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TECHNICZNA INSTRUKCJA FIRMOWA

SYSTEM SZALUNKÓW STYROPIANOWYCH
TYPU “JS”
pod monolityczne stropy gêsto¿ebrowe
Aprobata Techniczna ITB AT - 15-2644/97
Atest Higieniczny PZH B 1860/95

TRADYCYJNA METODA
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

System szalunków styropianowych typu JS pod monolityczny strop gesto¿ebrowy sk³ada
siê z p³yt szalunkowych: JS, JS 1, JS 2,

JS

JS 1

JS 2

które w zale¿noœci od potrzeby mog¹ byæ podwy¿szane o nak³adki N1 lub N2.

N1

N2

W zale¿noœci od rozpiêtoœci i obci¹¿eñ w/w system pozwala nam wykonaæ monolityczny strop
gêsto¿ebrowy do rozpiêtoœci 9,60 m a przy stropodachach o rozpiêtoœciach wiêkszych.
Stropy wykonane na styropianowych p³ytach szalunkowych typu JS maj¹cych aprobatê ITB nr
AT - 15 - 2644/97, posiadaj¹ bardzo dobr¹ izolacyjnoœæ termiczn¹, jest to istotne zw³aszcza dla stropów
u¿ytkowanych nad nieogrzewanymi pomieszczeniami piwnicznymi, czy pod nieogrzewanymi poddaszami.
P³yty JS stanowi¹ jednoczeœnie szalunek jak i wype³nienie stropu, co u³atwia i skraca czas jego wykonania.
Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e lekkoœæ tego szalunku u³atwia jego monta¿ w budynku, a sam strop ma
stosunkowo niedu¿y ciê¿ar w³asny i bardzo dobr¹ sztywnoœæ typow¹ dla konstrukcji monolitycznych. W
fazie monta¿u p³yty s¹ elementem konstrukcyjnym, przenosz¹cym obci¹¿enia monta¿owe, natomiast w
fazie eksploatacji pozostaj¹ wype³nieniem nie konstrukcyjnym - obci¹¿enia zewnêtrzne przenoszone s¹
przez belki i betonow¹ p³ytê stropu.
Trzy rodzaje p³yty szalunkowej oraz styropianowe nak³adki umo¿liwiaj¹ projektowanie:
1. Piêciu typów stropów o gruboœci p³yty
nadbetonu 40 mm.
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2. Piêciu typów stropów o gruboœci p³yty
nadbetonu 60 mm.

Do rozpiêtoœci
6,20 m

210

Do rozpiêtoœci
5,75 m

Do rozpiêtoœci
7,40 m

210

60

Do rozpiêtoœci
7,00 m

Do rozpiêtoœci
8,30 m

Do rozpiêtoœci
8,70 m
620

JS 2 - uruchomienie produkcji III kwarta³ 2001 ,
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UWAGA - przed zastosowaniem w projekcie prosimy o kontakt z producentem

Do rozpiêtoœci
7,90 m

210

60

Do rozpiêtoœci
7,35 m

Do rozpiêtoœci
8,80 m

Do rozpiêtoœci
9,60 m
400

Powy¿sze rozpiêtoœci obliczono dla obci¹¿enia charakterystycznego d³ugotrwa³ego ponad ciê¿ar w³asny
stropu 2,0 kN/m2

Ró¿ne wysokoœci konstrukcyjne stropów i ró¿ne rozstawy ¿eber daj¹ du¿¹ swobodê
rozwi¹zañ architektonicznych i mo¿liwoœæ zastosowania tych rozwi¹zañ w budynkach
jedno i wielorodzinnych, u¿ytecznoœci publicznej, przemys³owych, halach itp .

CHARAKTERYSTYKA P£YTY JS
- Aprobata techniczna ITB AT -15 -2644/97
- P³yty wykonane s¹ ze styropianu samogasn¹cego PS-E o gêstoœci objêtoœciowej 25 kg/m3
z dwoma elementami wzmacniaj¹cymi z blachy stalowej St08x o gruboœci 0,9-0,7 mm.
- Nie zawieraj¹ substancji szkodliwych wp³ywaj¹cych na organizmy w iloœciach
przekraczaj¹cych wartoœci dopuszczalne.
- Atest Higieniczny B - 1860/95

