy %cianach otaczaj!-
cych izolowany strop, ale równie# przy
o%cie#nicach drzwi, rurach przebijaj!cych
strop itp. Paski te, umieszczone przed wy-
laniem jastrychu, musz! si&ga$ na ca"!
wysoko%$ warstw pod"ogowych
(!" 7.1.2/12).

Na rysunku !" 7.1.2/12 warstwa roz-
dzielcza (03) jest wywini&ta wysoko na
pasek pionowej izolacji (01).

Na rysunku !" 7.1.2/13 przedstawiono
specjalny system izolacyjny sk"adaj!cy si&
z paska izolacyjnej pianki polietylenowej
(06) i fartucha  z folii polietylenowej (07).
Fartuch ten jest przyklejony, przy pomocy
ta%my samoprzylepnej, do poziomej war-
stwy rozdzielczej (03).

06
07

02 08 04 03

01 styropianowe paski kraw&dziowej izolacji akustycznej
02 d'wi&koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
03 warstwa rozdzielcza
04 jastrych
05 posadzka
06 kraw&dziowa izolacja z pianki polietylenowej
07 fartuch z folii polietylenowej
08 ta%ma samoprzylepna

7.1.2/10 7.1.2/12

7.1.2/11 7.1.2/13
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Nierówno!ci pod"o#a pod warstw$ izola-
cji akustycznej (styropian „SUPER
AKUSTIC“) nie powinny przekracza%
5 mm. W przeciwnym razie nale#y pod"o-
#e wyrówna% przed wykonywaniem
warstw izolacyjnych i pod"ogowych.
Warstwa izolacji akustycznej powinna
przylega% do pod"o#a na ca"ej swojej po-
wierzchni. Wszystkie puste przestrzenie
nale#y wi&c usun$% (wype"ni% lub za-
mkn$%) przed jej uk"adaniem.
Szczególnie starannie nale#y izolowa% rury,
które umieszczone s$ na stropie i przerywa-
j$ ci$g"o!% izolacji akustycznej. Sposób u"o-
#enia rury pokazany na rysunku
! 7.1.2/14 prowadzi wprost do powstania
mostka akustycznego i sp&kania wylewki.

Aby unikn$% uszkodze' wywo"anych obe-
cno!ci$ rury na stropie, nale#y zastosowa%
dodatkow$ warstw& wyrównawcz$ (03).
Mo#na do tego celu u#y% izolacyjnych p"yt
styropianowych odmiany „DACH-POD(O-
GA“ (!! 7.1.2/15). Powsta"$ wokó" rury
pust$ przestrze' nale#y wype"ni% szczelnie
samozag&szczaj$c$ si& obsypk$ (06).

Szeroko!% szczeliny wype"nianej obsypk$
nie powinna przekracza% 100 mm
(!! 7.1.2/16). W przeciwnym razie na-
le#y szerokie przerwy zape"ni% lekk$ za-
praw$ o odpowiedniej wytrzyma"o!ci.
Mo#na  je tak#e, po wype"nieniu obsypk$,
przykrywa% od góry blach$, która roz"o#y
równomiernie obci$#enia.

Przy grubych warstwach izolacyjnych
(!! 7.1.2/17), zalecana jest kombinacja
styropianowych p"yt d)wi&koizolacyjnych
„SUPER AKUSTIC“ i termoizolacyjnych.
W tym przypadku, ze wzgl&du na ewentu-
alne prowadzenie rur nad stropem, zaleca
si& u"o#enie na spodzie p"yty termoizolacyj-
nej, a na niej dopiero d)wi&koizolacyjnej
p"yty styropianowej.
Styki mi&dzy p"ytami powinny by% wzaje-
mnie przesuni&te w obydwu warstwach.
Przy grubych warstwach izolacyjnych istot-
ne jest uzyskanie wylewki o wysokiej jako-
!ci i wytrzyma"o!ci na ca"ej powierzchni.
Korzystne jest w tym celu stosowanie za-
praw o konsystencji mi&kkoplastycznej
lub wylewanie grubszych warstw.

Je!li grubo!% wylewki jest zbyt ma"a w sto-
sunku do u#ytych warstw izolacyjnych to
pod dzia"aniem punktowych obci$#e'
(!! 7.1.2/18) dochodzi do przekrocze-
nia jej wytrzyma"o!ci na zginanie i p&k-
ni&cia warstwy. Taki efekt mo#e szczegól-
nie "atwo wyst$pi% w przypadku
jastrychów asfaltowych.

Wykonywanie izolacji z d"wi#koizolacyjnych p!yt styropianowych „SUPER AKUSTIC“ (cd.)

01 strop masywny
02 d)wi&koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
03 styropianowe p"yty termoizolacyjne
04 warstwa rozdzielcza
05 jastrych
06 obsypka

7.1.2/14

0201 04

?
05

7.1.2/15

0301 02 04 06 05

7.1.2/17

0201 03 04 05

7.1.2/16 7.1.2/18

" 100
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W przypadku ogrzewania pod!ogowego
mo"na stosowa# kilka zró"nicowanych
uk!adów warstw pod!ogowych
(!! 7.1.2/19 do ! 7.1.2/23):

A1 Elementy grzewcze w jastrychu, od-
st$p tych elementów od spodu war-
stwy nie przekracza 5 mm.

A2 Elementy grzewcze w jastrychu, od-
st$p od spodu warstwy zawiera si$
w przedziale 5-15 mm.

A3 Elementy grzewcze w jastrychu, od-
st$p od spodu warstwy przekracza
15 mm.

B Elementy grzewcze pod jastrychem,
w lub pod warstw% izolacyjn%

C Elementy grzewcze w warstwie jastry-
chu wyrównawczego, na którym wy-
lana jest g!ówna warstwa podk!ado-
wa pod!ogi, oddzielona podwójn%
warstw% rozdzielcz%.

Grubo&# warstwy wyrównawczego jastry-
chu musi by# wi$ksza przynajmniej
o 20 mm od &rednicy elementów grzej-
nych. Warstwa wierzchnia powinna mie#
natomiast przynajmniej 45 mm grubo&ci.

Wymagania odno&nie grubo&ci i wytrzyma-
!o&ci jastrychu przy ogrzewaniu pod!ogowym
s% zale"ne od zastosowanego uk!adu
warstw i powinny odpowiada# warunkom
podanym w ! 7.1.2/24. Grubo&# warstwy
nad elementami grzewczymi powinna by#,
ze wzgl$dów wykonawczych, nie mniejsza
ni" 25 mm (uk!ad warstw A3).
Przy stosowaniu materia!ów o innej wytrzy-
ma!o&ci, dopuszczana jest inna grubo&# ni"
podana w tabeli ! 7.1.2/24. Nie mo"e
by# jednak ona mniejsza, w przypadku roz-
wi%za' A1 i A3, ni" (30 + d) mm, dla
uk!adu warstw A2 (35 + d) mm i dla uk!a-
du B i C przynajmniej 30 mm.
Warstwa jastrychu wyrównawczego w roz-
wi%zaniu C musi równie" spe!nia# takie
wymagania jak podane w tabeli. Je&li sto-
suje si$ warstw$ wyrównawcz% z anhydry-
tu, to jej wilgotno&# masowa, przed u!o-
"eniem na niej szczelnej warstwy
rozdzielczej, nie mo"e przekracza# 0.5%.
W warstwach jastrychu wyrównawczego
mog% wyst$powa#, ze wzgl$du na ma!%
grubo&# warstwy os!onowej nad elemen-
tami grzewczymi, p$kni$cia. Nie wp!ywa-
j% one jednak w "aden istotny sposób na
funkcjonowanie tej warstwy w pod!odze.

W przypadku ogrzewania pod!ogowe-
go ca!kowite odkszta!cenie warstw izolacyj-
nych nie mo"e przekroczy# 5 mm
(!! 7.1.2/24, przypis 2). Je&li w pod!o-
dze umieszczane s% razem p!yty izolacji ter-
micznej i akustycznej, to na wierzchu powi-
nien by# uk!adany materia! o mniejszej
&ci&liwo&ci. Ta zasada nie obowi%zuje
w przypadku p!yt d(wi$koizolacyjnych z ele-
mentami grzewczymi.

