NOWOCZESNE
MATERIAŁY
KONSTRUKCYJNE
katalog produktów

SYSTEM STROPOWY
TECHNOBETON

NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIE
W ZAKRESIE
KONSTRUKCJI
GĘSTOŻEBROWYCH
ATRAKCYJNA
EKONOMICZNIE
I KONSTRUKCYJNIE
ALTERNATYWA
DLA TRADYCYJNYCH
SYSTEMÓW
DO STOSOWANIA
RÓWNIEŻ PODCZAS
WYMIANY STROPÓW

PUSTAK 12

• Belki stropowe sprężone o wysokości
12 lub 13 cm, w kształcie odwróconej
litery T, wykonane z betonu klasy C 50/60
oraz splotów stalowych, które nadają
belce początkowy, korzystny stan
naprężeń. Belki produkowane są
w długości od 1,0 do 8,0 m w module
co 10 cm

PRZEKRÓJ BELKI
STROPOWEJ TB 123

• Pustaki stropowe produkowane
są z betonu żwirowego,
wibroprasowanego
• Wysokość pustaków to: 12, 16, 20 i 25 cm
• Pustaki cechuje wysoka wytrzymałość
na przebicie punktowe, minimum 2,5 kN
• Siatka stalowa zgrzewana z prętów
żebrowanych min. #3,5 mm, działająca
przeciwskurczowo oraz zapewniająca
odpowiedni rozkład obciążeń
• Zbrojenie przypodporowe w postaci
prętów ze stali zbrojeniowej #8 do #16,
prostych lub odgiętych, nad zakończeniem każdej belki
• Monolityzująca strop warstwa nadbetonu
o grubości 4-6 cm, z betonu klasy
nie niższej od C 25/30

PRZEKRÓJ BELKI
STROPOWEJ TB 125

PRZEKRÓJ BELKI
STROPOWEJ TB 136

PUSTAK 16

KONSTRUKCJA

PUSTAK 20

PUSTAK 25
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PRZEKRÓJ BELKI
STROPOWEJ TB 137

ZALETY SYSTEMU
• Redukcja kosztów i skrócenie czasu budowy
• Wysoka jakość wykonania prefabrykatów dzięki
systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikowanemu przez Instytut Techniki Budowlanej
• Pustaki stropowe o dużej wytrzymałości na przebicie
• Wysokość konstrukcyjna stropu od 16 cm
• Możliwość oparcia belki bezpośrednio na podciągach i ściankach. Minimalna długość oparcia wynosi
2 cm dla ścian betonowych, z cegły pełnej od 5 cm,
w pozostałych od 7 cm
• Szeroki asortyment belek i pustaków
(również deklowanych)
• Zastosowanie elementów prefabrykowanych
eliminuje konieczność użycia dźwigu na budowie i umożliwia ręczny, szybki i prosty montaż

• Prostota wykonania standardowych otworów
• System przewiduje  zastosowanie obniżonych
pustaków w celu zakotwietnia balkonu
• Mniejsze wartości ugięć stropu w porównaniu
z innymi stropami gęstożebrowymi
• Zwiększenie wytrzymałości na wystąpienie
zarysowań lub klawiszowania
• Brak konieczności wykonania żeber rozdzielczych,
wyeliminowanie deskowania
• Zmniejszenie ilości stempli
• Doradztwo techniczne na każdym etapie
projektowania i budowy
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DŹWIGARY
STRUNOBETONOWE DB

Dźwigary strunobetonowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie wielomieszkaniowym,
usługowym, przemysłowym, gospodarczym oraz
w budowie domów wolnostojących, szkół, szpitali,
parkingów itp. Stanowią zazwyczaj podparcie dla
stropu Technobeton lub stropu żelbetowego
wykonywanego na budowie.

