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Stropy mi dzykondygnacyjne w budyn-
kach maj  spe nia  wymagania izolacyjno-
ci akustycznej. Mówi  tak przepisy Dzia u

IX „Warunków technicznych jakim powin-
ny odpowiada  budynki i ich usytuowa-
nie”. Jednym z rodzajów ha asu s  d wi -
ki uderzeniowe, wywo ywane  m.in. przez 
przemieszczanie si  ludzi po górnej cz ci 
stropu mi dzykondygnacyjnego. D wi ki 
te przenosz  si  ni ej tak przez strop, jak 
i poprzez pionowe elementy konstrukcyj-
ne ( ciany i s upy). Jednym ze sposobów 
zmniejszenia ha asu jest wykonanie sufi-
tu podwieszonego. Rozwi zanie to nie eli-
minuje przenoszenia bocznego przez ciany 
i s upy. Najskuteczniejsz  metod  izolacji 
od d wi ków uderzeniowych jest wykona-
nie pod ogi p ywaj cej, z Tonopianem sta-
nowi cym izolacj  spr yst , na który wy-
lewana jest warstwa jastrychu. Wa ne jest 
„odci cie” wszelkich elementów konstruk-
cyjnych od posadzki przy u yciu styropia-
nu o w a ciwo ciach elastycznych.

O poziomie izolacyjno ci akustycz-
nej pod ogi p ywaj cej decyduje parametr 
sztywno ci dynamicznej (SD) materia-
u spr ystego oraz masa powierzchnio-

wa jastrychu (w kg/m2). Im ni sza jest war-
to  deklarowanej sztywno ci dynamicznej 
i im wi ksza jest masa powierzchniowa ja-
strychu, uzale niona od grubo ci wylewki, 
tym lepsz  izolacyjno  pod ogi p ywaj -
cej mo na uzyska . Tonopian produkowa-
ny jest w pi ciu grubo ciach nominalnych: 

22, 33, 38, 43 i 50 mm. Sztywno  dyna-
miczna deklarowana jest w klasach SD 
i wynosi 25 MN/m3 dla Tonopianu EPS T 
22-3 oraz 15 MN/m3 dla Tonopianu pozo-
sta ych grubo ci. Parametr sztywno ci dy-
namicznej podany jest w kodzie oznacze-
nia Tonopianu. Kod Tonopianu EPS T 50-3:
EPS EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-
DS(70,-)2-SD15-CP3.

Na podstawie sztywno ci dynamicznej 
i masy powierzchniowej wylewki mo na 
ustali  stopie  zmniejszenia poziomu ude-
rzeniowego. Do tego celu s u y parametr DLw

– wa ony wska nik zmniejszenia poziomu 
uderzeniowego (w dB). Mo na go ustali  na 
podstawie normy PN-EN 12354-2, przy u y-
ciu nomogramu lub wzoru, który podany jest 
w aktualnym projekcie nowej wersji normy. 
Dla Tonopianu EPS T 33-3, o sztywno ci dy-
namicznej 15 MN/m3 i jastrychu cemento-
wego o gr. 4 cm mo na odczyta  z nomogra-
mu normowego, e wska nik zmniejszenia 
poziomu uderzeniowego DLw wynosi 29 dB. 
Warto  ta zosta a równie  potwierdzona 
w badaniach laboratoryjnych pod ogi p ywa-
j cej, wykonanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej w ramach bada  aprobacyjnych. 
Przy u yciu wylewki o wi kszej grubo ci 
(6 cm) izolacyjno  akustyczna wzrasta do 
31 dB. Parametr DLw Tonopianu, wraz ze 
wskazan  norm  odniesienia, jest podany 
w Kartach Technicznych.

Drugim, istotnym w sensie projektowym, 
parametrem jest tzw. ci liwo Tonopianu.

Oznaczana jest ona symbolem CP i podawa-
na na ko cu kodu oznaczenia, np.: EPS EN 
13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-
SD15-CP3.

Warto  liczbowa przy symbolu CP ozna-
cza ci liwo  wyra on  w mm. Tonopian 
wszystkich grubo ci ma zadeklarowa-
n ci liwo  CP3. Dla tej klasy ci liwo-
ci dopuszczalne obci enie na warstwie 

wylewki wynosi 4 kPa, czyli 400 kg/m2,
co jest wystarczaj ce dla wszystkich stan-
dardowych budynków. Warto  deklaro-
wanej ci liwo ci podawana jest równie
po warto ci grubo ci nominalnej p yty, 
np. Tonopian EPS T 33-3. Wa ne: masa ja-
strychu, bezpo rednio po jego wylaniu, 
nie powoduje zmniejszenia si  grubo ci 
Tonopianu o warto  zadeklarowanej ci li-
wo ci, tj. o 3 mm. Jest to maksymalna nomi-
nalna warto  redukcji grubo ci materia u
elastycznego, która mo e wyst pi  wskutek 
d ugotrwa ego u ytkowania pod ogi p ywa-
j cej, z uwzgl dnieniem obci e  zmien-
nych, o warto ci do 400 kg/m2.

Irena Domska 
Kierownik ds. zarz dzania jako ci
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Biura Handlowe i oddzia y produkcyjne: 
Koszalin, Gosty , Golub-Dobrzy , Jas o, Przodkowo
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