Ogrzewanie pod!ogowe

01 strop konstrukcyjny
02 d(wi$koizolacyjne p!yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
03 warstwa rozdzielcza
04 element grzewczy
05 jastrych
06 jastrych wyrównawczy

7.1.2/19 A1

0201 03 05 04

7.1.2/20 A2

7.1.2/22 B

7.1.2/23 C06 07

7.1.2/21 A3

>
5 

d
"

15

>
15

  
 d

#
15

7.1.2/24
Grubo$# nominalna i wytrzyma!o$# jastrychów z ogrzewaniem
pod!ogowym, dla obci%"e& do 1.5 kN/m  (budynki mieszkalne)

Wytrzyma!o&# na zginanie
N/mm2Rodzaj

jastrychu
Uk!ad
warstw

Grubo&#
nominalna1),2)

mm

Grubo&#
warstwy

ochronnej
mm

warto&#
najni"sza

&rednia
minimalna

anhydrytowy
cementowy

A1
A2
A3

B, C

45 + d
50 + d
45 + d

45

45
-

253)

-

2.0
2.0
2.0
2.0

2.5
2.5
2.5
2.5

2

1) d jest &rednic% zewn$trzn% elementu grzewczego
2) ca!kowite odkszta!cenie warstw izolacyjnych nie mo"e przekroczy# 5 mm
3) sumaryczna odleg!o&# elementu grzewczego od górnej i dolnej kraw$dzi p!yty musi wynosi# przynajmniej 45 mm.
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Mostki akustyczne powstaj! w miejscach,
gdzie dochodzi do bezpo"redniego zetkni#-
cia jastrychu ze stropem (!! 7.1.3/1),
"cian! (!! 7.1.3/2) lub np. rurami prze-
chodz!cymi przez strop. Jest to mo$liwe np.
wtedy, gdy przez nieszczelne styki mi#dzy
p%ytami izolacji akustycznej (styropian
„SUPER AKUSTIC“) lub paskami przy "cia-
nie, dojdzie do wylania si# rzadkiej zaprawy
wprost na strop lub do "ciany. Na skutek ze-
tkni#cia si# dwóch sztywnych materia%ów po-
wstaje mo$liwo"& intensywnego przenosze-
nia d'wi#ków materia%owych. Szans! na
unikni#cie mostków akustycznych jest wyko-
nanie szczelnej pow%oki z warstwy rozdziel-
czej (06) (!! 7.1.3/9), która skutecznie
os%oni p%yty izolacyjne (02). 

Cz#sto wyst#puj!ce w praktyce uszkodzenie
pokazano na rysunku !! 7.1.3/2. Piono-
we paski na kraw#dzi pod%ogi zosta%y tu zbyt
wcze"nie obci#te i podczas przyklejania p%y-
tek pod%ogowych dosz%o do wyci"ni#cia ma-
sy szpachlowej lub klej!cej a$ do "ciany.
W ten sposób p%ywaj!ca pod%oga zosta%a
„po%!czona“ akustycznie ze "cian!. Ten sam
efekt mo$e wyst!pi& przy osadzaniu p%ytek
coko%owych.

Unikni#cie mostków akustycznych przy co-
kole pod%ogi jest mo$liwe, je"li przestrze-
gana jest  przedstawiona ni$ej zasada.
Pionowe paski izolacyjne przy "cianach
(05) (!! 7.1.3/3) i wywini#ta folia roz-
dzielcza (06) mog! by& obci#te dopiero
wtedy, gdy:
" p%ytki posadzkowe (ceramiczne, ka-

mienne itp.) s! przyklejone, ew. wy-
szlifowane i wyfugowane,

" parkiet jest przyklejony, wycyklinowany
i polakierowany.

Przed umocowaniem coko%u, nale$y
szczelin# przy "cianie przykry& cienkim
paskiem styropianu i umocowa& do
pod%ogi przy u$yciu ta"my klej!cej
(!! 7.1.3/4).

Mostki akustyczne 01 masywna konstrukcja stropu
02 d'wi#koizolacyjne p%yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
03 jastrych
04 kraw#d' tynku nad coko%em
05 styropianowe paski izolacji pionowej
06 warstwa rozdzielcza
07 g%ad' wyrównawcza
08 p%ytki posadzkowe
09 pasek styropianu, d " 8 mm
10 masa klej!ca
11 p%ytka coko%u
12 tynk uzupe%niaj!cy
13 elastyczna masa wype%niaj!ca

7.1.3/1

0201 03 ?

7.1.3/2

7.1.3/3

05 06 03 07 08 04

7.1.3/4

7.1.3/5

09

7.1.3/6

Obecno"& paska (09) zamykaj!cego szcze-
lin# sprawia, $e masa (10), któr! klejony
jest cokó% do "ciany nie tworzy mostka aku-
stycznego z jastrychem pod%ogi. Po osadze-
niu coko%u uzupe%niany jest tynk (12), tak
jak to pokazano na rysunku !! 7.1.3/5.

Po zwi!zaniu masy klej!cej (10), pasek
styropianu (09) nale$y wyj!& lub wyci!&
spod coko%u. Nast#pnie otwarta fuga jest
uzupe%niana elastyczn! mas! wype%niaj!-
c! (13) (!! 7.1.3/6).

09

11

10

12

13
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Skurcz i pe!zanie, jakie zachodz" w ma-
sywnych elementach #elbetowych, prowa-
dz" do powstawania odkszta!ce$ kon-
strukcji i w efekcie do powstawania
du#ych napr%#e$ w stropie i zwi"zanych
z nim sztywnych warstwach pod!ogowych.
Skutkiem takich napr%#e$ jest powstawa-
nie rys, tj. miejsc sp%kania materia!u. Ta-
kie same skutki mog" by& wywo!ywane
przez napr%#enia termiczne, a tak#e osia-
danie budynku, zw!aszcza w przypadku
obiektów du#ych.
Powstawania rys mo#na w znacznym
stopniu unikn"&, je'li podzieli si% ca!" po-
wierzchni% pod!ogi na mniejsze fragmen-
ty, stosownie do u#ytego materia!u. Po-
szczególne, powsta!e w ten sposób pola,
powinny mie& mo#liwie prosty, zwarty
kszta!t.
W jastrychach anhydrytowych, gipsowych
i asfaltowych nie ma zwykle potrzeby wy-
konywania szczelin dylatacyjnych. Nato-
miast w przypadku jastrychów magnezy-
towych s" one konieczne w odst%pach co
8-10 m, a dla cementowych odst%py nie
powinny przekracza& 6 m.
Na rysunku !! 7.1.3/7 pokazano miej-
sca powstawania rys wywo!anych „geo-
metri" pod!ogi“. Jest to zwi"zane z kon-
centracj" napr%#e$ w materiale, jaka ma
miejsce w naro#nikach wkl%s!ych przy:
A kominach wzgl%dnie wspornikach

'cian
B filarach
C zw%#eniach i uskokach.

Poprzez w!a'ciwe rozplanowanie podzia-
!u ca!ej powierzchni na poszczególne po-
la, mo#na zapobiec przypadkowemu po-
wstawaniu rys. 
Na rysunku !! 7.1.3/8 przedstawiono
zalecany sposób podzia!u:
Poza szczelin" przy'cienn" (01), która
pe!ni równie# funkcj% szczeliny dylatacyj-
nej, powinny by& szczeliny dylatacyjne
rozdzielcze (02) w naro#nikach wkl%s!ych
oraz w miejscu zw%#enia powierzchni
pod!ogi. Ilo'& dodatkowych szczelin dyla-
tacyjnych (03) zale#y od przewidywanych
napr%#e$ w warstwach pod!ogowych.
Brak jest bardzo precyzyjnych, jedno-
znacznych przepisów dotycz"cych stoso-
wania szczelin dylatacyjnych. Podawane
s" zwykle jedynie wskazówki orientacyjne
na ten temat i ogólne zasady dotycz"ce
maksymalnych odleg!o'ci.

Sposób wykonania szczeliny dylatacyjnej
(02 i 03) w warstwie jastrychu jest poka-
zany na rysunku !! 7.1.3/9. Ci"g!o'&
p!yty jastrychu (07), le#"cej na warstwie
rozdzielczej (06), jest tu przerwana przy
pomocy paska d(wi%koizolacyjnego (ela-
stycznego) styropianu (08).

Powstawanie rys

01 szczelina dylatacyjna (przy'cienna)
02 szczelina rozdzielcza
03 szczelina rozdzielcza (wg potrzeby)
04 strop #elbetowy
05 d(wi%koizolacyjne p!yty styropianowe
06 warstwa rozdzielcza
07 jastrych p!ywaj"cy
08 pasek styropianu d(wi%koizolacyjnego 

(elastycznego)

7.1.3/7

01

01

A

B

C
01

01

7.1.3/8

01

01

01

02

03

02

7.1.3/9

04 05 06

02+03

08 07
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Nazwy szczelin s! zwi!zane z ich funkcj!
i po"o#eniem:
! szczelina dylatacyjna obwodowa

(kraw!dziowa)
oddziela wylewk$ od ograniczaj!cych
pod"og$ p"aszczyzn %cian i jednocze-
%nie pe"ni funkcj$ szczeliny dylatacyj-
nej

! szczelina dylatacyjna rozdzielcza
ten rodzaj szczeliny dylatacyjnej jest sto-
sowany do rozdzielenia poszczególnych
pomieszcze& lub odr$bnych pól geome-
trycznych pod"ogi

! szczelina pozorna
(naci$cie wylewki), szczelina si$gaj!ca
nie g"$biej ni# do po"owy grubo%ci
warstwy wylewki.

