
PORADNIK TECHNICZNY
TECHNOPANEL 
SPRĘŻONE PŁYTY STROPOWE TYPU FILIGRAN



TECHNOBETON Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i jest wiodącym na polskim rynku 
producentem materiałów budowlanych z betonu sprężonego. 

W naszej ofercie znajdują się:

• systemy stropowe (strop na belkach sprężonych oraz strop typu filigran)

• dźwigary strunobetonowe i słupy

• nadproża strunobetonowe

• pustaki szalunkowe

• pustaki ścienne

• schody prefabrykowane

Nasze materiały wykorzystywane są do realizowania inwestycji w całej Polsce 
- zarówno domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych, użyteczności 
publicznej, jak i dużych inwestycji deweloperskich. 

Na nasz sukces składa się doświadczenie i wiedza o najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technologicznych, międzynarodowy know-how oraz znajomość 
rynku deweloperskiego. 
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SPIS TREśCI

Wszelkie materiały zawarte w Poradniku objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie 
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informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 



REDUKCJA KOSZTÓW INWESTYCJI
•	 niskie	zużycie	stali	-	do	4	kg/m2	w	nadbetonie
•	 oszczędność na etapie prac zbrojarskich oraz wykończeniowych
•	 niższy koszt całkowity wykonania stropu

SZYBKI MONTAŻ
•	 brak	konieczności	deskowania
•	 niewielki ciężar płyt
•	 redukcja prac zbrojarskich

WYSOKA JAKOśĆ
•	 wysoka	dokładność	wykonania	- idealnie	gładka	powierzchnia
•	 brak	konieczności	tynkowania
•	 prace wykończeniowe ograniczają się do ewentualnego wypełnienia i szpachlowania 

styków między płytami, a następnie pomalowania stropu
•	 izolacyjność akustyczna jest taka sama jak stropu żelbetowego o tej samej grubości
•	 niewielkie ugięcia stropu

DUŻE MOŻLIWOśCI KONSTRUKCYJNE
•	 możliwość	prowadzenia	instalacji	elektrycznych	w	stropie
•	 dowolność	rozmieszczenia	ścianek	działowych
•	 niewielka grubość stropu - od 16 cm
•	 możliwość oparcia płyt na: belkach żelbetowych, ścianach betonowych, murowanych, 

profilach stalowych
•	 możliwość podwieszenia płyt (w przypadku belki w grubości stropu lub ściany  

o pełnej wysokości można podwiesić płyty w celu zespolenia stropu z konstrukcją)
•	 możliwość stosowania w obiektach wielopoziomowych

PRODUKT SKROJONY NA MIARĘ
•	 możliwość	wykonania	otworów	w	stropie
•	 strop dostosowany jest indywidualnie do danego obiektu - dostosowanie nośności  

do warunków użytkowania stropu (możliwość dodatkowego zbrojenia)
•	 możliwość wyposażenia płyt w dodatkowe akcesoria, np.: tuleje do montażu barierek BHP, 

puszki pod instalacje elektryczne

Płyta sprężona grubości  
5 - 10 cm  

wraz ze zbrojeniem głównym  
w postaci strun

Standardowa szerokość 
produkcyjna to 2,5 m  

z możliwością jej 
zmniejszenia

Dowolna długość płyt 
dostosowana do założeń 

projektowych

Stal sprężająca  
o wysokiej wytrzymałości  

na rozciąganie  
2060 MPa

Dodatkowe zbrojenia ze stali 
AIIIN w postaci pojedyńczych 

prętów lub siatek

Beton części 
prefabrykowanej  

min. C30/37

Nadbeton klasy C25/30  
lub wyższej  

wg dokumentacji 
projektowej

Fazka krawędziowa  
10x10 mm  

znajdująca się w dolnej 
części, na linii styków  

między płytami

Klasa ekspozycji  
według dokumentacji 

projektowej

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OGÓLNE INFORMACJE O PŁYTACH SPRĘŻONYCH TECHNOPANEL

Płyty stropowe typu 
filigran TECHNOPANEL  
są cienkimi płytami  
ze sprężonego betonu  
o grubości od 5 do 10 cm  
i umożliwiają 
wykonanie jedno- lub 
dwukierunkowego stropu 
monolitycznego. 