CHARAKTERYSTYKA DŹWIGARÓW:
• Beton klasy C50/60
• Przekrój prostokątny, produkowane szerokości:
18 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm
• Wysokość przekroju do 55 cm
• Możliwość dodania kształtki wieńcowej o grubości
np. 5 cm i wysokości do 31 cm
• Stal sprężająca T12,5 pozwalająca na przenoszenie
znacznych obciążeń dla dużych rozpiętości
• Zastosowanie strzemion ze stali żebrowanej AIIIN
o średnicy 6-12 mm
• Wystające, proste lub zagięte struny umożliwiające
zakotwienie; możliwość przycięcia strun na równo
z betonem w szczególnych sytuacjach
• Możliwość wykonania wcięć poziomych lub pionowych, w zależności od warunków oparcia dźwigarów
• Możliwość wykonania otworów pionowych w celu
poprowadzenia instalacji lub np. do montażu barierek
BHP dla budowy
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FUNKCJA:
• Jako nadproża przekrywające otwory
o dużych rozpiętościach
• Zamiast podciągów żelbetowych
wykonywanych na budowie
• Zamiast podciągów stalowych

ZASTOSOWANIE:
• Dźwigary o szerokości 18 i 24 cm można
zastosować w ścianach murowanych
• Możliwość  wykonania otworów instalacyjnych
• Możliwość zastosowania dodatków (np. tuleje
na barierki, zbrojenie odginane itp.)
• Możliwość różnorodnego kształtowania  strefy
oparcia (ukośny koniec belki, podcięcie pionowe
i poziome końca belki itp.)

DŹWIGARY MOGĄ:
• Stanowić oparcie dla stropu oraz przenosić obciążenia
z nimi związane
• Przebiegać równoległe do stropu i przenosić obciążenia
z ciężkich, lecz niekonstrukcyjnych ścian
• Przenosić inne obciążenia liniowe lub punktowe
SPOSÓB MONTAŻU:
Belka mocowana na podporze
Belki są mocowane poprzez wypełnienie betonem miejsca
oparcia belek na słupach. Czynność ta wykonywana przed
montażem stropów zapewnia stabilność konstrukcji. Zaleca się
zastosowanie betonu szybkowiążącego o wytrzymałości na
ściskanie min. C30/37. Dodatkowe wzmocnienia belki w postaci
prętów prostych i zagiętych znajdują się w arkuszach montażu,
a ich przekrój, liczba i umiejscowienie powinny być skrupulatnie przestrzegane.
Belka oparta przegubowo
Ten rodzaj mocowania musi być zaprojektowany przez projektanta budynku. W tym układzie belka spoczywa na miękkiej podkładce (np. neoprenowej) na wsporniku słupa. W belce znajdują
się jeden lub dwa otwory na każdym końcu, przez które przechodzą trzpienie słupa. Długość trzpieni jest niższa niż wysokość
belki. Otwory wypełnia się specjalistycznym betonem.
Podporowanie w czasie montażu
Dźwigary mogą być montowane bez podpory, z jedną podporą
ułożoną centralnie lub z dwiema podporami w 2/5 i 3/5
rozpiętości, zgodnie z arkuszem montażu.

Dostosowanie prefabrykowanych belek do całej
konstrukcji należy do projektanta budynku.
Konstruktor powinien podać wszystkie szczegóły montażu, w tym sposób zamocowania
belki na słupie, zwłaszcza jeśli słup jest węższy
niż belka.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA
DŹWIGARÓW STRUNOBETONOWYCH DB:
•

•

•

•

•

Dźwigary projektowane są przez konstruktorów Technobeton i odpowiadają
dokładnym założeniom projektowym
budynku
Klient otrzymuje dokładne rysunki
dźwigarów oraz instrukcje montażu
na budowie
Dźwigary są wykonane bardzo precyzyjnie, posiadają dokładne wymiary,
a elementy zewnętrzne są wykonane
w sposób estetyczny
Budowanie z użyciem dźwigarów eliminuje część pracy zbrojarzy na budowie
oraz konieczność szalowania bocznego
stropu
Zastosowanie dźwigarów znacznie
skraca czas realizacji, co przekłada się
na niższe koszty budowy