Przy otworach w %cianach tworz!cych po-
mieszczenie, szczeliny dylatacyjne obwo-
dowe przechodz! przez %wiat"o otworu po
obydwu stronach (!" 7.1.3/10), po-
wstaje w ten sposób mi$dzy nimi rodzaj
progu, lub te# szczelina jest wykonywana
w %rodku otworu (!" 7.1.3/11).
W otworach drzwiowych (!" 7.1.3/12),
pasek pionowej izolacji akustycznej jest
u"o#ony wokó" o%cie#nicy. Szczelina dyla-
tacyjna mi$dzy pomieszczeniami powin-
na si$ wtedy znajdowa' pod skrzyd"em
drzwi.
Przechodz!ce przez strop rury (okr!g"e
i kwadratowe) (!" 7.1.3/13) nale#y
os"oni' dooko"a mankietem z"o#onym
z pasków d(wi$koizolacyjnych p"yt
styropianowych „SUPER AKUSTIC“.
W podobny sposób izolowane powinny
by' równie# np. s"upy oparte na stropie.
Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych
mo#na stosowa' specjalne profile
(!" 7.1.3/14), dostosowane do ró#-
nych rodzajów  wyk"adzin i posadzek.
Specjalne zasady rozmieszczania szczelin
dylatacyjnych s! stosowane w przypadku
ogrzewania pod"ogowego (!" 7.1.3/15).
Rozmieszcza si$ je bowiem nie tylko wg ge-
ometrii pomieszczenia, ale przede wszystkim
zgodnie z uk"adem obwodów grzewczych.
Specjalne profile o regulowanej wysoko%ci
pomagaj! w dok"adnym utrzymaniu plano-
wanej grubo%ci warstw pod"ogowych.
Rozmieszczenie szczelin powinno by'
przedmiotem projektowania. Powierzchnia
pojedynczego pola nie powinna przekro-
czy' 40 m2.

Szczeliny

7.1.3/10

01 szczelina obwodowa (kraw$dziowa)
02 szczelina obwodowa (rozdzielcza)
03 %ciana
04 tynk
05 o%cie#nica
06 paski styropianu elastycznego
07 szczelina rozdzielcza pod drzwiami
08 d(wi$koizolacyjne p"yty styropianowe
09 warstwa rozdzielcza 
10 prostok!tna rura
11 jastrych p"ywaj!cy
12 styropian elastyczny „SUPER AKUSTIC“ jako 

wype"nienie szczeliny
13 profil do obróbki szczeliny
14 g"ad( wyrównawcza
15 p"yty pod"ogowe
16 strop #elbetowy
17 profil regulowany 
18 rura grzewcza

01

02

01

7.1.3/12

06 08

7.1.3/14

14

7.1.3/11

01

02

01

7.1.3/13

08
06 06

06

05

09

04 03

07

15

11

08

13

12

09

16

7.1.3/15

11

15 14

09 08

17

16

18

10
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Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne
(!! 7.1.3/16) przecinaj! w pionowej p"a-
szczy#nie ca"y budynek. Konieczno$% ich sto-
sowania wynika w"a$nie z istotnych wzgl&-
dów konstrukcyjnych, zwi!zanych z ruchami
termicznymi i przemieszczeniami ca"ej kon-
strukcji. Minimalna szeroko$% konstrukcyjnej
szczeliny dylatacyjnej wynosi 2 cm. Szczelina
ta musi by% ju' na etapie stanu surowego bu-
dynku wype"niona elastycznym materia"em.
Szczelina dylatacyjna przecina
01 - $ciany budynku 
02 - stropy
03 - s"upy

Wszystkie elementy budynku, wsparte na
wymienionych wy'ej cz&$ciach konstruk-
cyjnych, (np. jastrychy, posadzki, tynki,
warstwy os"onowe) musz! by% równie'
przeci&te i wyra#nie rozdzielone.

Na rysunku !! 7.1.3/17 pokazano w ja-
ki sposób mo'na wykona% konstrukcyjn!
szczelin& dylatacyjn! w warstwach pod"o-
gowych. W miejscu, w którym ma by% wy-
konana szczelina umieszcza si& metalowy
lub drewniany szablon (17) i pocz!tkowo
przytrzymuje w tym po"o'eniu dosuwaj!c
do niego p"yty izolacyjne (05). Warstwa roz-
dzielcza (06) jest wywijana nast&pnie na
szablon i dociskana przy u'yciu placków ja-
strychu (18), dopóki nie zostanie wylana
ca"a warstwa jastrychu (07).
Szablon jest usuwany (!! 7.1.3/18) do-
piero wtedy, gdy jastrych ju' ca"kowicie
zwi!za" i wykonane zosta"y warstwy po-
sadzkowe. Po wype"nieniu mi&kkim mate-
ria"em wype"niaj!cym (13), szczelina jest
zamykana specjalnym profilem (09).

Na rysunku !! 7.1.3/19 pokazano alter-
natywne, w stosunku do !! 7.1.3/18,
rozwi!zanie szczeliny dylatacyjnej. Zastoso-
wano tu bowiem k!towniki (10), zakotwio-
ne w jastrychu przy pomocy dodatkowych
fartuchów (11), których zadaniem jest
wzmocnienie kraw&dzi szczeliny. Szczelina
po wype"nieniu elastycznym materia"em
(13) jest uzupe"niana od góry trwale ela-
styczn! mas! uszczelniaj!c! (14).

W przeciwie(stwie do wcze$niejszych roz-
wi!za(, na rysunku !! 7.1.3/20 przed-
stawiono sposób, w którym fartuch (11)
po"!czony z p"askim profilem (16) jest
przykr&cony wprost do stropu (04). Ja-
strych p"ywaj!cy (07) jest oddzielony od
profilu paskami izolacyjnymi (15), dzi&ki
którym w tym miejscu nie powstaje mo-
stek akustyczny.

Konstrukcyjna szczelina dylatacyjna
w stropie i pod"odze ma swój dalszy ci!g
w $cianie. Na rysunku !! 7.1.3/21 po-
kazano w jaki sposób mo'na rozwi!zy-
wa% miejsce po"!czenia obydwu szczelin.

Przy stosowaniu do wykonywania szczelin
dylatacyjnych gotowego systemu profili
obwi!zuj! generalnie te same zasady
konstrukcyjne jak wy'ej. Szczególne pro-
blemy s! zwi!zane jednak z kszta"towa-
niem szczelin dylatacyjnych w budynkach
nara'onych na oddzia"ywanie wilgoci.

Szczeliny (cd.)

7.1.3/16

01

7.1.3/17

0504 06

17

18

02

7.1.3/18
0504 06 09 13 07 08

02

7.1.3/19
04 05 06 10 13 14 12 11 07

02

14

1104

15 06 05 07 08

02

16

13

7.1.3/21

02

03

01 $ciana przeci&ta szczelin! dylatacyjn!
02 strop ze szczelin! dylatacyjn!
03 s"upy po obydwu stronach szczeliny dylatacyjnej
04 strop 'elbetowy
05 d#wi&koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
06 warstwa rozdzielcza
07 p"ywaj!cy jastrych
08 wyk"adzina pod"ogowa
09 profil zamykaj!cy szczelin& dylatacyjn!
10 nierdzewny k!townik
11 fartuch kotwi!cy
12 p"ytki posadzkowe
13 wype"nienie szczeliny
14 trwale elastyczna masa wype"niaj!ca
15 paski izolacyjne z elastycznego styropianu
16 p"aski profil nierdzewny
17 szablon
18 placki jastrychu
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Schemat rozwi!zania szczeliny dylatacyj-
nej (02) mi"dzy dwoma polami grzewczy-
mi (04 i 05) ogrzewania pod#ogowego
zosta# przedstawiony na rysunku
! 7.1.3/22.
W przypadku jastrychów typu od A1 do
A3 (rozdz. 7.1.2 strona 6), szczeliny
obwodowe i szczeliny dylatacyjne mi"dzy
poszczególnymi polami nale$y wykona%
tak, aby w tym miejscu umo$liwi% przesuw
p#yty jastrychu wzgl"dem rury grzewczej.
W tym celu, w miejscu szczeliny, rura
ogrzewania jest os#aniana  30 cm odcin-
kiem  elastycznej rury os#onowej. 

Na rysunkach od !! 7.1.3/23 do
!! 7.1.3/25 przedstawiono sposób
przepuszczenia rury przez szczelin" dyla-
tacyjn!. Na rysunku !! 7.1.3/23 wi-
doczny jest przekrój A, z rur! grzewcz!
(09) bez os#ony, na rysunku
!! 7.1.3/24 przekrój B, z rur! (09)
w elastycznej os#onie (10).

Szczeliny (cd.)

