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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny. 

 

1.2. Adres: 50-368 Wrocław, ul. K. Marcinkowskiego 10, lok. 8 i 11. 

 

1.3. Cel i zakres opracowania:  

 Projekt wykonawczy przebudowy uszkodzonego stropu między lok. nr 8 i 11 

 w pokoju balkonowym od ulicy. 

 Zakres opracowania: 

- opis konstrukcji budynku, 

- opis techniczny robót remontowych. 

 Zakres opracowania ograniczono do sformułowanego powyżej celu. 

 

1.4. Podstawa opracowania: Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Mar-

 cinkowskiego 10, 50-368 Wrocław. 

 

1.5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania: 

 - własne pomiary i odkrywki na obiekcie, 

 - własna dokumentacja fotograficzna, 

 - aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 - dokumentacja techniczna: 

[1] Archiwalna dokumentacja poniemiecka – teczka T3062. 

[2] EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO 
BYDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARCIN-
KOWSKIEGO 10 WE WROCŁAWIU. Autor: dr inż. Z. Matkowski. 2018. 

. 
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2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 

 Budynek zlokalizowany przy ul. Karola Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu jest 

obiektem mieszkalnym wielorodzinnym (Fot. 1, 2). Został na początku XX w. Jest to 

budynek z 4 kondygnacjami mieszkalnymi (parter + trzy piętra), poddaszem częściowo 

mieszkalnym i całkowicie podpiwniczony. 

 Obiekt usytuowany jest w ciągu zabudowy zwartej, śródmiejskiej między dwoma 

sąsiednimi budynkami (od strony zachodniej – budynek przy ul. Marcinkowskiego 8, od 

strony wschodniej - budynek przy. ul. Marcinkowskiego 12. 

  

Fot. 1. Elewacja frontowa – strona lewa. Fot. 2. Elewacja frontowa – strona prawa. 

 

Poszczególne elementy budynku zostały wykonane w sposób następujący: 

 

 fundamenty: według dokumentacji archiwalnej - ławy fundamentowe ceglane; 

 ściany piwniczne: murowane z cegły pełnej, gr. 64 i 51 cm; 

 ściany parteru i wyższych kondygnacji: murowane z cegły pełne, gr. 25, 38, 

51 cm; 

 stropy nad piwnicami: masywne, stropy odcinkowe; 

 stropy nad wyższymi kondygnacjami: w części drewniane na belkach drew-

nianych (19/29 cm) i masywne na belkach stalowych (odcinkowe)  i typu WPS; 
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 więźba dachowa: drewniana, tradycyjna ciesielska; 

 dach: dwuspadowy, nad główną częścią budynku dach płaski kryty papą, od 

strony frontowej dach stromy kryty dachówką ceramiczną, nad oficyną – dach 

płaski kryty papą; 

 nadproża okienne: ceramiczne, nad oknami balkonowymi – na belkach stalo-

wych; 

 balkony: od strony frontowej występują dwa piony balkonów wspornikowych; 

pion zachodni ma barierkę murowaną pełną, natomiast pion zachodni ma barier-

kę z tralkami kamiennymi i ceglanymi; od strony podwórza jest jeden pion balko-

nów usytuowany po stronie wschodniej budynku oraz następny pion na styku 

budynku frontowego i oficyny; 

 schody: o konstrukcji stalowej, ze stopnicami i podstopnicami drewnianymi; 

 spoczniki i podesty: stropy odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, po-

sadzka z desek drewnianych resztkami wykładziny z linoleum; 

 ścianki działowe: w części mieszkań murowane, a w części płyty G-K na rusz-

cie drewnianym lub metalowym; 

 posadzki: zróżnicowane w poszczególnych mieszkaniach (deski, płytki cera-

miczne, płytki PCW, wykładziny PCW i dywanowe); 

 stolarka okienna: zróżnicowana, częściowo stare okna drewniane podwójne 

skrzynkowe, częściowo stolarka współczesna z szybami zespolonymi podwój-

nymi, na klatce schodowej okna z PCW; 

 tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne zatarte na gładko; w niektórych 

mieszkaniach płyty G-K lub brak tynków (lico ceglane); 

 tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne zatarte na gładko; 

 rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej, 

fragmentarycznie rury z PCW i rury żeliwne; 

 izolacje przeciwwilgociowe: izolacje pionowe na powierzchniach zewnętrznych 

ścian - nie stwierdzono, izolacje poziome – brak; 

 teren wokół budynku: od frontu teren płaski z dwoma trawnikami i chodnikiem 

utwardzonym, z tyłu płaski, z wyprofilowaniem spadków w kierunku do budynku, 

utwardzony płytą betonową przy budynku, dalej teren nieutwardzony. 
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

3.1. Ogólny opis projektowanych robót remontowych 

 Projekt dotyczy przebudowy stropu drewnianego między pomieszczeniami lok. nr 

8 na II piętrze i lok. nr 11 na III piętrze (Rys. 2, 3) w zakresie całkowitej wymiany istnie-

jącego stropu drewnianego na strop masywny typu WPS. 

 Projektowane elementy konstrukcyjne i wykończeniowe nowego stropu: 

- parkiet dębowy 

- jastrych zbrojony siatką 4,0 cm  (np. Weber.floor 1000) 

- izolacja akustyczna 2,0 cm (np. Paroc SSB1) 

- szpryc cementowy 0,5 cm 

- keramzyt izolacyjny 12 cm (np. Leca L) 

- paroizolacja 

- płyta WPS 

- płyty GK – 12,5 mm  

 

3.2. Zakres i kolejność realizacji robót budowlanych dla wykonania nowego 

 stropu WPS 

1. Wyznaczyć i zabezpieczyć teren do tymczasowego składowania odpadów bu-

 dowlanych. 

2. Zabezpieczyć zadaszeniem obszar przed budynkiem w pionie remontowanego 

 fragmentu stropu, zabezpieczyć okna w lok. nr 8. 

3. Usunąć wyposażenie ww. pomieszczeń w lok. nr 8 i nr 11 i rozebrać ściankę działo-

 wą w lok. nr 8. 

4. Usunąć, z zachowaniem zasad BHP, wszystkie elementy stropu drewnianego wraz 

 z belkami podpierającymi go w lok. nr 8. 

 UWAGA: w trakcie rozbiórki stropu należy zachować ostrożność w związku 

 z zamocowaniem w poziomie stropu belek nośnych balkonu oraz nadprożem 

 okna balkonowego. 

5. Wytrasować położenie nowych belek stalowych I240 tak, aby po wykonaniu stropu 

 i warstw podłogowych utrzymać pierwotny poziom podłogi. 

6. Wykuć odpowiednie gniazda na osadzenie belek stropowych z uwzględnieniem 

 grubości podlewki betonowej (Rys. 4). 

7. W przypadku stwierdzenia zarysowań ścian w rejonie oparcia belek stalowych -  

 przemurować zarysowane ściany i nadproża, na których będą się opierać nowe 

 belki stropowe. Wykonać podlewki betonowe w gniazdach (Rys. 4). 
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8. Osadzić nowe belki stropowe I240 (Rys. 4) z podparciem tymczasowym w 3 miej-

 scach na długości belek. 

9. Zabetonować belki stalowe w gniazdach. 

10.  Elementy metalowe zabezpieczyć przeciwko korozji przez malowanie. 

11. Ułożyć płyty WPS. 

12. Wykonać warstwy ocieplenia i podłogowe stropu. 

13. Otynkować strop lub obłożyć płytami GK. 

14. Odtworzyć ściankę działową w lok. nr 8. 

15. Naprawić uszkodzenia muru i wykonać malowanie pomieszczenia w lok. nr 8. 

16. Usunąć zabezpieczenia terenu. 

17. Wywieźć odpady budowlane i oczyścić teren ich składowania. 

UWAGA: 

Realizacja projektowanego zakresu robót budowlanych przebudowy stropu wy-

magać będzie czasowego wyłączenie pomieszczeń w lok. nr 8 i nr 11, między któ-

rymi znajduje się uszkodzony i remontowany strop. 

UWAGA: 

Do wykucia gniazd na nowe belki nie używać ciężkich narzędzi udarowych. 

UWAGA: 

Usytuowanie i długości nowych belek I240 zweryfikować pomiarami na budowie 

wykonanymi w trakcie remontu. 

UWAGA: 

Poziom osadzenia belek I240 zweryfikować pomiarami na budowie po dokonaniu 

prac przygotowawczych (rozbiórkowych). 

UWAGA: 

Zdemontowane elementy drewniane zutylizować zgodnie z przepisami. 

 

3.3. Materiały 

 Stosować materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie, posiadające certyfi-

kat zgodności i spełniające wymagania wymienione w projekcie. Roboty budowlane 

wykonywać, a materiały stosować zgodnie z opisami technologicznymi. 

 

3.4. Uwagi ogólne 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisa-

 nych elementów konstrukcji budynku (w tym ścian i stropów) lub innego niż opisany 
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 ich stanu technicznego, należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów 

 niniejszego projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji. 

2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpo-

 wiednio zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji w konsultacji 

 z Autorami opracowania. 

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, 

 sztuką budowlaną i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez 

 wykwalifikowanych pracowników. Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć 

 osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania pierw-

 szej pomocy. 

 

3.5. Specyfikacja techniczna odbioru etapów robót 

3.5.1. Kolejność odbioru robót i kontrola jakości robót 

- sprawdzać poprawność zabezpieczeń i bezpieczeństwo przy robotach rozbiórko-

 wych; 

- sprawdzać poprawność wykonania gniazd na belki stropowe; 

- sprawdzać poprawność ułożenia belek stropowych; 

- sprawdzać poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych; 

- sprawdzać poprawność wykonywania warstw stropowych; 

- sprawdzać, czy materiały dostarczane na budowę odpowiadają ustalonym normom 

 i wymaganiom technicznym; 

- sprawdzać zgodność wykonania wszystkich prac z zaleceniami. 

 

3.5.2. Odbiór wszystkich prac przeprowadzić według ogólnych warunków odbioru 

  prac budowlanych 

- zapewnić nadzór techniczny podczas trwania robót; 

- należy uwzględnić odbiór zabezpieczeń;  

- odbiory techniczne robót obejmują odbiory częściowe w czasie wykonywania prac

 budowlanych; 

- w odbiorze powinni uczestniczyć: inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel 

 wykonawcy i ewentualnie Autor projektu, wyznaczony przez inwestora do 

 sprawowania nadzoru autorskiego; 
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- po zakończeniu wszystkich prac należy dokonać odbioru końcowego  polegającego 

 na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem technicznym. 

