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Strop drewniany
jak przeprowadzi  remont kapitalny KROK PO KROKU
Strop drewniany u ytkowany przez dziesi tki 
lat jest najcz ciej ugi ty. Ponadto ci kie wy-
pe nienie wewn trz stropu (tzw. polepa) nad-
miernie obci a mury i fundamenty budynku, 
co ogranicza mo liwo  zmiany sposobu u yt-
kowania pomieszcze . Dobrym rozwi zaniem 
w przypadku remontu takiego stropu jest wy-
konanie izolacji i poziomowania stropu Leca®

KERAMZYTEM oraz u o enie dodatkowej izo-
lacji z we ny mineralnej.

Badaj c zagadnienie izolacyjno ci akustycznej 
stropów drewnianych, opracowano i spraw-
dzono w remontowanym budynku optymalne 
rozwi zanie oparte g ównie na izolacji Leca® 
KERAMZYTEM i we n  mineraln . Proponowany 
dobór materia ów i uk ad warstw skutecznie 
izoluj  akustycznie pomieszczenia rozdzielo-
ne stropem. Ponadto dwie warstwy ogniood-
pornej p yty gipsowo-kartonowej i we na mi-
neralna dodatkowo zabezpieczaj  strop przed 
ogniem i pozwalaj  na zmian  sposobu u ytko-
wania pomieszczenia. 
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Oczyszczamy belki no ne i deski lepego pu apu 
(wsuwki)

 Oczyszczenie stropu

Po oczyszczeniu drewna k adziemy membran
paroprzepuszczaln  np. papier woskowany

 Po o enie membrany

Uk adamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M. Aby 
dodatkowo poprawi  izolacyjno  akustyczn
stropu mo na doda  oko o 15% drobnoziarnistego 
Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S i wymiesza
oba kruszywa

 Uk adanie keramzytu

Wykonujemy posadzk  np. z p ytek ceramicznych 
lub z innego materia u

 Posadzka

Wykonujemy izolacj  z we ny mineralnej i ruszt 
sufitu podwieszanego

 Poprawa izolacyjno ci akustycznej

Montujemy sufit z podwójnej p yty gipsowo-
kartonowej np. GKF (ogniochronna)

 Monta  sufitu 

Na warstw  izolacyjn  nak adamy szpryc 
cementowy o grubo ci grubo ci 1–3 mm

 Szpryc cementowy

Z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy 
warstw  o grubo ci 2–10 cm

 Druga warstwa keramzytu

Uk adamy warstw  z p yt suchego jastrychu

 Suchy jastrych 

Zobacz, jak KROK PO KROKU przeprowadzi  remont stropu drewnianego nad pomieszczeniem suchym, np. pokojem, oraz z jakich materia ów 
wykona  poszczególne warstwy, tak, by zredukowa  ci ar stropu i zachowa  izolacj  akustyczn .

Zobacz te  inne rozwi zania remontów stropów na 
www.netweber.pl
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