Artykuï promocyjny

Strop drewniany
jak przeprowadziÊ remont kapitalny KROK PO KROKU

Strop drewniany uĝytkowany przez dziesiÈtki
lat jest najczÚĂciej ugiÚty. Ponadto ciÚĝkie wypeïnienie wewnÈtrz stropu (tzw. polepa) nadmiernie obciÈĝa mury i fundamenty budynku,
co ogranicza moĝliwoĂÊ zmiany sposobu uĝytkowania pomieszczeñ. Dobrym rozwiÈzaniem
w przypadku remontu takiego stropu jest wykonanie izolacji i poziomowania stropu Leca®
KERAMZYTEM oraz uïoĝenie dodatkowej izolacji z weïny mineralnej.
BadajÈc zagadnienie izolacyjnoĂci akustycznej
stropów drewnianych, opracowano i sprawdzono w remontowanym budynku optymalne
rozwiÈzanie oparte gïównie na izolacji Leca®
KERAMZYTEM i weïnÈ mineralnÈ. Proponowany
dobór materiaïów i ukïad warstw skutecznie
izolujÈ akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. Ponadto dwie warstwy ognioodpornej pïyty gipsowo-kartonowej i weïna mineralna dodatkowo zabezpieczajÈ strop przed
ogniem i pozwalajÈ na zmianÚ sposobu uĝytkowania pomieszczenia.
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Artykuï promocyjny
Zobacz, jak KROK PO KROKU przeprowadziÊ remont stropu drewnianego nad pomieszczeniem suchym, np. pokojem, oraz z jakich materiaïów
wykonaÊ poszczególne warstwy, tak, by zredukowaÊ ciÚĝar stropu i zachowaÊ izolacjÚ akustycznÈ.

n Oczyszczenie stropu

o Poïoĝenie membrany

p Ukïadanie keramzytu

Oczyszczamy belki noĂne i deski Ălepego puïapu
(wsuwki)

Po oczyszczeniu drewna kïadziemy membranÚ
paroprzepuszczalnÈ np. papier woskowany

Ukïadamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M. Aby
dodatkowo poprawiÊ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ
stropu moĝna dodaÊ okoïo 15% drobnoziarnistego
Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S i wymieszaÊ
oba kruszywa

q Szpryc cementowy

r Druga warstwa keramzytu

s Suchy jastrych

Na warstwÚ izolacyjnÈ nakïadamy szpryc
cementowy o gruboĂci gruboĂci 1–3 mm

Z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy
warstwÚ o gruboĂci 2–10 cm

Ukïadamy warstwÚ z pïyt suchego jastrychu

t Posadzka

u Poprawa izolacyjnoĂci akustycznej

v Montaĝ sufitu

Wykonujemy posadzkÚ np. z pïytek ceramicznych
lub z innego materiaïu

Wykonujemy izolacjÚ z weïny mineralnej i ruszt
sufitu podwieszanego

Montujemy sufit z podwójnej pïyty gipsowokartonowej np. GKF (ogniochronna)

Zobacz teĝ inne rozwiÈzania remontów stropów na
www.netweber.pl

Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o.
Weber Leca® – Biuro w Gniewie
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel. 58 772 24 10-11
e-mail: keramzyt.weber@saint-gobain.com
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