PARAMETRY TECHNICZNE STROPÓW NA P£YTACH SZALUNKOWYCH JS
- Rozstaw ¿eber stropowych a=400 mm - 620 mm
- Wysokoœæ konstrukcji stropu w stanie surowym h=195 - 330 mm
- Rozpiêtoœæ stropu (w œwietle podpór) wynika z przeznaczenia stropu i jest zale¿na od
obci¹¿eñ statycznych, nie wiêksza jednak ni¿ 12 m.
- Gruboœæ p³yty nadbetonu 40 - 60 mm
- Ciê¿ar w³asny stropu w stanie surowym:
przy gruboœci nadbetonu 40 mm - 1,65 kN/m2 - 3,20 kN/m2
2
2
przy gruboœci nadbetonu 60 mm - 2,15 kN/m - 3,70 kN/m
- Odpornoœæ ogniow¹ stropów nale¿y przyjmowaæ w zale¿noœci od otulenia betonem g³ównych
prêtów zbrojeniowych w ¿ebrach stosownie do odrêbnych przepisów obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie.
- Izolacyjnoœæ cieplna stropu przyjmowana do obliczeñ wyra¿ona oporem cieplnym wynosi
1,00 m2K/W
- Izolacyjnoœæ akustyczna stropu powinna spe³niaæ wymagania okreœlone w normie
PN - 87/B-02151/032, w celu spe³nienia wymagañ podanych w w/w normie wykoñczenie
stropu nale¿y przyjmowaæ zgodnie z "Katalogiem rozwi¹zañ pod³óg dla budownictwa
mieszkaniowego i ogólnego".
- Obliczenia statyczne stropu nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹ PN -B- 03264/99 rozpatruj¹c
strop jako element wolnopodparty , przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
- beton stosowany do wykonania musi byæ klasy nie ni¿szej ni¿ B 20,
- zbrojenie g³ówne stropu musi byæ wykonane ze stali klasy A-III (znak 34 GS),
- strzemiona stal klasy A-0 (znak St0S - b)
Obliczenia konstrukcyjne dla stropów z zastosowaniem naszych p³yt zosta³y wykonane przez
Politechnikê £ódzk¹.
Z porównania kosztów wykonania stropów na systemie styropianowych p³yt
szalunkowych z innymi monolitycznymi stropami gêsto¿ebrowymi o tych samych parametrach
technicznych wynika, ¿e strop “JS” jest œrednio o 20 % tañszy.

1.

UK£ADANIE P£YT SZALUNKOWYCH “JS”

P³yty mog¹ byæ dostarczane w odcinkach 13 m, w zale¿noœci od potrzeby mo¿na je przycinaæ na dowolny wymiar
lub mog¹ byæ dostarczone wg wymiarów zgodnych z projektem i zamówieniem. Ze wzglêdu na ma³y ciê¿ar , p³yty
mo¿na wnosiæ na dowolny poziom stropu bez u¿ywania dodatkowych urz¹dzeñ. P³yty szalunkowe nale¿y uk³adaæ
na podporach sta³ych / murach / lub alternatywnie na podporach monta¿owych. W przypadku uk³adania p³yt na
podporach sta³ych, g³êbokoœæ oparcia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50 mm . Podpory sta³e / mury / przed u³o¿eniem
szalunków powinny byæ wyrównane i wypoziomowane warstw¹ zaprawy cementowej. Boczne, dolne elementy
p³yt o wysiêgu 55 mm i gruboœci 40 mm, s³u¿¹ce jako os³ony ¿eber stropowych nale¿y wyci¹æ na g³êbokoœæ
oparcia p³yty na podporze sta³ej / 50mm x 50 mm / Rys 1., Taki sposób oparcia p³yt szalunkowych powoduje
zawê¿enie wieñca stropowego. Kiedy z warunków wytrzyma³oœciowych wynika koniecznoœæ wykonania wieñcy
stropowych o szerokoœci równej gruboœci podpory, p³yty szalunkowe opieramy na podparciach monta¿owych
wykonywanych bezpoœrednio przy murze/ Rys 3/.

Rys 1.
2.

PODPORY MONTA¯OWE

Przed u³o¿eniem p³yt szalunkowych i oparciem ich na œcianach nale¿y prostopadle do u³o¿enia p³yt zamontowaæ
i wypoziomowaæ podpory monta¿owe w rozstawie nie wiêkszym ni¿ 2,0 m / Rys 2. / . Podparcie monta¿owe
powinno byæ wykonane na ca³ej d³ugoœci p³yt szalunkowych i szerokoœæ podpory monta¿owej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 100 mm. P³yty nale¿y uk³adaæ œciœle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpiêtoœci stropu.

szalunek

10 x 14 cm

1m - 1,5m

1,5 - 2,0m

1,5 - 2,0m

1m - 1,5m

50 mm

Rys 2. Podparcie monta¿owe z oparciem p³yty
szalunkowej “JS” o podporê sta³¹ /50 mm/

3.