 

3.6. Warunki ewakuacji i ochrony p. poż. 

 Projektowany zakres prac nie zmienia warunków ewakuacji i ochrony p. poż. 

w budynku. 

 

3.7. Odstąpienia od projektu 

 Nie przewiduje się odstępstw istotnych od przyjętych rozwiązań projektowych. 

Zmiany dopuszczalne mogą dotyczyć zastosowania równoważnych rozwiązań kon-

strukcyjnych stropu i warstw podłogowych. 

 

3.8. Wymagania ochrony konserwatorskiej 

 Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. 

 

3.9. Wpływ planowanej inwestycji na obiekty sąsiednie 

           Planowany zakres prac budowlanych zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM 

PRZEBUDOWY STROPU MIĘDZY LOK. NR 8 i 11 W BUDYNKU WIELORODZINNYM 

PRZY ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 WE WROCŁAWIU (kat. budynku XIII)  – poło-

żonym na dz. nr 29, AM30, obręb: Plac Grunwaldzki, nie wywołuje negatywnego od-

działywania na sąsiednie obiekty, zarówno w zakresie emisji hałasu i spalin, warunków 

ochrony ppoż., dopływu światła dziennego, odprowadzenia wód opadowych oraz ogra-

niczenia wjazdów i dojść na działki i nieruchomości sąsiednie. Przyjęte rozwiązania 

i technologie projektowe pozwalają zrealizować przedsięwzięcie remontowe bez inge-

rencji inwestora w tereny sąsiednie. 

 Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Inwestycja nie pogarsza stanu środowiska oraz nie ingeruje w zapisy 

planu dotyczące ochrony środowiska: 

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i jakość sposobu odprowadzenia 

ścieków – bez zmian; 

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – budynek spełnia 

warunki ochrony atmosfery; 

- odpady stałe – projekt nie wpływa na zmianę sposobu usuwania odpadów 

stałych; 



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STROPU MIĘDZY LOK. NR 8 i 11 
W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 WE WROCŁAWIU 

(kat. budynku – XIII)           10 

 

- emisja hałasów oraz wibracji – bez zmian; 

- wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne – bez zmian; 

 Projekt nie wpływa na zmianę charakterystyki energetycznej budynku. 

 Projekt budowlany nie wprowadza żadnych zmian w zakresie istniejącego zago-

spodarowania terenu. 

 Budynek nie zmienia swojej funkcji użytkowej, a zatem projektowany remont nie 

będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich budynków miesz-

kalnych ani powodować zmniejszenia wartości użytkowej sąsiednich lokali. 

 Planowane roboty budowlane dotyczące remontu balkonów będą wymagały za-

jęcia fragmentu terenu przed budynkiem. 
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4. DOKUMENTACJA FORMALNA 
 

 
Wrocław, 15.10.2018 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz.U.2016.290) 

 

OŚWIADCZAMY, 
 
że PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STROPU MIĘDZY LOK. NR 8 
i 11 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 
WE WROCŁAWIU (kat. bud. XIII)         
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

Projektant - architektura: ......................... 

(podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

Projektant - konstrukcja: .......................... 

(podpis i pieczęć) 
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usytuowanie przebudowywanego
stropu w lok. nr 11 (III piętro) -
aktualny układ drewnianych belek
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W trakcie rozbiórki stropu należy zachować ostrożność w związku z zamocowaniem
w poziomie stropu belek nośnych balkonu oraz nadprożem okna balkonowego.

Realizacja projektowanego zakresu robót budowlanych przebudowy stropu wymagać
będzie czasowego wyłączenie pomieszczeń w lok. nr 8 i nr 11, między którymi znajduje
się uszkodzony i remontowany strop.

Do wykucia gniazd na nowe belki nie używać ciężkich narzędzi udarowych.

Usytuowanie i długości nowych belek I240 zweryfikować pomiarami na budowie
wykonanymi w trakcie remontu.

Poziom osadzenia belek I240 zweryfikować pomiarami na budowie po dokonaniu
prac przygotowawczych (rozbiórkowych).

Rozpatrywać razem z Rys. 3.

UWAGA:

1.Wyznaczyć i zabezpieczyć teren do tymczasowego składowania odpadów budowlanych.
2.Zabezpieczyć zadaszeniem obszar przed budynkiem w pionie remontowanego fragmentu stropu,

zabezpieczyć okna w lok. nr 8.
3.Usunąć wyposażenie ww. pomieszczeń w lok. nr 8 i nr 11 i rozebrać ściankę działową w lok. nr 8.
4.Usunąć, z zachowaniem zasad BHP, wszystkie elementy stropu drewnianego wraz z belkami podpierającymi

go w lok. nr 8.
5.Wytrasować położenie nowych belek stalowych I240 tak, aby po wykonaniu stropu i warstw podłogowych

utrzymać pierwotny poziom podłogi.
6.Wykuć odpowiednie gniazda na osadzenie belek stropowych z uwzględnieniem grubości podlewki betonowej.
7.W przypadku stwierdzenia zarysowań ścian w rejonie oparcia belek stalowych -  przemurować zarysowane

ściany i nadproża, na których będą się opierać nowe belki stropowe. Wykonać podlewki betonowe w gniazdach.
8.Osadzić nowe belki stropowe I240 (Rys. 4) z podparciem tymczasowym w 3 miejscach na długości belek.
9.Zabetonować belki stalowe w gniazdach.
10.Elementy metalowe zabezpieczyć przeciwko korozji przez malowanie.
11.Ułożyć płyty WPS.
12.Wykonać warstwy ocieplenia i podłogowe stropu.
13.Otynkować strop lub obłożyć płytami GK.
14.Odtworzyć ściankę działową w lok. nr 8.
15.Naprawić uszkodzenia muru i wykonać malowanie pomieszczenia w lok. nr 8.
16.Usunąć zabezpieczenia terenu.
17.Wywieźć odpady budowlane i oczyścić teren ich składowania.
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6. KARTY TECHNICZNE PRODUKTÓW 
 

 6.1. Płyta WPS 

 6.2. Jastrych Weber.floor 1000 

 6.3. Izolacja akustyczna Paroc SSB1 

 6.4. Keramzyt izolacyjny Leca L 

 



Karta Techniczna Wyrobu

Karta Techniczna Wyrobu zawiera wszystkie dane techniczne produktu, opisy szczegółowe, uwagi i wszelkie informacje jakie mogą być przydatne użytkownikowi. Jest pełnym zbiorem informacji 
o poszczególnych wyrobach produkowanych i sprzedawanych przez firmę Betard.

Siedziba: „Betard” Długołęka, ul. Polna 30, 55-095 Mirków, Numer: NIP 911-000-59-02, tel.: +48 71 315 20 09, fax: +48 71 315 20 97, e-mail: betard@betard.pl
Filia: Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 8, 98-400, tel.: +48 62 784 10 81, fax: +48 62 784 00 09, e-mail: wieruszow@betard.pl
Filia: Gołogłowy 37, 57-300 Kłodzko, tel.: +48 74 865 94 25, fax: +48 74 865 94 24, e-mail: klodzko@betard.pl

www.betard.pl1

Płyty WPS
lp. Nazwa Cechy

1 grupa produktowa

2 nazwa wyrobu Płyta WPS 90 x 40 100 x 40 110 x 40 120 x 40 130 x 40 140 x 40 150 x 40

3 klasyfikacja PKWiU 26.61.12-00.00

4 materiał żelbet

5 Polska Norma Aprobata techniczna w toku

6 wysokość modularna 80 mm

7 szerokość modularna 400 mm

8 długość modularna 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm

9 wysokość rzeczywista 80 mm

10 szerokość rzeczywista 400 mm

11 długość rzeczywista 870 mm 970 mm 1070 mm 1170 mm 1270 mm 1370 mm 1470 mm

12 masa 40 kg 44 kg 48 kg 52 kg 56 kg 60 kg 65 kg

13 rozstaw osiowy belek 876 mm 976 mm 1076 mm 1176 mm 1276 mm 1376 mm 1476 mm

14 minimalna szerokość oparcia na belkach 30 mm

15 reakcja na ogień A1

16 deklaracja zgodności tak

17 znak CE / znak budowlany B B

18 wytrzymałość betonu C 20/25

19 obciążenie obliczeniowe równomiernie rozłożone 17,62 kN/m2 17,62 kN/m2 14,09 kN/m2 12,65 kN/m2 11,48 kN/m2 10,51 kN/m2 9,68 kN/m2

20 zużycie 2,8 szt./m2 2,5 szt./m2 2,3 szt./m2 2,1 szt./m2 1,9 szt./m2 1,8 szt./m2 1,7 szt./m2

21 ilość na palecie 30 szt 30 szt 30 szt 30 szt 20 szt. 20 szt. 20 szt.

Strop typu WPS jest stropem gęstożebrowym, którym można zastąpić istniejący strop drewniany lub strop Kleina. Płyty stropowe opiera-
ne są na dolnych stopkach stalowych dwuteowników. Płyty WPS mają szerokość 40 cm i długość od 0,87-1,47 m (co 0,1 m), dostosowaną 
do rozstawu belek stropowych od 0,90-1,50 m (co 0,1 m). Po ułożeniu płyt na belkach przestrzeń między dwuteownikami wypełniana jest 
lekkim materiałem np. ciepłochronnym keramzytem, i na to wylewana jest warstwa betonu. Nośność stropu zależy od przekroju belek stalo-
wych i od ich rozstawu. Waga stropu to ok. 100 kg/m2.







rzyć, jeśli zaprawa weber.floor 1000 będzie układana później niż 24 
godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na 
temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej weber. floor 4716 
oraz weber PG201. 
Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe, 
stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
Podkłady niezwiązane z podłożem Wykonać niwelację podłoża, 
zaznaczając docelowy poziom podkładu podłogowego na ścianach. 
Podłoże wstępnie wyrównać na przykład suchym Leca® KERAMZY-
TEM lub suchym prażonym piaskiem. Leca® KERAMZYT zagęścić 
około 10% ubijakiem płytowym o wymiarach 50x50 cm. Wokół ścian, 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Do wykonywania podkładów pod posadzki - płytki cera-
-miczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, 
linoleum, parkiet, panele itp.

związanych z podłożem betonowym, ceramicznym, jastrycha-
mi cementowymi itp. – grubość 10-100 mm,
na izolacjach z maty weber.floor 4955, folii, papy, styropianu, 
wełny mineralnej itp. - grubość 40-100 mm,
z ogrzewaniem wodnym - grubość 60-100 mm (w tym co naj-
mniej 35 mm nad przewodami grzewczymi),

• Do wykonywania posadzek cementowych (w tym także z za-
stosowaniem utwardzaczy powierzchniowych do posadzek 
np. weber.floor HB Plus) w kotłowniach, piwnicach, garażach 
indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.