01 szczelina kraw"dziowa
02 szczelina dylatacyjna
03 miejsce przej&cia rury ogrzewania przez szczelin"
04 obwód grzewczy lewy
05 obwód grzewczy prawy
06 d'wi"koizolacyjne p#yty styropianowe
07 warstwa rozdzielcza
08 jastrych
09 rura grzewcza
10 elastyczna rura os#onowa

7.1.3/22 01 04 02 03 05

7.1.3/23
07 08 09

A

7.1.3/24
06 10 09

B

7.1.3/25
06 07 09 10

ok. 150

08 02

A B
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Cz!sto obserwowanym problemem,
podczas wykonywania pod"óg p"ywaj#-
cych, s# odkszta"cenia geometryczne
pod"o$a. Odkszta"cenia te i p!kni!cia po-
wstaj# zwykle na skutek zbyt wczesnego
pokrywania warstwy jastrychu p"ytkami
posadzkowymi.
Na rysunku !! 7.1.3/26 pokazano ce-
mentowy jastrych, bezpo%rednio po tym
jak zosta" pokryty szczeln# posadzk#
z p"ytek, deformacje jeszcze nie wyst#pi"y.
Natomiast na rysunku !! 7.1.3/27 po-
kazano skutki zachodz#cego wci#$ w ja-
strychu skurczu. Warstwa pod"o$a uleg"a
wybrzuszeniu. W dolnej cz!%ci pod"o$a
skurcz mo$e zachodzi& bez wi!kszych
trudno%ci, natomiast zewn!trzna warstwa
ceramiczna, silnie zwi#zana z pod"o$em,
przeciwdzia"a skurczowi w cz!%ci górnej.
Skutkiem takiej deformacji jest wyst#pie-
nie w górnej cz!%ci jastrychu i w masie
klej#cej  p"ytki napr!$e' rozci#gaj#cych.
S# one przenoszone tak d"ugo, jak
pozwoli na to wytrzyma"o%& tego materia-
"u. Na skutek wybrzuszenia warstwy,
jastrych wspiera si! jedynie na kraw!-
dziach i traci wymagan# geometri! po-
wierzchni.
W pobli$u kraw!dzi nacisk dzia"aj#cy na
materia" izolacji akustycznej przekracza
zwykle warto%ci obliczeniowe. Brzegi ja-
strychu obni$aj# si! wi!c w stosunku do
istniej#cych ju$ coko"ów i innych po"#cze'
ze %cianami.

W tej sytuacji nawet elastyczne masy wy-
pe"niaj#ce szczeliny mi!dzy posadzk#
a coko"em nie s# w stanie os"oni&
w szczelny sposób tych po"#cze'.
Pod wp"ywem ci!$aru w"asnego ca"ej
pod"ogi i obci#$e' u$ytkowych dzia"aj#-
cych na ni# dochodzi zwykle do p!kni!cia
(09) wspartej tylko na brzegach posadzki
(!! 7.1.3/28). Takie zjawiska mog#
wyst!powa& w okresie mi!dzy jednym
miesi#cem, a nawet jednym rokiem od
chwili wykonania warstw pod"ogowych.
Przed takimi efektami skurczu nie zabez-
piecza nawet stalowe zbrojenie p"yty
pod"o$a.

Odkszta!cenia

01 d(wi!koizolacyjne p"yty styropianowe 
„SUPER AKUSTIC“

02 styropianowe p"yty termoizolacyjne 
„DACH-POD)OGA“

03 warstwa rozdzielcza
04 jastrych p"ywaj#cy
05 p"ytki posadzkowe
06 elastyczne wype"nienie szczeliny
07 cokó"
08 sp!kania na obrze$ach
09 sp!kania jastrychu i posadzki

7.1.3/26

01 02 03 04 05 06 07

08 08

7.1.3/28

09
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Ró!nica temperatur mi"dzy wn"trzem bu-
dynku, a gruntem wymaga zastosowania
odpowiednio skutecznej izolacji termicznej
w tym miejscu. Najcz"#ciej wykonuje si"
izolacj" termiczn$ pod%ogi na gruncie
w postaci jednolitej, p%askiej warstwy na ca-
%ej powierzchni pod%ogi. Na rysunku
!! 7.2.1/1 przedstawiono uk%ad warstw
pod%ogi na gruncie, w którym beton pod-
k%adowy (03) jest wylany na warstw" folii
(02), aby zapobiec mieszaniu si" betonu
z gruntem (01). Na betonie (03) roz%o!ona
jest warstwa poziomej izolacji przeciwwil-
gociowej (04). Na niej z kolei u%o!one s$
p%yty styropianowej izolacji termicznej (05).
Warstwa jastrychu p%ywaj$cego (07) jest
oddzielona od styropianu warstw$ rozdziel-

cz$ (06). Na jastrychu wykonana mo!e by&
dowolna warstwa posadzkowa (08).

Je#li konieczne jest zastosowanie
w pod%odze równie! izolacji akustycznej
na d'wi"ki uderzeniowe (12), to powinna
ona by& umieszczona pod p%ytami izolacji
termicznej (05) (!! 7.2.1/2). 

W tym rozwi$zaniu, stanowi$cym inny
wariant materia%owy w stosunku do
(!! 7.2.1/1), izolacja przeciwwilgocio-
wa jest u%o!ona na bitumicznym podk%a-
dzie gruntuj$cym (09).

Wymagany przez aktualne przepisy ochrony
cieplnej, Dz. U. nr 75, poz. 690, minimalny
opór cieplny warstw pod%ogi na gruncie
w strefie I, we wn"trzu mieszkalnym wynosi
1.5 m2K/W. Z tego wynika konieczno#& za-
stosowania zaledwie 5-6cm styropianowej
izolacji termicznej. Wspó%czynnik przenika-
nia ciep%a dla takiej pod%ogi, po uwzgl"-
dnieniu oporu gruntu i oporów przejmowa-
nia, b"dzie wi"c równy 0.46 W/(m2K).
Jednak ekonomicznie uzasadnione i po-
wszechnie ju! stosowane s$ warstwy styro-
pianowej izolacji pod%ogowej znacznie
grubsze, tj. 8-12 cm (!! 7.2.1/3).

Warstwy pod!ogi na gruncie

01 grunt budowalny
02 folia rozdzielcza
03 p%yta !elbetowa
04 izolacja przeciwwilgociowa (np. folia PCV)
05 p%yty styropianowe  „DACH-POD(OGA“
06 warstwa rozdzielcza
07 jastrych p%ywaj$cy
08 posadzka
09 bitumiczny #rodek gruntuj$cy
10 warstwa klej$ca
11 papa bitumiczna
12 d'wi"koizolacyjne p%yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“

7.2.1/1

05 06 07 08

01 02 03 04

7.2.1/2
05 06 0712

09 10 11

7.2.1/3
Izolacja termiczna pod!ogi na
gruncie

styropian „PARKING”
grubo#& styropianu

mm
U

W/m2·K
80 0.34
100 0.29

styropian „DACH-POD"OGA”
100 0.30
120 0.26
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Uk!ad warstw w pod!odze na gruncie,
z obwodow" izolacj" termiczn", przed-
stawiono na rysunku !! 7.2.1/4.

Rodzime pod!o#e gruntowe (01) zosta!o
tu wyrównane przy u#yciu warstwy piasku
(02) w taki sposób, #e by!o mo#liwe u!o-
#enie bezpo$rednio na nim styropianowej
izolacji obwodowej (03). Izolacja zosta!a
nast%pnie przykryta warstw" ochronn"
(04), która os!ania p!yty izolacyjne w trak-
cie wylewania na nich betonu (05) pod!o-
gowej p!yty #elbetowej.

Na p!ycie wykonywana jest izolacja prze-
ciwwilgociowa (06), która chroni pod!o-
g% przed kapilarnym podci"ganiem wil-
goci z gruntu. Dopiero na niej
umieszczona jest warstwa izolacji
akustycznej styropian „SUPER
AKUSTIC“ (z d&wi%koizolacyjnych p!yt sty-
ropianowych) (07).

Na izolacji akustycznej umieszczona jest
warstwa rozdzielcza (08), oddzielaj"ca
izolacj% od jastrychu p!ywaj"cego (09). Po
u!o#eniu lub przyklejeniu warstwy po-
sadzkowej (10), powstaje kompletna ju#
przegroda o wymaganej izolacyjno$ci ter-
micznej, wilgotno$ciowej i akustycznej.

Warstwy pod!ogi na gruncie z obwodow" izolacj" termiczn"

7.2.1/4

06 07 08 09 10

01 02 03 04 05

01 grunt rodzimy
02 piasek wyrównawczy
03 obwodowa izolacja termiczna
04 warstwa ochronna
05 p!yta #elbetowa
06 izolacja przeciwwilgociowa
07 d&wi%koizolacyjne p!yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
08 warstwa rozdzielcza
09 jastrych
10 posadzka
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Na rysunku !! 7.2.1/5 przedstawiono
uk!ad warstw w pod!odze na gruncie, ja-
ka mo"e by# stosowana w pomieszcze-
niach piwnicznych przeznaczonych na
sta!y pobyt ludzi.

Jastrych z ogrzewaniem pod!ogowym (09)
(por. 7.1.2 str.6) jest w sposób „p!ywaj$cy“
zrealizowany na p!ytach styropianowej izo-
lacji termicznej (15). Te z kolei s$ u!o"one
na izolacji akustycznej (14), czyli styropian
„SUPER AKUSTIC“. Ca!y ten uk!ad musi by#
dodatkowo zabezpieczony przed podci$-
ganiem kapilarnym wilgoci z gruntu, ci$g!$
i skuteczn$ izolacj$ przeciwwilgociow$
(13).