Rys 3. Podparcie monta¿owe bezpoœrednio
przy murze

ZBROJENIE STROPU

Na u³o¿ony w opisany wy¿ej sposób p³ytach szalunkowych nale¿y przed rozpoczêciem zbrojenia stropu u³o¿yæ 2 -3
deski w celu poruszania siê po nich, unikaj¹c w ten sposób ewentualnego uszkodzenia p³yt. Nastêpnie zaczynamy
uzbrajaæ strop od u³o¿enia wieñca/ Rys 2., Rys 3./
Po u³o¿eniu zbrojenia wieñca uk³adamy zbrojenie ¿eber, ³¹cz¹c je ze zbrojeniem wieñca / Rys 4. /

Rys 4.

1,5 - 2,0m

1m - 1,5m

Dobór zbrojenia wieñca, ¿eber stropowych i innych elementów nale¿y wykonaæ zgodnie z indywidualn¹
dokumentacj¹ projektow¹.Zak³adaj¹c, ¿e belki zbrojenia g³ównego bêd¹ wykonywane na budowie, dopuszcza siê
w zale¿noœci od potrzeby i przeznaczenia stropu na stosowanie ró¿nego rodzaju strzemion. U³o¿enie belek pomiêdzy
p³ytami pokazano na rysunku /Rys 5/ Zbrojenie g³ówne stropu powinno byæ wykonane ze stali klasy A-III,
znaku 34 GS wed³ug normy PN - 82/H - 93215 lub ze stali klasy A-III N, znaku St3S-b-500 lub St3SY-b-500,
odpowiadaj¹cej wymaganiom œwiadectwa ITB Nr 994/94, Aprobatry Technicznej ITB Nr AT-15-2305/96 lub
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2498/97. Strzemiona powinny byæ wykonane ze stali klasy A-0, znaku St0S-b.

GRUBOŒÆ
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Strzemiona nale¿y wykonaæ
ze stali klasy A-0,
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KSZTA£T STRZEMION
DLA WSZYSTKICH TYPÓW
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4. BETONOWANIE STROPU
Mieszankê betonow¹ uk³ada siê po zakoñczeniu monta¿u zbrojenia w ¿ebrach, p³ycie nadbetonu oraz wieñcach
i innych elementach przewidzianych dokumentacj¹. U³o¿on¹ masê betonow¹ nale¿y zagêœciæ mechanicznie.
Jakoœæ masy betonowej powinna odpowiadaæ warunkom podanym w dokumentacji stropu. Beton stosowany
do wykonywania stropu musi byæ klasy nie ni¿szej ni¿ B 20, odpowiadaj¹cy wymaganiom normy PN 88/B-06250.
U³o¿ona masa betonowa powinna byæ w okresie dojrzewania pielêgnowana zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych”.

5. USUWANIE PODPÓR MONTA¯OWYCH
Rozdeskowanie elementów stropu i usuniêcie podpór monta¿owych mo¿e nast¹piæ dopiero po osi¹gniêciu przez
beton 70% wytrzyma³oœci projektowej.

6. TECHNOLOGIA ROBÓT WYKOÑCZENIOWYCH
Wykoñczenie stropu mo¿na wykonaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych technologii:

!Tynkowanie
i malowanie
Na wykonany strop nak³adamy cienk¹ warstwê masy klejowej nastêpnie uk³adamy siatkê z w³ókna szklanego
lub polipropylenowego o wymiarach oczek 4x3 mm lub 4x4 mm . Siatkê wciskamy w masê klejow¹ za pomoc¹
packi stalowej. Po wyschniêciu tynku nak³adamy farbê.

!Wyk³adanie
kasetonami ozdobnymi
Na wykonany strop nak³adamy cienk¹ warstwê kleju do styropianu w celu zagruntowania, po wyschniêciu
którego uk³adamy kasetony na klej do styropianu, stosowany powszechnie w handlu.

!Wyk³adanie
p³ytami gipsowymi lub podwieszanie sufitów
W p³ycie znajduj¹ siê dwa kszta³towniki =0,9 mm, które oprócz usztywnienia p³yt s¹ przewidziane do wstêpnego
Mocowania przy pomocy blachowkrêtów p³yt gipsowych, sufitów podwieszanych itp. Mocowania w/w na gotowo
nale¿y dokonaæ wkrêtami z ko³kami rozporowymi do ¿ebra p³yty betonowej w miejscach styku styropianowych
p³yt szalunkowych.

7. WARUNKI TRANSPORTU I SK£ADOWANIA
P³ytê nale¿y transportowaæ i sk³adowaæ w pozycji poziomej w stosach max. po 10 szt.
Pod³o¿e w miejscu sk³adowania powinno byæ suche i wyrównane.
P³yty mog¹ byæ dostarczane w d³ugoœci 13 m lub innych, zgodnych z zamówieniem.