• Do wykonywania spadków w łazienkach, pralniach, na tara-
sach, balkonach, stropodachach itp.

• Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szko-
łach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicz-
nej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkłady związane z podłożem Podłoże musi być nośne, twar-
de, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw 
słabo związanych z podłożem lub osłabiających przyczepność 
(np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). 
Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą weber.floor 
1000 lub weber.floor RAPID. Oczyszczone, suche i naprawione 
podłoże należy zagruntować preparatem weber.floor 4716 - 
koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy 
do użycia. Przy warstwach weber.floor 1000 poniżej 30 mm 
zalecana jest metoda szlamowania, polegająca na posypywaniu 
świeżo wylanego na podłoże gruntu niewielką ilością suchej 
zaprawy weber.floor 1000 i wcieraniu powstałego szlamu 
szczotką w podłoże. 
Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do pod-
łoża oraz zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. 
Gruntowanie należy przeprowadzić na 3–24 godziny przed 
układaniem zaprawy weber.floor 1000. Gruntowanie powtó-

Proporcje mieszania 2,5-3,0 l wody na  worek 25 kg

Zużycie ok. 2 kg/m² na każdy mm grubści

Reakcja na ogień A1
fl

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach)

średnia wartość 24 N/mm2 
EN 13892-2

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach)

średnia wartość 5,5 N / mm2 
EN 13892-2

Skurcz liniowy (po 28 dniach) < 0,55 mm/m

Odporność na ścieranie A15

Czas zużycia ok. 2 godz.*

Grubość warstwy

- podkłady związane: 10-100 mm,

- podkłady na izolacjach: 40-100 mm,

- podkłady w systemach ogrzewania: 
60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm 
nad przewodami grzewczymi)

Szybkość układania ok. 20 m2/godz.*

Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.*

Układanie posadzek po min. 2-3 tyg.*

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i 
niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

WŁAŚCIWOŚCI

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie

• Doskonałe właściwości robocze

• Obniżony skurcz

• Do stosowania jako podkład podłogowy 
lub posadzka

• Mrozoodporny i wodoodporny

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków
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ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 589 85 80 • fax 22 589 85 89  

infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.netweber.pl 

DANE TECHNICZNE

Strona 1/3Aktualizacja: 19.06.2015 

weber.floor 1000

Posadzka cementowa

• worek 25 kg, paleta 1050 kg



WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powin-
na wynosić od +5°C do +25°C. 
Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed gwał-
townym wysychaniem stosując np. skrapianie wodą i przykrycie folią. 
Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do po-
wstawania rys, odkształceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspie-
szać wysychania poprzez podgrzewanie.

ZUŻYCIE

ok. 2,0 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

okres przydatności do użycia: 
12 miesięcy od daty produkcji

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej 
na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, 
na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opako-
waniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. 
Chronić przed 
wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. 
Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie 
wdychać pyłu. Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: 
oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę 
umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób 
jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym 
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weber.floor 1000

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. 
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 
12 
DoP-PL-FL1000/01/13

EN 13813

weber.floor 1000 
Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego.  Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 
Typ i klasa: CT-C20-F5-A15

Reakcja na ogień Klasa A1
fl

Wydzielanie substancji korozyjnych CT

Wytrzymałość na ściskanie C20

Wytrzymałość na zginanie F5

Odporność na ścieranie A15

słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową, stosując np. 
taśmę dylatacyjną weber.floor 4960. Ułożyć matę weber.
floor 4955 lub grubą folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z 
wywinięciem na ściany. Ułożyć siatkę zbrojeniową z prętów 
stalowych Ø 4 mm 10x10 cm do 15x15 cm lub Ø 6 mm 20x20 
cm. W narożnikach wklęsłych jastrych dodatkowo zazbroić np. 
fragmentem siatki stalowej Ø 4 mm 10x10 cm do 15x15 cm lub 
Ø 6 mm 20x20 cm o wymiarach min. 40x40 cm ułożonej pod 
kątem 45°.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do naczynia zawierającego 2,5-3,0 l czystej wody wsypać 25 
kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 1000 i mieszać przez 
2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do 
uzyskania jednorodnej masy. 
W przypadku stosowania wolnoobrotowych mieszalników lub 
betoniarek, zaprawę należy mieszać 5-6 minut. W celu dodat-
kowego obniżenia skurczu, zaprawę można wymieszać z włók-
nem polipropylenowym długości 12-19 mm w ilości 0,6-0,9 kg 
na 1m3 gotowej zaprawy. Przygotowywać porcje, które zostaną 
zużyte w ciągu 2 godzin. Nie dodawać więcej wody niż zaleca 
instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy 
skurcz zaprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę weber.floor 1000 układać na podłoże bezpośrednio 
po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy („szlichty”) 
cementowe. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych 
wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). 
Prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich skropić 
wodą, wypełnić zaprawą i wygładzić pacą. Kolejne porcje zapra-
wy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczę-
ciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć 
ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne. Odporność 
posadzki na ścieranie można podwyższyć, a także zmienić jej 
kolor wcierając w świeżo ułożoną zaprawę utwardzacz po-
wierzchni weber.floor HB PLUS. Wykonać w posadzce nacięcia 
przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podkładów 
cementowych. Pod cienkie wykładziny np. PVC zaleca się 
dodatkowo zastosowanie warstwy wylewki samopoziomującej 
np. weber.floor 4010 lub weber.floor PLUS (po uprzednim 
zagruntowaniu podłoża weber.floor 4716). Pełną wytrzymałość 
ułożona posadzka (jastrych) osiąga po ok. 28 dniach. Świe-
że zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać 
mechanicznie. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy 
chronić przed gwałtownym wysychaniem, stosując specjalne 
preparaty regulujące wysychanie np. weber.floor 4790 lub 
skrapianie wodą i przykrycie folią. Nierównomierne wiązanie 
i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odkształ-
ceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspieszać wysychania 
poprzez podgrzewanie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 

Posadzka cementowa
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opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić 
fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze 
stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku 
wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować 
się z Doradcami Technicznymi Weber. 
Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice 
w odcieniu i wyglądzie, w zależności od partii wyrobu oraz ze 
względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wy-
sychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parame-
try techniczne i właściwości użytkowe podkładu.
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Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU  

 Nazwa handlowa  weber.floor 1000 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz 

ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

Zastosowania zidentyfikowane:  Chemia budowlana. Posadzka cementowa, jastrych, do układania ręcznego. 

Zaprawa do wyrównywania i napraw. 

Zastosowania odradzane:   inne niż zalecane. 

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI  

Dostawca Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. 

Weber-Biuro w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  02-677 Warszawa 

Oddział Weber Góra Kalwaria  

Tel.: +48 22 701 55 01 do 06; e-mail:  kontakt.weber@saint-gobain.com 

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

+42 65 79 900, +42 63 14 767 , e-mail: alarm@imp.lodz.pl 

Sekcja 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY 

Klasyfikacja wg Rozporządzenia 1272/2008/WE : 

Zagrożenia fizykochemiczne:  nie zaklasyfikowano jako stwarzający zagrożenie. 

Zagrożenia dla zdrowia:  Skin Irrit. 2 - Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

 H315 - działa drażniąco na skórę 

 Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

STOT narażenie jednorazowe, kategoria 3 

H335 – może powodować podrażnienia dróg oddechowych 
Zagrożenia dla środowiska:  nie zaklasyfikowano jako stwarzający zagrożenie. 

Informacje dodatkowe: brak. 

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE [CLP]: 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:   

GHS05, GHS07 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

Zawiera:   Cement portlandzki 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H318  Powoduje poważne uszkodzenia oczu  

H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P): 

P101    W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P261   Unikać wdychania pyłu.  

P280   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 

mailto:kontakt.weber@saint-gobain.com
mailto:alarm@imp.lodz.pl
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P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P302+P352   W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 

oddychania. 

P501   Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

Informacje uzupełniające 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niż 2 ppm przez okres przydatności do użycia 

podany na opakowaniu. Po okresie przydatności ryzyko alergii chromowej zwiększa się. 

2.3. INNE ZAGROŻENIA 

Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB. 

Sekcja 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJE – Produkt nie jest substancją. 

3.2. MIESZANINY  

Mieszanina na bazie cementu portlandzkiego. Zawartość chromu w wyrobie jest redukowana i jest mniejsza niż 

2ppm, w związku, z czym nie ma potrzeby oznakowania produktu ze zwrotem H317+EUH203. 

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE  
Numer  Nazwa składnika Klasyfikacja % wag. 

CAS:  65997-15-1 

WE:  266-043-4 

Nr indeksowy: brak 

Rej.:  nie podlega rejestracji 

Klinkier cementu 

portlandzkiego; cement 

portlandzki (o obniżonej 

zawartości chromu) 

Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335,  

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 

≤  20 

Substancje nie sklasyfikowane jako niebezpieczne, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w 

miejscu pracy: piasek kwarcowy (CAS: 14808-60-7, WE: 238-878-4) > 50, węglan wapnia (CAS: 1317-65-3, WE: 

215-279-6) < 10. 

Substancje, dla których ustalono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy: Brak. 

Substancje SVHC: Brak. 

Sekcja 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

Zalecenia ogólne 

W przypadku utrzymywania się cech działania drażniącego (rumień, pieczenie, uczycie bólu) po udzieleniu 

pierwszej pomocy, zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 

Kontakt z okiem 

Usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 

15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia.  

Kontakt ze skórą 

Odzież zanieczyszczoną produktem niezwłocznie zdjąć. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody 

z mydłem i dobrze spłukać. 

Wdychanie 

Wyprowadzić/wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza  

i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. 

Połknięcie 

Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej 

konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek 

dolegliwości 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA 

Wdychanie – przewlekłe zapalenie błon śluzowych nosa, gardła i krtani, astmę oskrzelową, pylicę i rozedmę płuc. 
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Kontakt ze skórą - dłuższy kontakt może powodować wysuszenie, podrażnienie skóry. Cement, przy przedłużonym 

kontakcie, może działać drażniąco na wilgotną skórę (spoconą lub wilgotną), wielokrotny kontakt może działać 

uczulająco. Przedłużony kontakt pyłu cementowego z mokrą skórą może powodować podrażnienia, stany zapalne 

lub oparzenia. Kontakt może przebiegać bez odczucia bólu (np. podczas klękania w spodniach w mokrym betonie). 