Magazynowanie, podnoszenie belek
i transport na budowę
Belki prefabrykowane wyposażone są w haki
montażowe na dwóch końcach. Podnoszenie
belek powinno odbywać się w pozycji poziomej
za pomocą zawiesia. Kąt pomiędzy zawiesiem
a belką nie może być mniejszy niż 60°. Dźwigary
należy magazynować na podkładkach drewnianych ustawionych pomiędzy końcem belki
a hakiem.
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BELKI NADPROŻOWE
STRUNOBETONOWE
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
NST_072, NST_124

szer.

dł.

wys.

waga

[cm]

L[mb]

[cm]

[kg/mb]

NST_072

12

1,2 - 2

7

21

10 cm dla L ≤ 2 m
15 cm dla L > 2 m

NST_124

12

1,2 - 2,9

12

36

10 cm dla L ≤ 2 m
15 cm dla L > 2 m

typ
nadproża

NST_072

ZASTOSOWANIE:

NST_124

GOTOWE
DO UŻYCIA
ELEMENTY
PREFABRYKOWANE
NIE WYMAGAJĄ
DOZBRAJANIA
NIE WYMAGAJĄ
UZUPEŁNIANIA
BETONEM
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• Belki nadotworowe
• Belki nadokienne
i naddrzwiowe
• Nadproża można
stosować w otworach
ściennych i jako
podstropowe

MONTAŻ:

Podczas montażu należy zwrócić szczególną
uwagę na oznakowanie
górnej płaszczyzny prefabrykatu (strzałka kierunkowa). Zbrojenie musi
znajdować się w dolnej
części nadproża. Nadproże
należy układać na murach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min.
M10 o grubości min. 2 cm.
Po ułożeniu na zaprawie,
nadproża należy wypoziomować.

minimalna
głębokość oparcia
[cm]

CHARAKTERYSTYKA:

• Elementy konstrukcyjne wykonywane jako sprężane
zamykające otwory
• Redukcja kosztów oraz skrócony czas realizacji inwestycji
• Nadproża jako elementy produkcyjne posiadają ujemną
strzałkę ugięcia (f), która po wmurowaniu i obciążeniu
elementu powraca do wartości bliskiej „0”
• Klasa betonu C50/60 (B60)
• Szeroka gama długości
• Z uwagi na dużą różnorodność materiałów ściennych
dostępnych na rynku (szerokość cegły lub pustaka 11,5
cm lub 12 cm) nadproża TECHNOBETON w przekroju są
delikatnie fazowane tak, aby pasowały do szerokości
każdego rodzaju ścian

DOBÓR NADPROŻY STUNOBETONOWYCH:

Nadproża, w zależności od grubości ściany, mogą być
wbudowywane pojedynczo lub parami (przy ścianach
szerszych od 25 cm także po 3 sztuki w rzędzie).
Przy wyborze nadproży strunobetonowych zaleca się
konsultację z konstruktorem lub kierownikiem budowy.
Nadproże powinno przenieść odpowiednie obciążenia,
których rodzaj i wartość zależy od przeznaczenia stropu,
wagi stropu oraz ścian, rodzaju wieńca i jego współpracy
ze stropem.

TA B E LA D O B O R U P R Z YK ŁA D OW YC H N A DP R O ŻY ST R UN O BETO N OW YC H

Założenia dla powyższych danych:
•
•
•
•

obciążenie ze ściany o grubości 25 cm z betonu komórkowego (powierzchnia trójkąta o kącie 45°)
nadproże obciążone jednostronnie stropem TECHNOBETON
obciążenie użytkowe jak dla pomieszczeń mieszkalnych
współpraca z wieńcem stropowym, który przenosi 70% obciążenia a nadproże 30%

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
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BELKI NADPROŻOWE
STRUNOBETONOWE
ŚCIANY DZIAŁOWE
NST_081

typ
belki nadprożowej

PODSTAWOWY

GOTOWE
DO UŻYCIA
ELEMENTY
PREFABRYKOWANE
NIE WYMAGAJĄ
DOZBRAJANIA
NIE WYMAGAJĄ
UZUPEŁNIANIA
BETONEM
DO STOSOWANIA
W POZIOMIE
I PIONIE
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szer.

dł.

wys.

waga

[cm]

[mb]

[cm]

