
Ocieplenie podłogi na legarach 
na masywnym stropie  
międzykondygnacyjnym
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1 Deski na legarach 4 Strop masywny

2 Pustka powietrzna, min. 1 cm 5 Gładź gipsowa

3 SUPERROCK lub 
ROCKMIN PLUS, grub. 5 cm

Stropy garaży oraz podłogi
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Wartości Rw, Lnw dla samych stropów lub z inną podłogą pływającą oraz wartości ∆Rw, ∆Lw – patrz str. 13 i 15.
Pamiętaj: R’A1 = R’w + C - 2 oraz R’A2 = R’w + Ctr - 2, gdzie R’w wg dawnych badań, natomiast szacunkowo można przyjmować:
(C = -2, Ctr = -6) dla stropów żelbetowych płytowych i kanałowych oraz (C = -1, Ctr = -4) dla gęstożebrowych.
Przykład – na str. 23, wymagania – na str. 24.
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Grubość ocieplenia i izolacyjność akustyczną dobieramy z poniższej tabeli: 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K] Izolacyjność akustyczna [dB]

Podłogi na legarach na stropie masywnym Stropu o konstrukcji h [cm] g [cm] masa [kg] Rw [dB] Ln,w [dB]

dla ocieplenia z płyt  
o grubości g [cm] 5 6 8

płytowej żelbetowej  
o wysokości h bez podłogi  

i z podłogą o ociepleniu g [cm]
14

– 350 52 78

SUPERROCK 0,56 0,45 0,45
5 59 56

ROCKMIN PLUS 0,55 0,49 0,46

SUPERROCK 0,51 0,43 0,42 kanałowej o wysokości h  
bez podłogi i z podłogą  

o ociepleniu g [cm]
24

– 300 53 78

ROCKMIN PLUS 0,52 0,47 0,43 5 57 56

SUPERROCK 0,46 0,41 0,38 gęstożebrowej o wysokości  
h bez podłogi i z podłogą  

o ociepleniu g [cm]
24

– 270 50 70

ROCKMIN PLUS 0,47 0,46 0,39 5 53 50

Legary drewniane o szerokości 50 mm w rozstawie co 60 cm.

Ocieplenie stropu międzykondygnacyjnego Izolacyjność akustyczna

Wytyczne projektowe ▼

Zasadniczo strop nie wymaga ocieplenia. Jednakże – ze względu na 
niedogrzanie pomieszczenia poniżej – projektujemy ocieplenie jako 
podłogę pływającą, jednocześnie tłumiącą dźwięki uderzeniowe.

Projektujemy podłogę pływającą z warstwą przeciwdrganiową wy-
konaną z materiału sprężystego, włóknistego o porach otwartych,  
ułożoną np. między legarami.

Ocieplenie podłogi pływającej wraz ze stropem projektujemy o U ≤ 0,80 [m2·K/W].
Dobieramy całą podłogę tak, aby obliczone min. R’A1 lub R’A2 > 45-58 [dB] było jak największe,

a od dźwięków uderzeniowych projektowane max L’n,w < 43-60 [dB] było jak najmniejsze.

Klasa odporności ogniowej

Odporność ogniową stropu należy ustalać z uwzględnieniem funkcji 
pełnionej przez strop w budynku. O uzyskanej odporności ogniowej 
ściany decyduje grubość, rodzaj materiału z jakiego wykonany jest strop, 
jego zbrojenia, otulenia oraz wykorzystanie nośności stropu. 

Klasy odporności ogniowej możliwe są do uzyskania u producentów 
stropów. W celu zwiększenia odporności monolitycznych stropów 
żelbetowych można zastosować system CONLIT 150 (patrz zeszyt 8 
„Konstrukcje budowlane – zabezpieczenie ogniochronne”).

a) Legary drewniane przed montażem impregnujemy preparatami 
solnymi.

b) Zawsze montujemy podkładki tłumiące, np. paski lub pianki, pod 
i na le ga rach, przed ułożeniem podłogi.

c) Płyty SUPERROCK lub ROCKMIN PLUS przycinamy na wymiar 
większy o 0,5 cm od rozstawu między legarami.

d) Zawsze pozostawiamy minimum 1 cm pustkę powietrzną nad 
ociepleniem.

e) W przypadku stropu nad pomieszczeniem mokrym zawsze przed 
ociepleniem wykonujemy izolację wodoszczelną.

Wytyczne wykonawcze ▼

Stropy garaży oraz podłogi
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