Kontakt z okiem - może uszkodzić rogówkę oka. 

Połknięcie – oparzenia jamy ustnej i przełyku. 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I 

SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 

Jeżeli doszło do poważnych obrażeń skóry, należy ją myć bieżącą wodą przez kilka godzin. W przypadku 

wystąpienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk, zaczerwienienie) wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub kartę 

charakterystyki w celu zastosowania odpowiednich leków. 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

 Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Stosować powszechnie zalecane środki gaśnicze w zależności od rodzaju 

palących się materiałów w otoczeniu. (dwutlenek węgla (CO2), proszki gaśnicze, rozpylona woda). 

Niewłaściwe: Nie stosować zwartych strumieni wody. 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ lub MIESZANINĄ 

 Produkt nie jest palny. Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru. Patrz także sekcja 10.  

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ  

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Nie dopuścić do 

przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W zależności od rozmiaru pożaru nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem 

powietrza i kombinezony ochronne i odzież ochronną odporną na działanie środków chemicznych. 

Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 

SYTUACJACH AWARYJNYCH  

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 

Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 7 i 8). Zapewnić 

odpowiednią wentylację. 

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

Nie dopuścić do przedostawania się produktu do ścieków, wód lub gleby oraz do kanalizacji. Uwolniony produkt 

zebrać mechanicznie do oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

sekcji 13. Powiadomić odpowiednie władze w przypadku znacznego uwolnienia produktu do środowiska. 

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE 

DO USUWANIA SKAŻENIA 

Unikać wzbijania pyłu. Zebrać mechanicznie np. przy pomocy odkurzacza przemysłowego wyposażonego w filtr 

(np. typu HEPA). Przekazać do unieszkodliwienia lub odzysku. Stwardniały pod wpływem wilgoci produkt można 

traktować jak gruz budowlany. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

Środki ochrony indywidualnej -  sekcja 8. 

Postępowanie z odpadami - sekcja 13. 

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami.  

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania 

Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Unikać tworzenia pyłów w 

powietrzu. Zapewnić skuteczną wentylację. Po użyciu szczelnie zamykać pojemnik. 
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Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). 

Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 

Nie są wymagane żadne specjalne środki. 

Zalecenia dotyczące higieny pracy 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Postępować zgodnie z zasadami dobrej higieny przemysłowej. Stosować 

odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce 

wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym 

użyciem. 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach. 

Chronić przed wilgocią. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 

dzieci.  

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z dostawcą karty.  

Ograniczanie i kontrola zawartości rozpuszczalnego Cr (VI) 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w zastosowanym cemencie wynikająca z jego składu naturalnego lub 

zastosowania środków redukujących jest poniżej 2 mg/kg (0,0002%) całkowitej suchej masy. 

Sekcja 8.  KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy 

Składniki produktu, dla których są ustalone wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy wg Rozp. Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U.2014 Nr 0, poz. 817 z późn zm.). 

Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego (CAS 65997-15-1): 

Frakcja wdychalna: NDS - 6 mg/m
3
; NDS włókien - nie określono, NDSCh - nie określono, NDSP- nie określono 

Frakcja respirabilna: NDS -2 mg/m
3
; NDS włókien - nie określono, NDSCh - nie określono, NDSP- nie określono. 

DNEL wdychanie (8h) 2 mg/m3 

DNEL skóra Nie ma zastosowania 

DNEL spożycie Nie ma odniesienia 

DNEL odnosi się do pyłu respirabilnego. Narzędzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosiło się do 

frakcji wdychalnej. W wyjściowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany został więc odpowiedni 

margines bezpieczeństwa. Na podstawie dostępnych badań oraz doświadczeń nie jest dostępny DNEL dla narażenia 

skóry. Ponieważ produkt jest sklasyfikowany jako drażniący, kontakt ze skórą oraz oczami powinien być 

ograniczony do możliwego minimum. 

PNEC woda Nie ma zastosowania 

PNEC osad Nie ma zastosowania 

PNEC gleba Nie ma zastosowania 

Analiza ryzyka dla środowiska jest oparta na wpływie na pH wody. Możliwe są zmiany pH w wodach 

powierzchniowych, podziemnych, które jednak nie powinno przekroczyć wartości 9. 

Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę > 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]: 

Frakcja wdychalna: NDS - 2 mg/m
3
; NDS włókien - nie określono, NDSCh - nie określono, NDSP- nie określono 

Frakcja respirabilna: NDS -0,3 mg/m
3
; NDS włókien - nie określono, NDSCh - nie określono, NDSP- nie 

określono. 

Węglan wapnia  

Węglan wapnia- frakcja wdychalna [471-34-1]: NDS - 10 mg/m
3
, NDSCh - nie określono, NDSP- nie określono. 
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Procedury monitorowania  

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166). 

Dopuszczalne wartości biologiczne 

Brak danych. 

8.2. KONTROLA NARAŻENIA  

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy, tj środki redukujące generowanie zapylenia i 

zapobiegające rozprzestrzenianie się pyłu w środowisku takie jak odpylanie, wentylacja i metody suchego 

czyszczenia. Patrz także sekcja7. W pobliżu stanowisk pracy zaleca się zamontowanie urządzeń do płukania oczu. 

8.2.2 Indywidualny sprzęt ochronny  

Podczas pracy unikać klękania w świeżej zaprawie. Jeżeli klękanie jest niezbędne stosować wodoodporne środki 

ochrony osobistej. Podczas pracy z cementem nie jeść, nie pić, nie palić aby uniknąć kontaktu ze skórą lub ustami.  

Przed rozpoczęciem i po pracy stosować krem ochronny i używać go regularnie. Zdjąć natychmiast odzież 

zanieczyszczoną produktem. Myć skórę przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Zdjąć zanieczyszczone 

ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczyścić przed ponownym użyciem. 

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach. 

 

Ochrona dróg oddechowych  

Zapewnić odpowiednią wentylacje na stanowiskach pracy. Nie ma potrzeby w warunkach 

wystarczającej wentylacji. Zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych. Dobór klasy ochrony 

(P1, P2, P3) jest uzależniony od wyników pomiarów środowiska pracy lub od narażenia w miejscu 

użycia. Nosić aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza w sytuacjach awaryjnych. 

 

Ochrona rąk  

Podczas pracy z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne. Właściwości ochronne rękawic 

zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być 

różny przypadku różnych producentów rękawic. Uwzględniając podane przez producenta 

parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze 

zachowują swoje właściwości ochronne. Stosować wodoszczelne i odporne na ścieranie i na 

alkaliczne środowisko rękawice (np. bawełniane powlekane nitrylem lub nitrylowe, wewnątrz 

wyłożone bawełną, posiadające oznakowanie CE - o grubości minimum 0,4 mm oraz minimalnym 

czasie wytrzymałości materiału wyrażonym odpornością na ścieranie - minimum: 2 (500 cykli)). 

 

Ochrona oczu  

Nosić okulary ochronne szczelnie przylegające, chroniące przed pyłem produktu  

 

Ochrona skóry  

Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną  

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.  

 

Sekcja 9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 

Wygląd  : Ciało stałe – szary proszek 

Zapach : Bez zapachu 

Próg (wyczuwalności) zapachu : Bez zapachu 

Wartość pH (w temp. 20
o
C) : ok 12-13 (po zmieszaniu z wodą) 

Temperatura topnienia/krzepnięcia  : > 1250
o
C (cement) 

Temperatura/Zakres wrzenia : Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 

Szybkość parowania : Nie dotyczy 

Palność (ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy 
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Górna-dolna granica wybuchowości : Nie dotyczy 

Prężność par w temp.20°C : Nie dotyczy 

Gęstość par względem powietrza : Nie dotyczy 

Gęstość nasypowa : ok.1,6 g/cm
3
  

Rozpuszczalność w wodzie : Słaba 0,1-1,5 g/l w 20
o
C (cement) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda  : Nie dotyczy – mieszanina nieorganiczna 

Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy (brak składników ulegających samozapłonowi) 

Temperatura rozkładu : Nie dotyczy 

Lepkość : Nie dotyczy 

Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy. Mieszanina nie jest wybuchowa ani w wyniku reakcji 

chemicznej ani nie wytwarza gazów o takiej temperaturze ani ciśnienia, 

które może spowodować uszkodzenia w otoczeniu. Nie ma właściwości 

doprowadzających do autoreakcji egzotermicznej. 

Właściwości utleniające : Nie dotyczy. Mieszanina nie powoduje ani nie podtrzymuje spalania 

innych materiałów. 

9.2. INNE INFORMACJE 

Brak. 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. Po zmieszaniu z wodą 

twardnieje w stabilną masę, która nie jest reaktywna w normalnym środowisku. 

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA 

Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania. Mokry produkt jest alkaliczny i 

niezgodny z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. Cement rozpuszcza się w 

kwasie fluorowodorowym wytwarzając żrący gaz – tetra fluorek krzemu. Cement reaguje z wodą tworząc krzemiany 

i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w cemencie reagują z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, trójfluorek boru, 

trójfluorek magnezu i difluorek tlenu. 

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 

Nie są znane dla produktu w warunkach stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ 

Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania. Chronić przed wilgocią. Wilgotność 

podczas składowania może powodować brylenie i spadek jakości produktu. 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE  

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno się unikać niekontrolowanego dostania się 

sproszkowanego aluminium do mokrego cementu, może to powodować uwalnianie się wodoru 

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 

Cement i wyroby na bazie cementu nie rozkładają się na materiały niebezpieczne. Produkty wydzielające się w 

środowisku pożaru – sekcja 5. 

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Informacje ogólne 

Metodą obliczeniową produkt sklasyfikowano jako stwarzający zagrożenie, patrz sekcja 2.  