Po!$czenie warstw izolacyjnych %ciany
(11) i pod!ogi na gruncie (13) nale"y wy-
kona# na zak!ad, poprzez sklejenie ze so-
b$ obydwu materia!ów. Zak!ad powinien
wynosi# przynajmniej 10 cm i powinien
by# przewidziany w momencie przygoto-
wywania izolacji poziomej %cian. 

Uzyskanie ci$g!ej izolacji przeciwwilgo-
ciowej jest wymagane zarówno w przy-
padku %cian zewn&trznych jak i wewn&trz-
nych budynku.

Ogrzewanie pod!ogowe

7.2.1/5

0605 07 08 09 10

11 12 14 15 13

01

02

03

04

01 tynk
02 tynk uzupe!niaj$cy
03 p!ytki coko!owe
04 %ciana
05 elastyczna masa wype!niaj$ca
06 izolacja kraw&dziowa
07 p!ytki posadzkowe
08 warstwa klej$ca posadzki
09 jastrych z ogrzewaniem pod!ogowym
10 warstwa rozdzielcza (np. folia PE 0.2 mm)
11 izolacja pozioma %ciany
12 warstwa kontaktowa
13 izolacja pozioma pod!ogi
14 d'wi&koizolacyjne p!yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
15 styropianowe p!yty izolacji termicznej 

„DACH-POD(OGA“
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Pomieszczenia ogrzewane nad nieogrze-
wan! piwnic! wymagaj! starannego izo-
lowania termicznego, aby zminimalizo-
wa" straty ciep#a.

Ró$nica temperatur pomi%dzy parterem
a piwnic! wynosi zwykle w sezonie grzew-
czym od 10 do 15 °C. Maksymalna war-
to&" wspó#czynnika przenikania ciep#a dla
stropu nad nieogrzewan! piwnic! wynosi
0.6 W/m2K. Dla zrealizowania stropu
o takiej warto&ci U wystarczy zastosowa-
nie p#yt styropianu termoizolacyjnego
o grubo&ci 50-60 mm .

Oprócz izolacji cieplnej, w budynkach
wielorodzinnych, konieczna jest tak$e izo-
lacja akustyczna stropu na d'wi%ki ude-
rzeniowe przenoszone poziomo po stro-
pie. Z tego powodu stosuje si% tu jastrych
p#ywaj!cy na d'wi%koizolacyjnych p#ytach
styropianowych styropian „SUPER
AKUSTIC“ na stropie i izolacj% termiczn!
pod stropem (!! 7.2.2/1). W rozwi!za-
niu pokazanym na rysunku zastosowano
p#yty z po#!czeniami na zak#ad (02), które
przyklejono punktowo do stropu mas!
klej!c! (03).

Spodnia warstwa izolacji termicznej mo$e
by" tak$e zrealizowana razem ze stro-
pem, poprzez umieszczenie p#yt styropia-
nowych na deskowaniu przed zbrojeniem
i wylewaniem stropu.

Uk!ad warstw w budynku nowowznoszonym

7.2.2/1

04 05 06 07

01 02 03

01 strop $elbetowy
02 styropianowe p#yty izolacji termicznej
03 masa klej!ca
04 d'wi%koizolacyjne p#yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
05 warstwa rozdzielcza
06 jastrych
07 posadzka
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W przypadku budynków modernizowa-
nych, najkorzystniejszym sposobem ogra-
niczania strat cieplnych przez strop piwni-
cy nieogrzewanej jest mocowanie izolacji
cieplnej od strony piwnicy (!! 7.2.2/2).
Mocowanie termoizolacji tylko poprzez
klejenie jest cz!sto niewystarczaj"ce, ze
wzgl!du na s#ab" przyczepno$% kleju do
starych, zabrudzonych b"d& zakurzonych
powierzchni. Dlatego te' styropianowe
p#yty izolacji cieplnej (01) s" mocowane
do stropu przy u'yciu ocynkowanych
uchwytów (02) lub innych #"czników me-
chanicznych.

Poprzez z#o'enie izolacji akustycznej,
uk#adanej na stropie z izolacj" termiczn"
zamocowan" do spodu stropu, uzyskuje
si! #"czn" grubo$% p#yt izolacyjnych od 90
do nawet 120 mm i wynikaj"cy st"d
wspó#czynnik przenikania ciep#a
U w przedziale 0.38-0.30 W/m2K.

W budynkach modernizowanych, zasto-
sowanie tylko izolacji termicznej o grubo-
$ci 100 mm, pozwala uzyska% wspó#czyn-
nik przenikania ciep#a oko#o
0.35 W/m2K. Dok#adne warto$ci zale'"
tu oczywi$cie od rodzaju istniej"cego stro-
pu i warstw pod#ogowych.
Do izolowania stropów od spodu mo'-
na stosowa% styropian odmiany
„(CIANA“. Rozpatrywanie skutków dyfuzji przez strop

nad piwnic" nieogrzewan" nie jest ko-
nieczne. Ci"g#a izolacja zapobiega w za-
sadzie kondensacji wg#!bnej i powierzch-
niowej w takiej przegrodzie.
Dodatkowej izolacji termicznej mog" nato-
miast wymaga% mostki termiczne powsta#e
np. w miejscach oparcia stropu na $cia-
nach piwnicy (!! 7.2.2/3). Paski styro-
pianu na $cianie piwnicy (!! 7.2.2/4)
mog" skutecznie poprawi% te miejsca.

Uk!ad warstw w budynku modernizowanym

7.2.2/2

strop istniej"cy

01 02

01 styropianowa izolacja termiczna stropu
02 ocynkowany uchwyt z ko#kiem rozporowym

7.2.2/3
ciep#o

zimno

7.2.2/4
ciep#o

zimno
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W przypadku stropów mi!dzy tzw. „obcy-
mi mieszkaniami“, tj. zamieszkanymi
przez ró"ne rodziny, wymagana jest ich
odpowiednia izolacyjno#$ akustyczna.
Warstwa elastycznych p%yt styropianowych
„SUPER AKUSTIC“ pe%ni tu g%ównie rol!
izolacji przeciwko d&wi!kom uderzenio-
wym. Oprócz d&wi!koizolacyjnych p%yt
styropianowych „SUPER AKUSTIC“ uzu-
pe%nieniem akustycznego systemu izola-
cyjnego jest jastrych p%ywaj'cy z warstwa-
mi posadzkowymi. Przy normalnych
wymaganiach akustycznych mo"na stoso-
wa$ jako izolacj! na d&wi!ki uderzeniowe
p%yty styropianowe o sztywno#ci s' = 20
MN/m3 i grubo#ci 22/20. Przy wymaga-
niach zaostrzonych konieczne jest u"ycie
p%yt o mniejszej sztywno#ci dynamicznej
lub/i wi!kszej grubo#ci, np. styropian
„SUPER AKUSTIC“.

W polskich przepisach ochrony cieplnej
nie ma wymaga( dotycz'cych izolacyjno-
#ci termicznej stropów wewn!trznych.
Mo"na jednak oczekiwa$, "e izolacyjno#$
termiczna  stosowanych p%yt styropian
„SUPER AKUSTIC“, wp%ynie korzystnie na
ograniczenie wymiany ciep%a mi!dzy mie-
szkaniami eksploatowanymi przy innych
ni" normowe temperaturach u"ytkowych,
czasowo nieogrzewanych  z powodu wy-
jazdu itp.

Rysunek !! 7.2.3/1 przedstawia uk%ad
warstw w stropie mi!dzykondygnacyjnym
ze styropianowymi p%ytami izolacji aku-
stycznej „SUPER AKUSTIC“. Warunkiem ko-
niecznym prawid%owej realizacji warstw
stropu jest wykonanie wcze#niej pe%nych
tynków na #cianach pomieszczenia.

Na oczyszczonej powierzchni warstwy
konstrukcyjnej stropu rozk%adane s',
z dok%adnym doci#ni!ciem kraw!dzi
i przesuni!tymi stykami, p%yty izolacji aku-
stycznej styropian „SUPER AKUSTIC“ (09).
Pionowe paski izolacji przy#ciennej (05)
s' doci#ni!te p%ytami le"'cymi na stropie.
Warstwa rozdzielcza (08) (np. folia PE
grubo#ci 0.2 mm) jest uk%adana nast!p-
nie tak, aby utworzy$ szczeln' „wann!“,
wype%nian' jastrychem (07). Rzadki ja-
strych nie mo"e nigdzie wcieka$ pomi!-
dzy p%yty izolacji akustycznej.

Listwa coko%owa (03), mocowana do #cia-
ny, powinna by$ oddalona o 5 mm od po-
wierzchni pod%ogi . Powsta%a w ten sposób
szczelina jest wype%niana materia%em ela-
stycznym i zamykana elastyczn' mas' (04).

Uk!ad warstw w stropie z wyk!adzin# pasmow#

7.2.3/1

01 #ciana
02 tynk
03 listwa coko%owa
04 elastyczna masa fugowa
05 akustyczna izolacja kraw!dziowa
06 klejona wyk%adzina pod%ogowa
07 jastrych
08 warstwa rozdzielcza (folia PE 0.2 mm)
09 d&wi!koizolacyjne p%yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
10 masywny strop

01

02

03

04 05 06 07 08 09 10
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Tynk na !cianie (02) nie jest w przypadku
pokazanym na rysunku !! 7.2.3/2 do-
prowadzony do powierzchi stropu (11).
Dzi"ki temu p#ytki coko#owe (04) nie b"d$
zbytnio wystawa#y poza lico !ciany. Cokó#
jest klejony do !ciany (01), a nast"pnie
uzupe#niany jest wokó# niego tynk (03).