[kg/mb]

minimalna
głębokość oparcia
[cm]

12

1,2 - 1,5

7

21

10

ZASTOSOWANIE:
• Na ściany działowe
• Belki nadotworowe
• Belki naddrzwiowe
SPOSÓB MONTAŻU:
• Brak konieczności wykonywania
podparcia prefabrykatu
w trakcie wznoszenia kolejnych
warstw ściennych
• Nadproże należy układać na
murach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min. M10
o grubości min. 2 cm
• Po ułożeniu na zaprawie,
nadproża należy wypoziomować

CHARAKTERYSTYKA:
• Elementy konstrukcyjne
zamykające otwory
• Redukcja kosztów oraz skrócony
czas realizacji inwestycji
• Klasa betonu C50/60 (B60)
• Dostępne długości:
1,20 – 1,30 – 1,40 – 1,50 [mb]

ŁĄCZNIK
BALKONOWY

ELIMINACJA
MOSTKÓW
CIEPLNYCH
REDUKCJA
KOSZTÓW
WYKONANIA
BALKONU
BRAK
KONIECZNOŚCI
DOCIEPLANIA
BALKONU
ZASTOSOWANIE:
Połączenie dwóch
elementów żelbetowych:
płyty balkonowej,
na którą oddziałują
warunki atmosferyczne
z wewnętrzną płytą
stropową.

CHARAKTERYSTYKA:
• Szer. 10 cm,  
wys. – 17 cm, dł. – 1 mb
• Masa łącznika – 14,85 kg
• Klasa odporności
ogniowej – R120
• Izolacja termiczna
– wełna kamienna
hydrofobizowana
• Pręty zbrojeniowe
w części łącznika narażonej
na niekorzystne warunki atmosferyczne
wykonane ze stali
nierdzewnej

MONTAŻ:
Łącznik balkonowy zbrojeniowy Technobeton jest
elementem prefabrykowanym, gotowym do użycia.
Należy układać go w miejscu styku płyty stropowej z płytą balkonu łącząc pręty zbrojeniowe łącznika z górnym zbrojeniem płyty stropowej. W celu
zapewnienia stabilizacji łącznika podczas betonowania należy zadbać o równomierne, obustronne
wypełnienie i zagęszczenie mieszanki betonowej.
Zbrojenie płyty balkonowej i płyty stropowej
należy układać z zachowaniem niezbędnej długości zakładu określonej w dokumentacji projektowej. Minimalna klasa betonu płyty balkonowej
to C30/37.
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PUSTAK
SZALUNKOWY

szer.

dł.

wys.

waga

[mm]

[mm]

[mm]

PODSTAWOWY

247

490

NAROŻNY

247

505

rodzaj

PODSTAWOWY

ZASTOSOWANIE:

Stosowane w budownictwie jednoi wielorodzinnym, budynkach użyteczności
publicznej, budynkach przemysłowych,
budynkach inwentarskich jako: ściany fundamentowe, ściany piwnic, ściany budynków,
szyby windowe oraz jako mury oporowe,
ogrodzenia, ściany basenów i mury nośne
ekranów akustycznych.

CHARAKTERYSTYKA:

NAROŻNY
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• Możliwość stosowania zbrojenia pionowego i poziomego w celu zwiększenia
nośności ścian betonowych
• Łatwość utrzymania prostoliniowości
ściany ze względu na występujące zamki
• Równa powierzchnia umożliwiająca
wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej
• Porowata struktura zwiększająca
przyczepność tynków wykonywanych
w sposób tradycyjny

[kg]

zużycie
pustaków
[szt./m2]

zużycie
betonu
[m3./m2]

240

26

8

0,144

240

30

8

0,144

MONTAŻ:

Pustaki szalunkowe układa się na sucho bez stosowania zaprawy. W przypadku nierównego podłoża, pierwszą
warstwę należy ułożyć na zaprawie
cementowej. Po ułożeniu trzech,
czterech warstw, kanały wypełnia
się mieszanką betonową i zagęszcza
przy użyciu wibratora wgłębnego lub
ręcznie. Dalsze układnie pustaków
może nastąpić po uzyskaniu konsystencji gęstoplastycznej powtarzając
układ trzech, czterech warstw.
Pustaki posiadają wgłębienia umożliwiające ułożenie zbrojenia poziomego. Istnieje również możliwość
zastosowania zbrojenia pionowego.
W pustakach narożnych występują nacięcia ułatwiające wykruszenie
części ścianki w celu ułożenia zbrojenia poziomego.