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
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Działanie żrące/drażniące na skórę 

Cement - dane od producenta cementu, na podstawie doświadczeń ze stosowania: 

Cement w kontakcie z mokrą skórą może spowodować zagęszczenie, spękanie bruzdowanie skóry. Przedłużony 

kontakt połączony z obcieraniem może wywołać oparzenia. 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy 

Cement oddziaływuje w różny sposób na rogówkę. Bezpośredni kontakt z cementem może spowodować 

mechaniczne uszkodzenie rogówki, natychmiastowe lub opóźnione podrażnienie lub zapalenia. Bezpośredni kontakt 

z większą ilością suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem może powodować od umiarkowanego 

podrażnienia (np. zapalenie spojówki) nawet do chemicznego oparzenia i ślepoty. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Działanie uczulające na skórę: Niektóre osoby mogą doświadczyć egzemy po kontakcie z mokrym pyłem 

cementem. Może to być spowodowane zarówno wysokim pH, które prowadzi do podrażnienia po dłuższym 

kontakcie lub reakcją immunologiczną na rozpuszczalny Cr (VI), który może powodować alergiczne podrażnienie 

skóry. Reakcja może przybrać różne formy od drobnej wysypki do poważnego zapalenia lub połączonych obu 

efektów. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w zastosowanym cemencie wynikająca z jego składu naturalnego 

lub zastosowania środków redukujących jest poniżej 2 mg/kg (0,0002%) całkowitej suchej masy. Przy dodatku 

aktywnego reduktora rozpuszczalnego chromu (VI) w produkcie, jeżeli okres jego działania nie został przekroczony 

nie powinny wystąpić powyższe efekty. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie rakotwórcze  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

Pył cementu portlandzkiego może działać drażniąco na gardło i drogi oddechowe. 

W wyniku narażenia na ekspozycje powyżej określonych limitów może wystąpić kaszel, katar i płytki oddech. 

Przeprowadzone badania wykazują, że narażenie na pył cementowy może ograniczyć funkcjonowanie układu 

oddechowego. Jednakże badania przeprowadzone do tej pory są wystarczające do określenia jednoznacznie 

poziomu narażenia powodującego efekt negatywny. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Może wystąpić przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Nasilone efekty mogą wystąpić po narażeniu na 

wysokie poziomy zapylenia. Nie zanotowano żadnych przewlekłych efektów po narażeniu na niskie stężenia. 

Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Objawy i skutki narażenia 

Wdychanie pyłu cementowego może doprowadzać do pogorszenia stanu zdrowia osób cierpiących na schorzenia 

układu oddechowego i/lub chorób takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skóry lub oczu. 

Istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie dla prawdopodobnych dróg narażenia:  

Narażenie inhalacyjne Jeśli materiał przedostanie się do płuc, mogą pojawić się takie objawy jak kaszel, 

duszności, świszczący oddech,  trudności z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, 

duszności i/lub gorączka. 

Kontakt z oczami Suchy pył lub rozpryski zmieszanego z wodą preparatu mogą powodować oparzenia 

oczu. 

Kontakt ze skórą:  Przedłużający się kontakt może powodować zaczerwienienie, wystąpić podrażnienie 

skóry i jej zmiany zapalne – alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.  

Połknięcie Po połknięciu może spowodować oparzenia jamy ustnej i przełyku. 
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Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Informacje ogólne 

Metodą obliczeniową produktu nie sklasyfikowano jako stwarzający zagrożenie, patrz sekcja 2.  

12.1. TOKSYCZNOŚĆ 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie są spełnione. 

Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie 

portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli wykazały minimalny wpływ ekotoksykologiczny. W związku z 

tym nie można określić poziomów LC50 i EC50. Nie ma dowodów na toksyczność osadu. Jednakże wprowadzenie 

dużych ilości cementu do wody może spowodować wzrost pH, a tym samym wykazać właściwości toksyczne w 

określonych okolicznościach. 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU  

Produkt na bazie związków mineralnych, nie ulega biodegradacji. 

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI  

Produkt nie zawiera komponentów, które mogą ulegać bioakumulacji. 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE  

W kontakcie z wodą produkt ulega zbryleniu. Produkt nie jest mobilny w glebie. 

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT i vPvB  

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT i vPvB. 

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA  

Nie dotyczy. 

Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Informacja ogólna 

O ile to możliwe ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów. 

Przestrzegać środki ostrożności określone w sekcji 7 i 8. 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w 

obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923) 

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien 

zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod. Szczegółowy kod odpadu zależy od miejsca i sposobu 

stosowania produktu. 

Produkt, u którego został przekroczony okres przydatności (i kiedy wykazano zawartość rozpuszczalnego Cr (VI) 

powyżej 0,0002%): Nie powinien być stosowany/sprzedawany w procesach innych niż zamknięte automatyczne lub 

powinien być odzyskiwany/składowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie powinna zostać 

zredukowana zawartość Cr (VI) czynnikiem redukującym. 

Produkt – niewykorzystane suche pozostałości 

Pozbierać utrzymując w stanie suchym. Możliwe ponowne wykorzystanie, jeżeli jest to zgodne z okresem 

przydatności. Składowanie po utwardzeniu z wodą.  

Produkt – półpłynny 

Pozostawić do związania, unikać zrzutów do kanalizacji, systemów drenażowych oraz zbiorników i cieków 

wodnych.  

Produkt – po zmieszaniu z wodą, związany 

Składować zgodnie z krajową legislacją. Unikać zrzutów do kanalizacji. Składować związany produkt jako gruz 

betonowy. Pod względem reaktywności odpady betonowe nie są niebezpieczne. 

Kod odpadu:  

Produkt nieutwardzony:  

10 13 11 – Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10  

lub 10 13 14 - Odpady betonowe i szlam betonowy  
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Stwardniały produkt:  

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 

03  

lub 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych 

Sekcja 14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Nie jest niebezpiecznym materiałem transportowym. Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie są wymagane żadne 

specjalne warunki poza tymi uwzględnionymi w sekcji 8. 

14.1. NUMER UN  - Nie dotyczy 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN – Nie dotyczy. 

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE – Nie dotyczy. 

14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie dotyczy. 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA - Nie dotyczy. 

14.6.  SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW - Nie dotyczy. 

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC - Nie dotyczy. 

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID 

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy. 

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 

mieszaniny 

1) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 

dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn.zm. 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn.zm.). 

3) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2011 r. Nr 63 poz. 322 z późn 

zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych  stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz. 817 z późn zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w 

miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005 r. Nr 11 poz. 86; z późn. zm.). 

7) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej  

(Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173). 

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).   

9) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011 Nr 227 poz. 1367 z późn.zm).  

10) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 

(Dz.U.2005 nr 178, poz. 1481 z późn. zm.).  

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 21 z późn.zm).  

12) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 Nr 0, poz. 888 z późn.zm).  

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923). 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO  

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. 
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Sekcja 16.  INNE INFORMACJE 

Znaczenie zwrotów i skrótów  

Skin Irrit. 2 - Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

H315 - działa drażniąco na skórę 

Skin Sens. 1 – Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1  

H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu 

STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT narażenie jednorazowe, 

kategoria 3 

H335 – może powodować podrażnienia dróg oddechowych 
 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na 

pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie 

zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń 

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

SVHC – substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przeziale czasowym  

CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym  

CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości  

BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi  

ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous 

Goods by Road)  

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport 

of Dangerous Goods by Rail)  

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service  

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w 

Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical 

Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical 

Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"  

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, pochodzący z „Przepisów 

modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot 

 

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 

dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla 

tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach.  

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi 

odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego 

zastosowania produktu. 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości niebezpiecznych składników metodą obliczeniową w 

oparciu o kryteria wg obowiązujących aktów prawnych wymienionych w sekcji 15.1. 
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Płyta akustyczna
 

 
 

 
 
 
 
 
Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy
temperatura przekracza ok. 200 °C. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia
ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000 °C.
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Wydrukowano: 07.10.2018

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Kod Oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-
CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Krótki Opis Sztywny, niepalny arkusz z wełny
kamiennej o wysokich
właściwościach izolacyjności
akustycznej.

Zastosowanie Izolacja od dźwięków uderzeniowych
w podłogach
międzykondygnacyjnych. Produkt
używany jest w tzw. podłogach
pływających, pod wylewką betonową
podłogi.

Wymiary
Szerokość x Długość Grubość
1200 x 600 mm 20 - 50 mm
Zgodnie z EN 822 Zgodnie z EN 823

Stałość wymiarów

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Stabilność wymiarowa przy określonej temperaturze,
DS(70,-)

≤ 1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Rodzaj opakowania Paczki układane na palecie i owinięte
folią.

Wymiar Palety 1800 x 1200
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Właściwości akustyczne
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Reakcja na ogień

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Euroklasa Reakcji na Ogień A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Ciągłe spalanie

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Ciągłe spalanie NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Inne właściwości ogniowe

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Palność Niepalny EN ISO 1182

Opór cieplny

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Opór cieplny  Patrz załącznik EN 13162:2012 + A1:2015

Deklarowana Przewodność Cieplna λD 0.035 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)

Tolerancja Grubości, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Opór przepływu powietrza AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Przepuszczalność wody

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Przepuszczalność pary wodnej

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Oporność przepływu pary wodnej Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Współczynnik pochłaniania dźwięków

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Pochłanianie dźwięków NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych (podłogi)

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Sztywność Dynamiczna SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Ściśliwość NPD EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015
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Naprężenia ściskające

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji
CS(10), σ10

15 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σm NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Obciążenie punktowe PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Wytrzymałość na Rozciąganie Prostopadle do
Powierzchni TR, σmt

NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Uwalnianie niebezpiecznych substancji do środowiska wewnętrznego

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Niezmienność wytrzymałości na ściskanie z upływem czasu

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Pełzanie przy Ściskaniu CC(i1/i2/y)σc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Niezmienność reakcji na ogień przy działaniu ciepła,
czynników klimatycznych oraz czasu użytkowania

Właściwości ogniowe wełny
mineralnej nie pogarszają się z
upływem czasu. Klasyfikacja
Europejska produktów jest związana
z zawartością organicznego
lepiszcza, która nie zwiększa się z
upływem czasu.