Uk#ad warstw w pod#odze p#ywaj$cej jest re-
alizowany podobnie jak poprzednio. P#yty
styropianowe „SUPER AKUSTIC“ (izolacji
akustycznej) le%$ na stropie i dociskaj$ do
!ciany pionowe paski izolacyjne. Dzi"ki
obecno!ci szczelnej warstwy rozdzielczej
(09) na p#ytach, rzadki jastrych (08) nie mo-
%e wcieka& pomi"dzy p#yty a% do stropu (11)
lub !ciany (01). Tak wi"c warstwa rozdziel-
cza chroni przegrod" przed mostkami aku-
stycznymi (por. 7.1.3 str.1).

P#ytki coko#owe s$ oddalone o przynaj-
mniej 5 mm od powierzchni pod#ogi.
U#o%ony pod p#ytkami coko#owymi pasek
elastycznego styropianu chroni przed
!ciekaniem masy klej$cej podczas mon-
ta%u i w ten sposób równie% zapobiega
powstawaniu mostków akustycznych na
kraw"dzi pod#ogi.

Uk!ad warstw w stropie pokrytym p!ytkami ceramicznymi

7.2.3/2

01 !ciana
02 tynk
03 tynk uzupe#niaj$cy
04 p#ytki coko#owe
05 elastyczna masa fugowa
06 akustyczna izolacja kraw"dziowa
07 klejone p#ytki posadzkowe
08 jastrych
09 warstwa rozdzielcza (folia PE 0.2 mm)
10 d'wi"koizolacyjne p#yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
11 masywny strop

02

03

01

04

05 06 07 08 09 10 11



Przyk!ady stropów i pod!óg
Stropy mi"dzy kondygnacjami mieszkalnymi7.2.3

strona 3

Na rysunku !! 7.2.3/3 przedstawiono
uk!ad warstw w pod!odze z tekstyln" wy-
k!adzin", rozk!adan" na sucho na pod-
k!adzie.

W tym przypadku, po suchym monta#u
wyk!adziny i uzupe!niaj"cych elementów,
pod!oga nadaje si$ natychmiast do u#yt-
kowania.

W pokazanym przyk!adzie, na konstrukcji
masywnego stropu (09),  roz!o#one zosta-
!y w szczelny sposób d%wi$koizolacyjne
p!yty styropianowe „SUPER AKUSTIC“
(08). Pionowe paski izolacji akustycznej
(04), dostawione do &ciany pomieszcze-
nia, s" przytrzymywane w tym po!o#eniu
przez p!yty le#"ce na stropie.

Rol$ warstwy rozk!adaj"cej równomiernie
na pod!o#e obci"#enia, pe!ni" w tym
uk!adzie p!yty wiórowe (07), !"czone mi$-
dzy sob" na wr$by lub pióro i wpust i na-
st$pnie klejone. Bezpo&rednio na nich jest
rozk!adana i klejona do pod!o#a tekstylna
wyk!adzina pod!ogowa (05). 

Elementem wyko'czeniowym tej pod!ogi
jest mi$kki cokó!, wykonany np. z paska
tej samej wyk!adziny lub inaczej dobrane-
go materia!u. Jest on zamocowany do
&ciany i dociska bezpo&rednio (bez odst$-
pu) kraw$dzie wyk!adziny.

Uk!ad warstw w stropie pokrytym wyk!adzin# tekstyln#

7.2.3/3

01 &ciana
02 tynk
03 cokó! z wyk!adziny
04 akustyczna izolacja kraw$dziowa
05 tekstylna wyk!adzina pod!ogowa
06 klej
07 p!yta wiórowa
08 d%wi$koizolacyjne p!yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
09 masywny strop

02

01

03 04 05 06 07 08 09
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strona 4

W jastrychu mog! by" umieszczone ele-
menty grzewcze ró#nego rodzaju
!! 7.2.3/4. W przypadku ogrzewania
wodnego stosuje si$ rury metalowe
i z tworzyw sztucznych, a przy ogrzewaniu
elektrycznym kable grzewcze.
Nieco wi$cej informacji na ten temat
przytoczono ju# poprzednio, w rozdziale
7.1.2 str.6.
Natomiast informacje dotycz!ce szczelin
dylatacyjnych w jastrychach z ogrzewa-
niem pod%ogowym podane zosta%y na
rysunku !! 7.1.3/15.

Uk!ad warstw w stropie z ogrzewaniem pod!ogowym

7.2.3/4

01 tynk
02 tynk uzupe%niaj!cy
03 p%ytki coko%owe
04 &ciana
05 elastyczna masa fugowa
06 akustyczna izolacja kraw$dziowa
07 klejone p%ytki posadzkowe
08 masa klej!ca
09 jastrych
10 stela# do uk%adania rur
11 warstwa rozdzielcza (folia PE 0.2 mm)
12 d'wi$koizolacyjne p%yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
13 strop #elbetowy

01

02

03

04

05 06 07 08 09 10

11 12 13
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strona 5

Stropy drewniane, o tradycyjnej konstrukcji
belkowej, s! obecnie u"ywane bardzo rzad-
ko. Mo"na je spotka# zwykle w budynkach
jednorodzinnych, przy wysoko$ciach ograni-
czonych do dwóch kondygnacji nadziem-
nych. Ze wzgl%du na swoja ma&! mas%,
zw&aszcza w porównaniu do stropów "elbe-
towych, stropy drewniane maj! ma&! izola-

cyjno$# akustyczn! zarówno na d'wi%ki po-
wietrzne jak i uderzeniowe.
Dopiero przy pomocy dodatkowych zabie-
gów, takich jak np. wype&nienie pustej prze-
strzeni w stropie materia&em doci!"aj!cym
lub dzi%ki zastosowaniu pod&ogi p&ywaj!cej,
mo"na uzyskiwa# dla tych stropów wymaga-
ne parametry akustyczne, np. L’n,w = 58 dB.

Rysunek  !! 7.2.3/5 przedstawia prze-
krój stropu drewnianego, z widocznymi
belkami no$nymi (07) i profilowanymi &a-
tami (08) podtrzymuj!cymi podbitk%. De-
ski (09) i boki belek s! wy&o"one foli!
(06), dzi%ki której wilgo# ze $wie"ego be-
tonu wype&niaj!cego nie zostanie wch&o-
ni%ta przez drewniane elementy konstruk-
cji stropu.

Izolacja akustyczna, z d'wi%koizolacyj-
nych p&yt styropianowych „SUPER
AKUSTIC“ (03), o grubo$ci nawet
43/40 mm,  jest starannie (tj. bez szcze-
lin) rozk&adana na wierzchu stropu. Na-
st%pnie mo"e by# ona przykryta p&ytami
wiórowymi (02), o grubo$ci przynajmniej
22 mm, rozk&adaj!cymi obci!"enia u"yt-
kowe z pod&ogi na warstwy stropu. W kra-
w%dziach p&yt wyrobione s! po&!czenia
na zak&adk% lub pióro i wpust (04), klejo-
ne podczas monta"u podk&adu.

Strop drewniany

7.2.3/5

01 wyk&adzina pod&ogowa mi%kka, klejona
02 p&yty wiórowe, min. 22 mm
03 d'wi%koizolacyjne p&yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
04 klejone po&!czenie p&yt
05 beton wype&niaj!cy B 15
06 warstwa rozdzielcza (folia PE 0.2 mm)
07 konstrukcyjne belki drewniane
08 &ata 
09 deski &!czone na pióro i wpust

05 06 07 08 09

01 02 03 04



Przyk!ady stropów i pod!óg
Stropy pod strychami 7.2.4

strona 1

Strop nad najwy!sz" kondygnacj" budyn-
ku, pod nieogrzewanym strychem, wyma-
ga bardzo starannego izolowania termicz-
nego. Na rysunku !! 7.2.4/1 pokazano
izolacj# termiczn" z dwóch warstw p$yt sty-
ropianowych (03) u$o!onych bezpo%rednio
na stropie, z przesuni#ciem styków mi#dzy
warstwami. Je%li strych jest u!ywany, to na
p$ytach izolacji termicznej uk$adana jest na
sucho pod$oga, np. z p$yt wiórowych, $"-
czonych na pióro i wpust. W razie potrzeby
ich powierzchnia mo!e by& dodatkowo wy-
$o!ona wyk$adzin" pod$ogow". Istotne jest
przy tym, aby warstwy pod$ogowe nie mia-
$y w$a%ciwo%ci paroszczelnych.

Szczególn" uwag# nale!y po%wi#ci& po$"-
czeniu izolacji poziomej stropu (03) z pio-
now" izolacj" %ciany (06), aby w efekcie
uzyska& ci"g$" pow$ok# izolacyjn".