PUSTAK
MUROWY

szer.

dł.

wys.

[mm]

[mm]

[mm]

JEDNOKOMOROWY

240

200

190

10,4

10

12,5

DWUKOMOROWY

240

400

190

20,8

10

12,5

NAROŻNY
WIELOKOMOROWY

240

400

190

22,5

10

12,5

PODSTAWOWY
WIELOKOMOROWY

240

400

190

22,1

10

12,5

rodzaj

ZASTOSOWANIE:

Stosowane w budownictwie
jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej,
budynkach przemysłowych,
budynkach inwentarskich.
Ściany konstrukcyjnie
i niekonstrukcyjne
budynków.

waga wytrzymałość zużycie
na ściskanie pustaków
[kg]
[MPa]
[szt./m2]

JEDNOKOMOROWY

CHARAKTERYSTYKA:

• Brak konieczności wykonywania spoiny pionowej,
montaż na „pióro-wpust”
• Część wielokomorowa pustaka deklowana
w celu ułatwienia murowania
• Możliwość wykonania trzpieni
usztywniających w komorach pustaków
• Wykorzystanie kanałów pionowych
do prowadzenia instalacji
• Uzyskanie powierzchni o nowoczesnej fakturze
bez konieczności tynkowania

DWUKOMOROWY

NAROŻNY
WIELOKOMOROWY

PODSTAWOWY
WIELOKOMOROWY
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PUSTAK
KONSTRUKCYJNY

szer.

dł.

wys.

[mm]

[mm]

[mm]

PODSTAWOWY

240

390

190

21,2

15

12,5

POŁÓWKOWY

240

190

190

11,4

15

12,5

NAROŻNY

240/190

390

190

21,7

15

12,5

rodzaj

waga wytrzymałość zużycie
na ściskanie pustaków
[kg]
[MPa]
[szt./m2]

PODSTAWOWY

ZASTOSOWANIE:

Stosowane w budownictwie
jedno- i wielorodzinnym,
budynkach użyteczności publicznej,
budynkach przemysłowych,
budynkach inwentarskich jako:
ściany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynków, ściany piwnic,
szyby windowe oraz jako mury
oporowe i ogrodzenia.
POŁÓWKOWY

CHARAKTERYSTYKA:
•

•

•

NAROŻNY
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Możliwość wykonania
trzpieni usztywniających
w komorach pustaków
Wykorzystanie kanałów
pionowych do prowadzenia
instalacji
Uzyskanie powierzchni
o nowoczesnej fakturze
bez konieczności tynkowania

MONTAŻ PUSTAKÓW KONSTUKCYJNYCH
ORAZ MUROWYCH:

Pustaki konstrukcyjne oraz murowe układa się na
zaprawie murarskiej. Przed przystąpieniem do murowania, pierwszą warstwę zaleca się ułożyć na sucho
w celu właściwego rozplanowania pustaków, które
mogą wymagać ewentualnego przycięcia. Murowanie
należy rozpoczynać od narożników, które wyznaczą
krawędzie ściany. Podczas murowania należy kontrolować poziom poszczególnych warstw, wyrównanie
ściany i właściwe wypełnienie spoin. Grubość spoin
pionowych i poziomych powinna mieścić się w granicach od 8 mm do 15 mm. W pustakach murowych
nie ma konieczności wykonywania spoin pionowych,
gdyż posiadają tzw. „pióro-wpust”. W celu wypoziomowania pierwszej warstwy i zniwelowania nierówności
podłoża dopuszcza się wykonanie pierwszej warstwy
zaprawy o nieco większej grubości (do 20 mm).
Spoiny pionowe w kolejnych warstwach powinny mijać
się o połowę długości pustaka. Zapewni to pokrywanie
się kanałów w pionie. Kanały pionowe umożliwiają
wprowadzanie zbrojenia i wypełnienie ich betonem,
co wzmacnia i usztywnia konstrukcję ściany tworząc
rdzenie żelbetowe. Naroża ścian zaleca się betonować
wprowadzając co najmniej jeden pręt     10.