Niezmienność oporu cieplnego przy działaniu ciepła,
czynników klimatycznych oraz czasu użytkowania

Przewodność cieplna produktów z
wełny mineralnej jest niezmienna w
czasie, lata doświadczeń wykazały,
że włókna strukturalne są stabilne a
w porach wyrobu nie znajdują się
inne gazy oprócz powietrza
atmosferycznego

PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, www.paroc.pl
Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przedstawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu
zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja tej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc. Nasz materiał informacyjny
przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne z udzieleniem gwarancji
handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów. Nie gwarantujemy
właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych. Z powodu ciągłego
rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie. PAROC jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Paroc Group.      This data sheet is valid in following countries: Poland.
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HAŁAS I ŚRODOWISKO

1. Hałas i środowisko

Komfort
Potrzeba prywatności i komfortu w na-
szych mieszkaniach lub domach nabiera 
coraz większego znaczenia w związku  
z nasilającym się ciągle hałasem w na-
szym bezpośrednim otoczeniu.
    Wyroby z wełny kamiennej PAROC 
są bardzo przydatne w spełnieniu na-
szych potrzeb, ponieważ zastosowane 
w konstrukcjach budowlanych ograni-
czają znacznie poziom hałasu panujący  
w pomieszczeniach. Niektóre produkty 
PAROC stosuje się w podłogach, aby 
ograniczyć poziom dźwięków uderze-
niowych lub krokowych, pochodzących 
z pomieszczeń usytuowanych nad 
nami. Inne wyroby PAROC stosuje się  
w ścianach w celu ograniczenia dźwię-
ków powietrznych, pochodzących  
z zewnątrz lub od sąsiadów. W niniej-
szym folderze rozpatrywane są rozwiąza-
nia techniczne konstrukcji podłogowych, 
ograniczające poziom dźwięków uderze-
niowych a co za tym idzie, poprawiające 
nasz komfort życia.

Dźwięki uderzeniowe
W ostatnich latach problemy ogranicza-
nia hałasu od dźwięków uderzeniowych 
nabrały istotnego znaczenia. Korzystanie 
z coraz większej ilości maszyn i urządzeń 
wytwarzających hałas w czasie ich pracy 
zmusza projektantów do planowania 
konstrukcji budowlanych o wysokich 
parametrach izolacyjności akustycznej. 
Praca nowoczesnych urządzeń wytwarza 
silne dźwięki, zwłaszcza w poziomach ni-
skich częstotliwości i dlatego też problem 
ograniczenia ich poziomu w budynkach 
jest tak ważny.

Wymagania normowe
Zwykle wymagania dotyczące izola-
cyjności akustycznej są podzielone na 
klasy w zależności od rodzaju pomiesz-
czeń. Poprzez zastosowanie produktów  
PAROC uzyskujemy zdecydowanie 
lepszą izolacyjność akustyczną od wy-
maganej. Celem niniejszej broszury jest 
poznanie i zrozumienie związku między 
wyborem produktu i wynikającymi  
z tego parametrami izolacyjności aku-

stycznej. Informacje te pomogą w pra-
widłowym zaprojektowaniu budynku 
zgodnie z wymaganiami.
   Wymagania techniczne oraz metody 
badań są zawarte w normach europej-
skich (EN), co oznacza, że są jednakowe 
dla wszystkich krajów UE.

Konstrukcja betonowa 
lub drewniana
W normie europejskiej (EN) podana 
jest metoda obliczeniowa izolacyjności 
akustycznej dla konstrukcji o znanych 
właściwościach materiału budowlanego, 
szczególnie, jeśli materiałem tym jest 
beton. 
   Dla podłóg drewnianych obliczenia 
są bardziej kompleksowe i uwzględniają 
poszczególne warstwy, ich grubości oraz 
ciężar. Podłogi drewniane projektuje się 
indywidualnie wraz z przeprowadzeniem 
odpowiednich badań laboratoryjnych. 
Dla produktów z wełny kamiennej  
PAROC jednym z najważniejszych para-
metrów jest sztywność dynamiczna.

Dodatkowe wymagania
W niektórych krajach wymagania nor-
mowe obejmują tzw. wskaźniki adapta-
cyjne C. Przeprowadzone pomiary lub 
obliczenia z uwzględnieniem tych wskaź-

■

ników są bardziej wiarygodne przy po-
równywaniu różnych konstrukcji, choć 
przeprowadzenie dokładnych pomiarów 
dla niskich częstotliwości dźwiękowych 
jest rzeczą trudną. Uwzględniając wskaź-
niki C otrzymujemy dla danej przegro-
dy wartości izolacyjności akustycznej  
o 0-3dB gorsze, zarówno dla dźwięków 
powietrznych jak i uderzeniowych. Róż-
nice te mogą być jeszcze większe przy 
projektowaniu przegród o wysokich wy-
maganiach izolacyjności akustycznej.

Rekomendacje
Informacje zawarte w niniejsze broszurze 
służą do zaprezentowania rozwiązań 
technicznych, spełniających wymagania 
normowe, z zastosowaniem produktów 
PAROC.
   Podane wartości zawierają pewien mar-
gines bezpieczeństwa dla prawidłowego 
zastosowania rozwiązań na budowie.
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2. Dlaczego wybrać wełnę kamienną PAROC

Wełna kamienna jest wszech-
stronnie stosowaną, niepalną 
izolacją termiczną
Wełna kamienna PAROC jest najbar-
dziej popularną i wszechstronnie stoso-
waną izolacją termiczną w wielu krajach 
europejskich.
   Wełna kamienna PAROC zawiera  
w sobie unikalne, jednoczesne właściwo-
ści izolacyjności termicznej i akustycznej 
a zarazem jest ona niepalna. Może być 
stosowana w konstrukcjach o bardzo 
wysokich wymaganiach np. w przemyśle 
stoczniowym, budownictwie elektrowni 
atomowych itp.

Doskonała odporność ogniowa 
konstrukcji
Wełna kamienna PAROC produkowana 
jest na bazie surowców skalnych i dlatego 
posiada wysoką odporność na ogień. Pra-
wie wszystkie wyroby z wełny mineralnej 
są zaklasyfikowane jako niepalne, ale dla 
wełny kamiennej temperatura topnienia 
włókien wynosi powyżej 1000oC, co 
zapewnia dłuższą ochronę przed ogniem. 
Większość wyrobów niepokrywanych 
znajduje się w  Euroklasie A1.
   W związku z takimi właściwościami 
wełna kamienna PAROC jest stosowana 
nie tylko jako ochrona termiczna, ale 
również jako ochrona ogniowa w kon-
strukcjach budowlanych. Zastosowana 
w konstrukcjach zapobiega ona rozprze-
strzenianiu się ognia w razie pożaru.

Właściwe produkty gwarantują 
najlepsze efekty
Ze wszystkich rodzajów wełen mineral-
nych wełna kamienna jest najbardziej od-
porna na działanie alkaliów. Właściwość 
ta jest szczególnie ważna,  gdy produkt 
ma bezpośredni kontakt z cementem  
i zaprawami na bazie wapiennej.

Wieczny materiał izolacyjny
Wełna kamienna PAROC utrzymuje 
izolacyjność termiczną na niezmiennym 
poziomie przez cały okres „życia” bu-
dynku. Charakteryzuje się ona wysoką 
odpornością chemiczną na oleje orga-
niczne, rozpuszczalniki i alkalia.

■

PAROC zapewnia znakomitą izolację od 
zewnętrznych źródeł hałasu, przenoszo-
nych przez ściany i dach, jak również od 
wewnętrznych hałasów, przenoszonymi 
przez ściany działowe, stropy kondygna-
cyjne i sufity.

Przyjazna dla środowiska 
naturalnego
Wełna kamienna PAROC jest przyja-
zna dla środowiska przez cały jej okres 
eksploatacji lub w czasie jej składowa-
nia na wysypisku. Wełna kamienna 
nie zawiera składników lub związków 
chemicznych, uniemożliwiających jej 
powtórny przerób.

PAROC - ekspert izolacji
Jako jeden z wiodących producentów 
izolacji termicznych, PAROC razem z 
ekspertami i instytutami badawczymi 
stale opracowuje nowoczesne rozwiąza-
nia w dziedzinie izolacji termicznych.

Wełna kamienna PAROC a jakość 
klimatu wnętrz
Wełna PAROC jest materiałem czystym 
i zdrowym a ze względu na swoje właści-
wości może być stosowana, bez jakich-
kolwiek restrykcji, w każdej konstrukcji 
budynków, nie powodując objawów 
uczuleniowych u osób cierpiących na 
alergię lub kłopoty z oddychaniem.  
Fińska Fundacja   Materiałów Budow-
lanych oraz Stowarzyszenie ds. Jakości 
Klimatu Wnętrz sklasyfikowały wełnę 
PAROC w najwyższej klasie M1, co 
oznacza, że materiał nie wydziela żad-
nych szkodliwych substancji i nie zanie-
czyszcza powietrza w pomieszczeniach.

Miękki i zarazem twardy materiał 
izolacyjny
Wełna kamienna PAROC ze swoimi 
wspaniałymi właściwościami znakomicie 
spełnia zadanie warstwy wyciszającej 
w podłogach pływających. Jest ona na 
tyle twarda, że znosi doskonale obcią-
żenia ściskające od strony podłogi, ale 
jednocześnie jest na tyle miękka, ażeby 
efektywnie zredukować wibracje aku-
styczne, przechodzące przez konstrukcje 
podłogi. Ta ważna właściwość jest nazy-
wana sztywnością dynamiczną i jest ona 
wyrażana w MN/m3.
Im mniejsza jest wartość sztywności 
dynamicznej dla produktów PAROC 
tym lepsza jest izolacyjność akustyczna 
od dźwięków uderzeniowych.

Stabilność wymiarów
Wełna kamienna PAROC nie rozszerza 
się ani nie kurczy się pod wpływem 
działania ekstremalnych warunków 
temperaturowych lub zmian   wilgotno-
ściowych. Dlatego też na złączach płyt 
nie pojawią się pęknięcia, przez które 
mogłoby dojść do ucieczek ciepła lub 
kondensacji wilgoci.

Nie absorbuje i nie kumuluje  
w sobie wilgoci
Wełna kamienna PAROC nie absorbuje 
i nie kumuluje wilgoci w kapilarach. Jej 
struktura zapewnia szybkie wyparowanie 
wilgoci. Budynek izolowany kamienną 
wełną PAROC jest suchy, posiada zdro-
wy klimat wnętrz i jest trwały. Intensyw-
ne badania przeprowadzone w Finlandii 
na Wydziale Technologii Uniwersytetu 
w Tampere (Wzrost mikrobów w ma-
teriale izolacyjnym betonowych paneli 
fasadowych, 1999) oraz na Uniwersy-
tecie w Turku (Zawartość mikrobów w 
izolacji termicznej fasady otynkowanej 
na ścianie z betonu, 1999) potwierdzi-
ły, że wełna kamienna PAROC nie jest 
odpowiednim środowiskiem dla rozwoju 
mikrobów czy grzybów.