Do izolowania stropu pod u!ytkowanym
strychem nale!y u!ywa& styropianu
odmiany „DACH-POD'OGA“. Dwie war-
stwy styropianu o grubo%ci 100 mm ka!-
da, pozwalaj" uzyska& wspó$czynnik
przenikania ciep$a U o warto%ci ok.
0.18 W/m2K.

Uk!ad warstw stropu w budynku nowowznoszonym

7.2.4/1

01 tynk wewn#trzny
02 strop !elbetowy
03 p$yty styropianowe „DACH-POD'OGA“, 

dwie warstwy, styki przesuni#te
04 pod$oga, np. z p$yty wiórowej
05 %ciana no%na
06 bezspoinowy system ocieplania
07 mur$ata

03 04

07

06

05
01 02



7.2.4/2

Przyk!ady stropów i pod!óg
Stropy pod strychami7.2.4

strona 2

W starych budynkach istniej!cych
(!! 7.2.4/2) strop pod u"ytkowanym
strychem cz#sto sk$ada$ si# jedynie z war-
stwy konstrukcyjnej (02), pokrytej ewentu-
alnie g$adzi! cementow!. Podczas mo-
dernizacji budynku konieczne jest, dla
unikni#cia du"ych strat ciep$a przez t#
przegrod#, do$o"enie skutecznej warstwy
izolacji termicznej.

Je%li izolacja termiczna jest uk$adana na
stropie lu&no i w jednej warstwie (03), to
nale"y u"y' p$yt styropianowych z wyro-
bionym na kraw#dziach po$!czeniem
zak$adkowym, aby unikn!' otwartych
szczelin przechodz!cych na wylot przez
ca$! warstw#. Na p$ytach izolacyjnych
uk$ada si# tward!, odporn! na miejsco-
we obci!"enia nawierzchni#. Dodatkowo
mo"na j! pokry' jakim% rodzajem wyk$a-
dziny, u$atwiaj!cej utrzymanie czysto%ci
na strychu.

Zamiast p$yt z wyrobionymi na kraw#dziach
zamkami, mo"na u"y' materia$u ze zwyk$y-
mi brzegami, ale u$o"onego w dwóch war-
stwach z przesuni#tymi stykami.

Dla wygodnego poruszania si# po stro-
pie, mo"na na p$ytach izolacji termicznej
u$o"y' blaty drewniane lub z twardych
p$yt pa&dzierzowych itp.
Mo"na równie", inaczej ni" jest to poka-
zane na rysunku !! 7.2.4/2, na p$ytach
styropianowych wyla' jastrych albo te"
u$o"y' pod$og# z desek na drewnianych
legarach (!! 7.2.4/3).

Stosuj!c styropianowe p$yty izolacji ter-
micznej odmiany PS-E FS 20, przy grubo-
%ciach p$yt w przedziale 120 do 160 mm,
uzyskuje si# warto%ci wspó$czynnika prze-
nikania ciep$a ca$ego stropu od 0.29 do
0.22 W/m2K.

Uk!ad warstw stropu w budynku modernizowanym

01 tynk wewn#trzny
02 strop "elbetowy
03 p$yty styropianowe „DACH-POD(OGA“ 

jednowarstwowo, z zak$adk!
04 pod$oga, np. p$yta wiórowa
05 legar drewniany
06 pod$oga drewniana
07 p$yty styropianowe „DACH-POD(OGA“ 

0403

01 02 strop istniej!cy

7.2.4/3

06 0507

01 strop istniej!cy



Przyk!ady stropów i pod!óg
Stropodachy; tarasy 7.2.5

Taras (!! 7.2.5/1) mo!na traktowa" ja-
ko u!ytkow# odmian$ stropodachu. Izo-
lacja termiczna spe%nia w tej przegrodzie
bardzo istotne funkcje. Os%ania ona kon-
strukcj$ no&n# przed niepo!#danymi
wp%ywami termicznymi i pozwala stworzy"
w pomieszczeniu pod tarasem warunki
komfortu cieplnego zarówno w zimie, jak
i w lecie.

Zewn$trzna powierzchnia stropodachu
i tarasu musi mie" odpowiednie nachyle-
nie, aby zapobiega" powstawaniu na je-
go powierzchni szkodliwych zastoin wody.
Spadek nawierzchni mo!na uzyska" pro-
filuj#c odpowiednio jedn# warstw$ wielo-
warstwowej styropianowej izolacji ter-
micznej. W ten sposób uzyskuje si$
zarówno:
" wymagan# izolacyjno&" termiczn#

przegrody i
" dobre odprowadzenie wody.
Spadek nawierzchni tarasu powinien wy-
nosi" przynajmniej 2%, natomiast na ry-
sunku !! 7.2.5/1 pokazano nachylenie
nawierzchni znacznie przerysowane.

Na pokazanym przekroju wyró!ni" mo!-
na uk%ad klejonych warstw bitumicznych
izolacji przeciwwilgociowej. W budynkach
nowo wznoszonych, górn# powierzchni$
!elbetowego stropu konstrukcyjnego (02)
budynku powleka si$ warstw# bitumicz-
nego &rodka gruntuj#cego (03). Dzi$ki
punktowemu lub pasmowemu klejeniu
paroizolacji, powstaje pod ni# mo!liwo&"
wyrównywania ci&nienia pary wodnej na
ca%ej powierzchni. Do paroizolacji przy-
klejane s#, po starannym doci&ni$ciu kra-
w$dzi, d'wi$koizolacyjne p%yty styropia-
nowe (06). Do nich nast$pnie przyklejane
s# p%yty styropianowej izolacji termicznej
(07), w których wyrobiony zosta% wyma-
gany spadek. Izolacja termiczna jest
w dalszej kolejno&ci uzupe%niana warstw#
sk%adaj#c# si$ z pasków styropianu, przy-
klejonych do wst$gi papy. Materia% ten
jest dostarczany na budow$ w postaci
zwini$tego rulonu. Na tak przygotowa-
nym pod%o!u klejone jest dwuwarstwowe,
bitumiczne pokrycie przeciwwilgociowe.

Mrozoodporne, masywne tarasowe p%yty
(12), u%o!one na podk%adkach (11) stano-
wi# u!ytkow# nawierzchni$ tarasu. 
Znaczna grubo&" ca%kowita tarasu i wszy-
stkich warstw izolacyjnych oraz koniecz-
no&" umieszczania wyj&cia na taras w naj-
wy!szym jego punkcie wymagaj# albo
obni!enia poziomu p%yty konstrukcyjnej
w stosunku do reszty stropu tej kondygna-
cji, albo te! utworzenia wysokiego progu
przy drzwiach.
Przy konstruowaniu tarasów nie mo!na za-
pomina" o warstwie izolacji akustycznej
(06). Jest ona nieodzowna np. w budyn-
kach tarasowych, w których taras zwykle
stanowi strop ju! innego mieszkania. W bu-
dynkach jednorodzinnych natomiast, war-
stwa ta mo!e zosta" pomini$ta, bez zbytniej
uci#!liwo&ci dla mieszka(ców.

Taras

7.2.5/1

01 tynk wewn$trzny
02 strop !elbetowy
03 warstwa gruntuj#ca
04 paroizolacja
05 masa klej#ca
06 d'wi$koizolacyjne p%yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
07 p%yta styropianowa ze spadkiem
08 paski styropianu przyklejone do papy
09 pierwsza warstwa pokrycia
10 druga warstwa pokrycia (z posypk#)
11 podk%adki
12 p%yty nawierzchniowe
13 pasmowe klejenie

08 09 10 11 12 13

01 02 03 04 05 06 13 07

7.2.5/2
Izolacyjno"# termiczna tarasów
grubo&" izolacji

mm
U

W/(m2·K)
300

(260 + 40) 0.13
250

(210 + 40) 0.15
200

(160 + 40) 0.19



Przyk!ady stropów i pod!óg
Stropy nad przejazdami7.2.6

Przy tego rodzaju stropach, pomieszcze-
nie ogrzewane znajduje si! nad stropem,
a przep"yw ciep"a przez przegrod! odby-
wa si! w dó". Sytuacja taka ma miejsce
w przewieszonych fragmentach budyn-
ków, otwartych gara#ach lub przejazdach
i przej$ciach pod budynkiem.

Zgodnie z wymaganiami ochrony ciepl-
nej, zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 75,
poz. 690, maksymalny wspó"czynnik
przenikania ciep"a dla stropu zewn!trzne-
go wynosi 0.3 W/m2K. Dla uzyskania ta-
kiej izolacyjno$ci termicznej wystarczy
warstwa styropianu grubo$ci ok.
120 mm. Dok"adna grubo$% zale#y od
oporu warstwy konstrukcyjnej i odmiany
styropianu.

Na rysunku !! 7.2.6/1 pokazano
uk"ad warstw izolacyjnych w stropie pod
ogrzewanym pomieszczeniem. Izolacja
termiczna (02) jest zrealizowana w posta-
ci dwóch warstw styropianu, ze stykami
u"o#onymi przemiennie. Warstwa górna
jest punktowo przyklejona do stropu ma-
s& klej&c& (04). Dodatkowo jej mocowa-
nie jest wzmacniane poprzez doci$ni!cie
drewnianymi ma"ymi belkami (03), które
z kolei stanowi& konstrukcj! no$n& dla
zewn!trznej, odpornej na uderzenie,
ok"adziny stropu (01).