PUSTAK
WENTYLACYJNY

rodzaj

wymiary
zewnętrzne
[mm]

wymiary
kanałów
[mm]

waga

PODSTAWOWY

250 x 360 x 245

170 x 120 x 245

27

[kg]

Pustak wentylacyjny – wybudowane kanały wentylacyjne charakteryzują
się małą ilością fug, co zmniejsza opory przepływu i tym samym zwiększa
ich wydajność.

ZASTOSOWANIE:
• Kanały wentylacyjne do wentylacji grawitacyjnej
• Dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, budynków
użyteczności publicznej i budynków przemysłowych

SPOSÓB MONTAŻU:
Przy montażu pustaków wentylacyjnych stosowana jest zaprawa murarska cienkowarstwowa oraz
tradycyjna.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA
PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH:
• Oszczędność powierzchni zabudowy
• Nie wymagają obmurowywania
• Cechuje je wysoka dźwiękoszczelność
• Wybudowane kanały wentylacyjne
charakteryzują się małą ilością fug,
co zmniejsza opory przepływu i tym
samym zwiększa ich wydajność
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SCHODY
PREFABRYKOWANE

Schody prefabrykowane są gotowym produktem,
który wystarczy zamontować. Znajdują swoje
zastosowanie w nowoczesnym budownictwie.
Coraz chętniej wykorzystywane są w budownictwie
wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej oraz domach jednorodzinnych.
Schody prefabrykowane umożliwiają wykończenie
ich na wiele sposobów. Warto jednak wspomnieć,
że prefabrykaty nie wymagają żadnego wykończenia, czyli malowania czy kładzenia okładziny. Idealnie
nadają się do użytku bezpośrednio po montażu.
Największym atutem wykorzystania schodów
prefabrykowanych jest znaczące przyspieszenie
prac na budowie poprzez łatwy i szybki montaż –
eliminujemy pracochłonne szalowanie oraz zbrojenie.
W ofercie posiadamy prefabrykowane gotowe
do użycia belki schodowe oraz biegi schodowe
o szerokościach:  120 cm,  130 cm, 140 cm oraz 150 cm.
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ZALETY:
• szybki, prosty montaż
• nie wymagają czasochłonnych i kosztownych
deskowań
• trwałość i solidność
• wysoka ognioodporność

AKCESORIA

BLOCZEK MUROWY (65 x 240 x 380 mm)
ZASTOSOWANIE:
• Stosowane w budownictwie
jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych,
budynkach inwentarskich
• Ściany działowe piwnic,
podmurówka pod wieńcem
• Możliwość murowania jako
ścianę pełną albo ażurową

KSZTAŁTKA WIEŃCOWA

REDUKCJA KOSZTÓW,
WYELIMINOWANIE DESKOWANIA
ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
UPROSZCZENIE WYKONANIA WIEŃCA
I ZABETONOWANIA STROPU
DOSTĘPNE WYSOKOŚCI KSZTAŁTEK
WIEŃCOWYCH: 20 i 24 cm

SIATKA ZGRZEWANA

SIATKA 3,5 mm OCZKO 15X15 cm
UKŁADANA NA ZAKŁAD 1 OCZKA
INTEGRALNY ELEMENT
STROPU TECHNOBETON
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PRODUKTY TECHNOBETON

SYSTEM STROPOWY

DŹWIGARY STRUNOBETONOWE

ŁĄCZNIKI BALKONOWE

PUSTAKI

NADPROŻA

SCHODY PREFABRYKOWANE

FABRYKA

SIEDZIBA

Stężyca k/ Dęblina (woj. lubelskie, powiat rycki)

Lublin

TECHNOBETON Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

tel. 81 534 05 96
www.technobeton.pl
e-mail: tb@technobeton.pl