Efektywna izolacja akustyczna
Ze względu na włóknistą strukturę oraz 
wysoką gęstość produktu wełna kamienna 

ZALETY WEŁNY KAMIENNEJ PAROC
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OgóLNE PARAMETRY AKuSTYCZNE

3. Ogólne parametry akustyczne

   Wełna kamienna PAROC jest ma-
teriałem jednorodnym. Oznacza to, że 
sztywność dynamiczna produktu różni 
się znacznie w zależności od sztywności 
statycznej. 
   Sztywność statyczna określa jak duże 
obciążenie statyczne może wytrzymać 
dany produkt bez jego zniszczenia. 
Odpowiednio, sztywność dynamiczna 
oznacza wytrzymałość danego produktu 
na obciążenia dynamiczne (wibracje).
   Górna powierzchnia płyty z niską 
sztywnością dynamiczną może znacz-
nie wibrować, bez przenoszenia tych 
wibracji do konstrukcji, znajdującej się 
pod tą płytą.
   Wełna kamienna PAROC zawiera  
w sobie zarówno cząstki stałe (włókna) 
jak i powietrze. Kiedy wełna kamienna 
jest zastosowana jako warstwa akustycz-
na jej sztywność dynamiczna, SD, składa 
się z dwóch składników:
SM - sztywność materiału 
SP - sztywność zamkniętego powietrza.

■

grubość [mm] PAROC SSB 1

5
10
20
30
40
50

100

22
11
6
4
3
2
1

Następujące wartości sztywności zamknię-
tego powietrza SP [MN/m3] są przyjmo-
wane dla różnych grubości produktu

   Wartość SM jest mierzona oddzielnie 
dla odpowiedniej gęstości produktu  
i jego grubości (tabela).
   Dla podłóg pływających zastosowana 
płyta z wełny kamiennej powinna mieć 
możliwie niską wartość sztywności dyna-
micznej oraz odpowiednią wytrzymałość 
na obciążenia (200 kg/m2), wynikającą 
z zastosowania wylewki betonowej. 
Materiał jest badany zgodnie z PN-EN 
29052-1:

Sztywność dynamiczna produktu, SD (SM 
+ SP) jest następująca:

Dla innych grubości wartość sztywności         
dynamicznej SD można odczytać z rys. 1.

Im mniejsza wartość 
sztywności dynamicznej 
tym lepsza izolacyjność 

od dźwięków uderzeniowych.

grubość [mm] PAROC SSB 1

20
30
40
50

16
12
11
10

Sztywność materiału, SM [MN/m3], przy 
obciążeniu 200 kg/m2

rys. 1
Sztywność dynamiczna SD [MN/m3] dla PAROC SSB 1

Sztywność dynamiczna 
przy obciążeniu 200 kg/m2

Ocena izolacyjności akustycznej
Przy ocenie izolacyjności akustycznej 
od dźwięków powietrznych i uderzenio-
wych nie wystarczy brać pod uwagę tylko 
konstrukcji podłogowej. Przenoszenia 
dźwięków przez konstrukcje boczne (np. 
ściany) również wpływają na całkowitą 
izolacyjność akustyczną. Zjawisko to jest 
szczególnie uwzględniane przy projekto-
waniu pomieszczeń o wysokich wymaga-
niach izolacyjności akustycznej.
   Dlatego też nie zawsze można być pew-
nym, że przyjęte parametry dla podłóg 
spełnią określone wymagania.
Podłogi pływające przeważnie są lep-
szym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
niż podłogi np. z położonym tylko 
dywanem, ponieważ znacznie ograni-
czają przenoszenie dźwięków bocznymi 
konstrukcjami.
   Do obliczeń przewidywanej izolacyjności 
akustycznej można stosować model kalku-
lacyjny zawarty w europejskich normach 
EN-12354-1 i EN-12354-2.

Inne produkty z wełny kamiennej
Produkt PAROC SSB 1 jest specjalnie 
zaprojektowany do zastosowań w pod-
łogach pływających. Orientacja włókien, 
w przeciwieństwie do produktów dla 
dachów płaskich czy gruntowych jest 
równoległa czyli niezaburzona. Poziomy 
układ włókien pozwala na uzyskanie 
mniejszych wartości sztywności dyna-
micznej co powoduje lepszą izolacyjność 
akustyczną od dźwięków uderzeniowych. 
Różnica w izolacyjności akustycznej 
podłóg z zastosowaniem produktu o po-
ziomym układzie włókien w porównaniu  
z produktem o zaburzonym układzie 
może wynosić 5 dB lub więcej na nie-
korzyść układu zaburzonego.

rys. 2
Porównanie układu włókien

inna płyta PAROC SSB 1

grubość [mm] PAROC SSB 1

20
30
40
50

22
16
14
12

Sztywność dynamiczna produktu SD[MN/
m3], przy obciążeniu 200 kg/m2
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4. Podłogi pływające na stropach betonowych

Międzykondygnacyjne stropy betonowe 
mają z reguły dobrą izolacyjność aku-
styczną od dźwięków powietrznych. Aby 
zapewnić również dobrą izolacyjność od 
dźwięków uderzeniowych należy zastoso-
wać rozwiązanie podłogi pływającej.

Wykonawstwo 
Warstwa wylewki betonowej na płycie 
PAROC SSB 1 powinna mieć grubość 
min. 50 mm oraz nie powinna się 
stykać ze ścianami bocznymi. Między 
ścianą boczną a warstwą wylewki 
umieszcza się paski z wełny kamiennej. 
Jest to ważne aby uniknąć przeno-
szenia dźwięków po konstrukcjach 
bocznych. 
   Podczas wylewania betonu należy 
zainstalować tymczasowe przejścia 
transportowe w celu uniknięcia bezpo-
średniego chodzenia po wełnie.
   Przed wylewaniem betonowej pod-
łogi pływającej należy pokryć płyty  
z wełny folią budowlaną. W ten sposób 
unikniemy powstania ewentualnych 
mostków akustycznych na łączeniach 
płyt PAROC SSB 1.

■ PODŁOgI PŁYWAJąCE NA STROPACH BETONOWYCH

Parametry akustyczne
W powyższej tabeli przedstawiono przy-
kłady wartości izolacyjności akustycznej 
od dźwięków powietrznych R’w i ude-
rzeniowych L’n,w dla różnych stropów 
betonowych bez i z wykonaną podłogą 
pływającą.
   Stosując warstwę PAROC SSB 1                
o grubości 30 mm zamiast 50 mm 
wartość izolacyjności akustycznej L’n,w 
byłaby większa o 1-3 dB (gorsza).
   Powyższa tabela prezentuje tylko proste 
przykłady z użyciem PAROC SSB 1.         
Na następnych stronach znajdują się 
bardziej szczegółowe rozwiązania z za-
stosowaniem wełny PAROC.

50 mm wylewka betonowa
+

50 mm  PAROC SSB 1
+

Strop betonowy

300  (130 mm)
400  (175 mm)
600  (260 mm)

55 / 50
60 / 45
65 / 40

Strop betonowyStrop betonowy

gęstość kg/m2

R’w / L’n,w
dB / dB

R’w / L’n,w
dB / dB

50 / 80
55 / 75
60 / 70

R’w + C50 - 3150 może być niższa o 0 - 3 dB
L’n,w + C50 - 2500 może być wyższa o 0 - 3 dB

rys. 3
Izolacja akustyczna stropu:
1. wylewka betonowa, 2. pasek z weł-
ny PAROC SSB 1, 3. folia budowlana,  
4. PAROC SSB 1, 5. betonowa konstrukcja 
stropu nośnego, 6. sufit

rys. 4
Zastosowanie pasków z wełny kamiennej 
przy kontakcie podłogi pływającej ze          
ścianą boczną

1

2

3

5

4

6
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OgRANICZANIE DźWIęKóW uDERZENIOWYCH - ROZWIąZANA TECHNICZNE

5. Ograniczanie dźwięków uderzeniowych                     
- rozwiązania techniczne

W poniższych zestawieniach podano rozwiązania konstrukcyjne wraz z wartościami izolacyjności akustycznej od dźwięków 
powietrznych R’w i uderzeniowych L’n,w w dB.

■

F(a) - sufit podwieszany pod betonowym stropem z wypełnieniem z wełny kamiennej grubości 70 mm i płytami g-k 2 x 12,5 mm

W tabeli 1 przedstawiono specjalne konstrukcje, zapewniające bardzo wysoką izolacyjność akustyczną.
Wszystkie konstrukcje podane w tabelach zapewniają spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej dla wszelkiego rodzaju bu-
dynków w Polsce. Wg przepisów krajowych maksymalne wartości wskaźnika L’n,w dla stropów w różnego rodzaju budynkach 
zawierają się w przedziale 43 - 63 dB.

Rodzaj stropu betonowego 
grubość i gęstość

Płyta pełna 400 mm
(920 kg/m2)

Płyta pełna 400 mm
(920 kg/m2)

Płyta pełna 350 mm
(800 kg/m2)

Płyta pełna 350 mm
(800 kg/m2)

Tabela 1. Konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w w przedziale 20 - 30 dB

Konstrukcja betonowej podłogi 
pływającej

100 mm PAROC SSB 1 
+ 100 mm wylewka

70 mm PAROC SSB 1
 + 140 mm wylewka

100 mm PAROC SSB 1
+ 60 mm wylewka

70 mm PAROC SSB1
+ 70 mm wylewka

Wartość L’n,w
dB

20

20

22

23

Wartość R’w
dB

82

82

81

80

Całkowita grubość stropu 
z podłogą pływającą [mm]

600

610

510

490

Rodzaj stropu betonowego 
grubość i gęstość

Płyta kanałowa HD/F 120/27
(365 kg/m2)

Płyta pełna 200 mm 
(460 kg/m2)

Płyta pełna 300 mm 
(690 kg/m2)

Płyta pełna 250 mm 
(570 kg/m2)

Płyta pełna 250 mm 
(570 kg/m2)

Płyta pełna 200 mm 
(460 kg/m2)

Płyta pełna 200 mm 
(460 kg/m2)

Płyta kanałowa HD/F 120/27
(365 kg/m2)

Tabela 2. Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31 - 40 dB

Konstrukcja betonowej podłogi 
pływającej

50 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka + F(a)

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka + F(a)

50 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

50 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

50 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

50 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

Wartość L’n,w
dB

31

31

33

36

37

38

40

40

Wartość R’w
dB

74

74

72

69

69

67

66

66

Całkowita grubość stropu 
z podłogą pływającą [mm]

446

376

400

350

330

300

280

370

Rodzaj stropu betonowego
grubość i gęstość

Płyta kanałowa HD/F 120/27
(365 kg/m2)