Strop nad przejazdem

7.2.6/1

01 ok"adzina zewn!trzna
02 styropianowa izolacja cieplna, dwie warstwy
03 ma"a belka dociskaj&ca 02 i do mocowania 01
04 masa klej&ca
05 strop #elbetowy
06 d'wi!koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
07 warstwa rozdzielcza
08 jastrych
09 klej
10 wyk"adzina pod"ogowa

06 07 08 09 10

01 02 03 04 05



Izolacja akustyczna na d!wi"ki uderzeniowe 7.3
strona 1

Izolacyjno!" akustyczna na d#wi$ki ude-
rzeniowe kompletnego stropu u%ytkowe-
go sk&ada si$ z izolacyjno!ci akustycznej
konstrukcji stropowej (zale%nej od jej ma-
sy powierzchniowej (!! 7.3/2)) oraz
izolacyjno!ci warstw pod&ogowych i wy-
g&uszaj'cych (p&ywaj'cy jastrych).

Na rysunku !! 7.3/1 zestawiono przy-
k&adowe komponenty akustyczne stropu
mi$dzykondygnacyjnego:
01 konstrukcyjna p&yta %elbetowa
02 d#wi$koizolacyjne p&yty styropianowe
03 p&ywaj'cy jastrych, o masie po-

wierzchniowej m’ " 70 kg/m2

04 posadzka twarda lub mi$kka

Wska#nik wa%onego poziomu uderzenio-
wego znormalizowanego Ln,w p&yty  stro-
powej z pod&og' o znanym wska#niku #Lw

oblicza si$ zgodnie ze wzorem:

Ln,w = Ln,eq,0,w - #Lw , dB  

gdzie:
Ln,eq,0,w - równowa%ny wska#nik wa%ony

znormalizowanego poziomu uderze-
niowego masywnej p&yty stropowej

#Lw -  wa%ony wska#nik zmniejszenia po-
ziomu uderzeniowego pod&ogi.

Warto!ci obliczeniowe równowa%nego
wska#nika wa%onego znormalizowanego
poziomu uderzeniowego Ln,eq,0,w masyw-
nych p&yt stropowych bez/z warstwami su-
fitowymi zestawiono w tabeli ! 7.3/2.

Obliczeniowe warto!ci wa%onego wska-
#nika zmniejszenia poziomu uderzenio-
wego #Lw jastrychów p&ywaj'cych na
stropach masywnych podano w tabeli
! 7.3/3.

7.3/1

02 03 04

01

7.3/2
Izolacyjno#$ akustyczna konstrukcji stropowej

Ln,eq,0,
1)  , dBP&yta %elbetowa

o grubo!ci
mm

Masa powierzchniowa
konstrukcji stropu

bez pod&ogi, kg/m2 bez warstw
sufitowych

z warstwami
sufitowymi

100 230 82 73
120 276 79 73
130 299 78 73
140 322 77 72
150 345 76 72
160 368 75 72
170 391 74 71
180 414 73 70
190 437 72 70
200 460 71 69
210 483 70 68
220 506 70 68

1) Warto!ci po!rednie nale%y interpolowa" liniowo i zaokr'gli" do pe&nych decybeli

7.3/3
Izolacyjno#$ akustyczna pod%óg (wa&ony wska!nik zmniejszenia poziomu
uderzeniowego)

Warstwy pod&ogi (02 + 03 + 04) #Lw , dB
Sztywno!" dynamiczna
p&yt styropianowych s’

Twarda wyk&adzina
pod&ogowa

Wyk&adzina mi$kka
#Lw $ 20 dB

s’ 20 28 30
s’ 15 29 33

Jastrych o masie
powierzchniowej
m’ " 70 kg/m2

s’ 10 30 34



Izolacja akustyczna na d!wi"ki uderzeniowe7.3
strona 2

Sposób obliczenia równowa!nego wska-
"nika wa!onego znormalizowanego po-
ziomu uderzeniowego przy u!yciu warto-
#ci z tabeli ! 7.3/2 podano w tabeli
! 7.3/4.

Obliczenia dotycz$ stropu o masywnej
konstrukcji o grubo#ci 140 mm. Do izola-
cji akustycznej u!yto styropianu z grupy
sztywno#ci dynamicznej s’ 10. Pod%oga
jest pokryta mi&kk$ wyk%adzin$ tekstyln$. 

W tabeli ! 7.3/5 d"wi&koizolacyjne p%yty
styropianowe „SUPER AKUSTIC“ o ró!nej
sztywno#ci dynamicznej i grubo#ci s$ dla
porównania zastosowane jako akustycz-
na izolacja masywnego stropu o grubo#ci
140 mm. Stosowanie materia%u o lep-
szych parametrach izolacyjnych daje
w efekcie przegrod& spe%niaj$c$ podwy!-
szone wymagania dotycz$ce izolacyjno#ci
na d"wi&ki uderzeniowe.

7.3.4
Przebieg oblicze#
Ln,eq,0,w – równowa!ny wska"nik wa!ony znormalizowanego poziomu
uderzeniowego masywnej p%yty stropowej (pozycja 01) warto#' z tabeli
! 7.3/2

77 dB

"Lw  -  wa!ony wska"nik zmniejszenia poziomu uderzeniowego pod%ogi
(pozycja 02+03 +04) z tabeli ! 7.3/3 -34 dB
Ln,w - wska"nik wa!onego poziomu uderzeniowego znormalizowanego
p%yty  stropowej 43 dB
K – poprawka wynikaj$ca z bocznego przenoszenia d"wi&ków, zale!na
od masy stropu i #redniej masy +2 dB
L’n,w - wska"nik wa!onego poziomu uderzeniowego znormalizowanego
przybli!onego stropu w budynku 45 dB

7.3.5
Warto$ci przyk%adowe dla stropu mi"dzy pokojami mieszkalnymi
Poz. sztywno#' dynamiczna s’ s’20

# 20
MN/m3

s’15
# 15

MN/m3

s’10
# 10

MN/m3

01 grubo#' stropu, mm
p%yta !elbetowa
masa powierzchniowa $ 320 kg/m2

140 140 140

02 p%yty styropianowe dL/dB , mm 22/20 33/30 43/40

03
grubo#' jastrychu [mm]
jastrych cementowy
masa powierzchniowa $ 70 kg/m2

$ 35 $ 40 $ 40

($czna grubo#'
pozycje 02+03 55 70 80
"Lw – wa!ony wska"nik zmniejszenia
poziomu uderzeniowego pod%ogi.
nawierzchnia twarda

28 dB 29 dB 30 dB

jak wy!ej, nawierzchnia mi&kka 30 dB 33 dB 34 dB
Ln,w - wska"nik wa!onego poziomu
uderzeniowego znormalizowanego
nawierzchnia twarda/mi&kka

49/47 dB 48/44 dB  47/43 dB

Rw – wska"nik wa!ony izolacyjno#ci
akustycznej w%a#ciwej 56 dB 56 dB 57 dB



Stropy i pod!ogi
Normy i przepisy 7.4

1. Rozporz!dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiada" budynki i ich
usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75,
poz. 690, zmiana Dz. U. Nr
109/2004, poz. 1156

2. PN EN ISO 6946:2004 Komponenty
budowlane i elementy budynku -
Opór cieplny i wspó!czynnik przeni-
kania ciep!a - Metoda obliczania

3. PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -
P!yty styropianowe (PS-E) (norma
wycofana)

4. PN EN 13163:2004 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

5. PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Zastosowania

6. PN ISO 9052-1:1994 Okre"lanie
sztywno"ci dynamicznej - Materia!y
stosowane w p!ywaj#cych pod!ogach
w budynkach mieszkalnych

7. PN-82/B-02003 Obci#$enia budowli
- Obci#$enia zmienne technologiczne
- Podstawowe obci#$enia technolo-
giczne i monta$owe

8. PN EN ISO 717-1:1999 Akustyka -
Ocena izolacyjno"ci akustycznej
w budynkach i izolacyjno"ci akustycz-
nej elementów budowlanych - Izola-
cyjno"% od d&wi'ków powietrznych

9. PN EN ISO 717-2:1999 Akustyka -
Ocena izolacyjno"ci akustycznej
w budynkach i izolacyjno"ci akustycz-
nej elementów budowlanych - Izola-
cyjno"% od d&wi'ków uderzeniowych

10. PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed
ha!asem w budynkach - Izolacyjno"%
akustyczna przegród w budynkach
oraz izolacyjno"% akustyczna elemen-
tów budowlanych - Wymagania

11. Katalog Rozwi!za# Pod$óg dla Bu-
downictwa Mieszkaniowego i Ogól-
nego, Warszawa 1992

12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlano-monta-
%owych, tom I: Budownictwo Ogólne,
cz&'" 2,3 i 4, Arkady 1990