Płyta pełna 160 mm
(370 kg/m2)

Tabela 3. Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41 - 45 dB

Konstrukcja betonowej podłogi 
pływającej

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

Wartość L’n,w
dB

42

43

Wartość R’w
dB

65

63

Całkowita grubość stropu 
z podłogą pływającą [mm]

350

240
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6. Komentarz do rozwiązań technicznych

Przedstawione rozwiązania techniczne 
mają na celu pokazanie przykładów 
spełniających wymagania izolacyjności 
akustycznej. Według norm europej-
skich EN dozwolone jest stosowanie 
metod obliczeniowych do określenia 
całkowitej izolacyjności akustycznej 
od dźwięków powietrznych i uderze-
niowych. Sposoby obliczeń są przed-
stawione w normach EN 12354-1 
oraz EN 12354-2. Margines błędu  
w przedstawionych konstrukcjach 
wynosi 4 dB aby uwzględnić różnice 
w wymiarach pomieszczeń oraz rodzaje 
ścian bocznych.
   Pomieszczenia przyjęte do obliczeń 
umiejscowione są jedno nad drugim,  

■ ROZWIąZANIA TECHNICZNE

o wymiarach 5 m długości x 4 m szero-
kości x 3 m wysokości. W obliczeniach 
uwzględniono przenoszenie boczne 
dźwięków uderzeniowych. 
   Praktycznie poziom dźwięków 
uderzeniowych zależy również od za-
stosowanego pokrycia podłogowego.  
W poniższej tabelce przedstawiono 
wpływ różnego rodzaju pokryć pod-
łogowych na wartość zmniejszenia 
poziomu uderzeniowego (∆Ln,w).

   Instalacje rurowe wewnątrz konstruk-
cji podłogowej powinny być osłonięte 
miękkimi otulinami, nie stykającymi 
się z głównym stropem lub wylewką 
podłogi pływającej.
   Podane rozwiązania techniczne 
odnoszą się do betonowych podłóg 
pływających. Drewniane konstrukcje 
podłóg wymagają bardziej skompliko-
wanych obliczeń i powinny być liczone 
indywidualnie dla różnych kombinacji 
materiałów i ich grubości.

Materiał

Linoleum
PCV
Parkiet drewniany

∆Ln,w  [dB]

0
1
2

∆Ln,w + C50-2500  [dB]

0
1
2

7. Ogólna instrukcja wykonawcza

Montaż izolacji
Przycinanie produktu powinno być wy-
konywane dokładnie aby zapewnić bez-
szczelinowy kontakt z płytą sąsiednią. 
Najlepszym sposobem jest przycinanie 
płyt na specjalnym stole przy użyciu 
noża do cięcia wełny.
   Unikać należy montażu małych 
kawałków płyty aby nie spowodować 
dodatkowych nieszczelności połączeń.
Płyty powinny być układane dokładnie 

do siebie i w sposób mijankowy aby 
nie dopuścić do powstania szczelin  
i stref o obniżonej wytrzymałości na 
ściskanie.
   Przed wylaniem wylewki betonowej 
płyty powinny być przykryte folią 
budowlaną w celu uniknięcia ewen-
tualnego powstania mostka akustycz-
nego. Dzieje się tak w przypadku gdy 
wylewany beton dostaje się w szczeliny 
niedokładnych połączeń i następuje 
bezpośredni kontakt pomiędzy stropem 
a wylewką betonową.
   W czasie prac montażowych należy 
unikać bezpośredniego chodzenia po 
płytach izolacyjnych.

Ogólne zasady wykonawstwa 
betonowych podłóg pływających
Betonowa wylewka powinna być jedno-
rodna o minimalnej grubości 50 mm. 
Boczne krawędzie wylewki nie powinny 
stykać się z konstrukcją ścian. Między 
ścianą a krawędzią wylewki należy ułożyć 
paski z wełny kamiennej.

rys. 5
Widok pasków z wełny kamiennej na 
styku ze ścianami bocznymi

   Podczas wylewania betonu wszystkie 
prace transportowe powinny odbywać 
się na zainstalowanych tymczasowo 
przejściach. Mogą to być arkusze drew-
niane lub z płyt g-k. 
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IZOLACJE PODŁóg OD DźWIęKóW uDERZENIOWYCH

8. Karty informacyjne produktów

PAROC SSB 1

Sztywny, niepalny arkusz z wełny kamien-
nej o wysokiej izolacyjności akustycznej                      
od dźwięków uderzeniowych.

Zastosowanie
Specjalny produkt do izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów 
międzykondygnacyjnych, przeznaczony pod wylewki betonowe.

Wymiary
Długość x Szerokość   1200 x 600 mm
Grubość    20-50 mm

Opakowanie
Paczki układane na palecie i owinięte folią

Przewodność cieplna
Deklarowany współczynnik, λD  0,035 W/mK

Reakcja na ogień, Euroklasa  A1

Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała), 
Deklarowana, WS   ≤1kg/m2

Wytrzymałość na ściskanie, deklarowana  15 kPa

Deklarowana wartość współczynnika 
oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU	 	 1

■



Więcej informacji na
www.paroc.pl
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Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości 
technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie 
użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w 
danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder 
zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. 
PAROC oraz czerwono-białe paski są zarejestrowanym znakiem handlowym Paroc Polska sp.z o.o.
© Paroc Group 2012

Paroc Group to jeden z wiodących producentów wyrobów i rozwiązań 
izolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc obejmuje izolacje 
budowlane, techniczne, dla przemysłu stoczniowego, płyty warstwowe z rdzeniem 
ze strukturalnej wełny kamiennej oraz izolacje akustyczne. Posiadamy zakłady 
produkcyjne w Finlandii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki 
handlowe oraz przedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.

Izolacje Budowlane Paroc to szeroka gama wyrobów 
i rozwiązań do zastosowań w tradycyjnym budownictwie. 
Izolacje budowlane wykorzystywane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna i akustyczna ścian zewnętrznych, 
dachów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych  
oraz ścian działowych.

W ofercie produktów do Izolacji Budowlanych dostępne 
są także dźwiękochłonne płyty do sufitów podwieszanych 
i paneli ściennych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach akustycznych jak również do 
ochrony przed hałasem maszynowym.

Izolacje Techniczne Paroc stosowane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna oraz akustyczna w technologii 
budowlanej, urządzeniach przemysłowych, instalacjach 
rurowych i przemyśle stoczniowym.

Ognioodporne Płyty Warstwowe Paroc to lekkie 
płyty warstwowe z rdzeniem z wełny kamiennej pokryte po 
obydwu stronach blachą stalową. Płyty warstwowe Paroc 
stosowane są do budowy fasad, ścian działowych oraz 
sufitów w obiektach użyteczności publicznej, handlowych 
oraz przemysłowych.



gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu 
wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineral-
nej lub innego podobnego materiału. Na warstwie tej ułożyć należy 
jastrych o gr. 4-6 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można 
wzmocnić zgrzewanymi siatkami stalowymi.

Sklepienia ceglane 
Remontując stare ceglane sklepienie łukowe nalezy najpierw usu-
nąć wypełnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej powierzchni 
sklepienia układa się paroizolację, a następnie wysypuje się Leca® 
KERAMZYT izolacyjny L.. Po powierzchniowym zagęszczeniu kru-
szywa należy wykonać szpryc cementowy a na nim ułożyć dodatkową 
izolacje akustyczną i jastrych cementowy.
Na tak wyremontowanych stropach można bezpośrednio układać 
posadzki lub też instalacje ogrzewania podłogowego.
 
Lekkie betony 
Przykładowe receptury znajdują sie na www.leca.pl w sekcji problemy 
i rozwiązania.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Leca® KERAMZYT izolacyjny L należy stosować do izolacji i 
wypełnień wszędzie tam gdzie konieczne jest stosowanie su-
chego keramzytu, o grubości wypełnienia większej niż 8 cm, a 
w szczególności do:

• izolacji posadzek, stropów, stropodachów

• wypełnień stropów, sklepień

Leca® KERAMZYT izolacyjny L można stosować również, 
podobnie jak Leca® KERAMZYT budowlany L do:

• drenaży, zasypek

• izolacji rurociągów, zbiorników, itp. w gruncie

• wytwarzania betonów lekkich

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Stropodachy 
W ściance kolankowej, co ok. 3 m, wykonać otwory wentyla-
cyjne zabezpieczone kratką. Strop nad ostatnią kondygnacją 
oczyścić i ułożyć paroizolację. Wysypać keramzyt zagęszczając 
warstwami 30-50 cm jednocześnie kształtując spady dachu. Na 
keramzycie ulożyć papier woskowany lub folię i wykonać 
jastrych cementowy (tzw. szlichtę) o gr. 4-5 cm stosując np. 
weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowy-
mi, np. prefabrykowanymi. 
Po wyschnięciu podłoża wykonać pokrycie dachu papą. Tak 
wykonany stropodach ma bardzo dobre właściwości termoizo-
lacyjne, a izolacja z keramzytu nie ulegnie zniszczeniu przy ew. 
przeciekaniu dachu.

Stropy żelbetowe 
W stropach żebrowych (Kleina, WPS, żelbetowych żebrowych 
itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L  wykorzystywany jest 
najczęściej jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie 
pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Grubość 
wypełnienia powinna być większa niż 8 cm. Na dolnej płycie 
stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje 
keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt na-
leży powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą 
ok. 50x50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie 

Wyrób zgodny z: EN 14063-1* i EN 13055-1

Atest PZH: HK/B/0118/01/2016

Frakcja: 10-20 mm

Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)

Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK

Wilgotność: < 4%

Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

CE

06 
EN 14063-1

04 
EN 13055-1 
0770-CPR-2370-02-14

* Keramzyt do izolacji

WŁAŚCIWOŚCI

• produkowany z naturalnego surowca

• lekki

• termoizolacyjny

• niepalny

• mrozoodporny

DANE TECHNICZNE

• worek 55 l, paleta 30 worków

• big-bag 2,0 m³, paleta 1 big-bag

Leca® KERAMZYT izolacyjny L 
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Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęsz-
czeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnie-
nie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

• worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m3  (ok. 505 kg)

• big-bag 2,0 m3 , paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecz-
nionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem 
foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przecho-
wany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres 
przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może 
obniżyć wytrzymałość opakowania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapy-
lenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i 
drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na 
sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z 
podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą 
zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają 
go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przy-
padku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skon-
taktować się z Działem Technicznym Leca®. Wraz z ukazaniem 
się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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