• budownictwo mieszkaniowe indywidualne i wielorodzinne
• budynki usługowe
• garaże
• budownictwo przemysłowe
• budynki użyteczności publicznej: budynki oświaty, obiekty sportowe
• jako szalunek tracony płyt balkonowych 

ZASTOSOWANIE
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ZALETY

REDUKCJA KOSZTÓW INWESTYCJI
•	 niskie	zużycie	stali	-	do	4	kg/m2	w	nadbetonie
•	 oszczędność na etapie prac zbrojarskich oraz wykończeniowych
•	 niższy koszt całkowity wykonania stropu

SZYBKI MONTAŻ
•	 brak	konieczności	deskowania
•	 niewielki ciężar płyt
•	 redukcja prac zbrojarskich

WYSOKA JAKOśĆ
•	 wysoka	dokładność	wykonania	- idealnie	gładka	powierzchnia
•	 brak	konieczności	tynkowania
•	 prace wykończeniowe ograniczają się do ewentualnego wypełnienia i szpachlowania 

styków między płytami, a następnie pomalowania stropu
•	 izolacyjność akustyczna jest taka sama jak stropu żelbetowego o tej samej grubości
•	 niewielkie ugięcia stropu

DUŻE MOŻLIWOśCI KONSTRUKCYJNE
•	 możliwość	prowadzenia	instalacji	elektrycznych	w	stropie
•	 dowolność	rozmieszczenia	ścianek	działowych
•	 niewielka grubość stropu - od 16 cm
•	 możliwość oparcia płyt na: belkach żelbetowych, ścianach betonowych, murowanych, 

profilach stalowych
•	 możliwość podwieszenia płyt (w przypadku belki w grubości stropu lub ściany  

o pełnej wysokości można podwiesić płyty w celu zespolenia stropu z konstrukcją)
•	 możliwość stosowania w obiektach wielopoziomowych

PRODUKT SKROJONY NA MIARĘ
•	 możliwość	wykonania	otworów	w	stropie
•	 strop dostosowany jest indywidualnie do danego obiektu - dostosowanie nośności  

do warunków użytkowania stropu (możliwość dodatkowego zbrojenia)
•	 możliwość wyposażenia płyt w dodatkowe akcesoria, np.: tuleje do montażu barierek BHP, 

puszki pod instalacje elektryczne



OGÓLNE INFORMACJE O PŁYTACH SPRĘŻONYCH TECHNOPANEL
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Sprężone płyty stropowe TECHNOPANEL to bardzo korzystna alternatywa  
dla stropu monolitycznego.











W celu osiągnięcia wydajnego zarządzania wszystkimi fazami procesu budowlanego, tj.:

• PLANOWANIEM

• PRODUKCJĄ

• TRANSPORTEM 

• REALIZACJĄ STROPU NA BUDOWIE

budowanie z płyt stropowych TECHNOPANEL wymaga stałego kontaktu pomiędzy firmą 
TECHNOBETON a Zamawiającym.

Poradnik techniczny przedstawia zasady tej współpracy i wskazuje dokumenty niezbędne do 
sprawnego prowadzenia budowy.

Biuro projektowe TECHNOBETON każdorazowo 
opracowuje indywidualny projekt wykonawczy 
stropu, dostosowany do konkretnego obiektu  
i warunków użytkowania. 

Projekt określa szczegółowe parametry techniczne płyt 
TECHNOPANEL i to na jego podstawie odbywa się produkcja.

Do wykonania projektu stropu niezbędne są  
następujące dane:

• projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej  
– w formacie dwg

• mapy obciążeń stropu
• wymagana ognioodporność stropu
• wytyczne odnośnie przejść instalacyjnych w stropie
• dane urządzeń obciążających strop

Projekt stropu TECHNOPANEL określa:

• sposób montażu płyt – w tym kolejność montażu
• oparcie płyt 
• podporowanie w trakcie montażu
• zbrojenie – przypodporowe, na styku płyt, ze względu 

na ognioodporność oraz inne niezbędne zbrojenia 
wynikające z obliczeń

Zamawiający ma za zadanie zatwierdzić projekt wykonawczy 
stropu przed jego produkcją, a Wykonawca powinien 
zastosować się do instrukcji zawartych w projekcie  
i w pozostałych dokumentach technicznych TECHNOBETON.

śCISŁA WSPÓŁPRACA NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU BUDOWY

INDYWIDUALNY PROJEKT STROPU
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Aby opracować jak najbardziej optymalny projekt stropu, Zamawiający razem z pracownikami firmy 
TECHNOBETON wspólnie przygotowują rozwiązania techniczne.

 Zamawiający przekazuje do biura projektowego TECHNOBETON niezbędne założenia do 
opracowania projektu wykonawczego stropu. 

 TECHNOBETON opracowuje projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 Opracowany przez TECHNOBETON projekt stropu jest pisemnie zatwierdzany przez 
Zamawiającego.


Po zatwierdzeniu projektu Zamawiający przedstawia firmie TECHNOBETON oczekiwany 
harmonogram dostaw. W tym celu przekazuje wytyczne dotyczące kolejności montażu płyt 
na budowie. 

Projekt stropu opracowany przez TECHNOBETON uwzględnia również kolejność prac 
montażowych oraz kolejność transportowania płyt, co pozwala odpowiednio zaplanować 
załadunki samochódów transportowych oraz rozładunki na budowie. 



Wykonawca powinien zapewnić na budowie:

• odpowiednie warunki rozładunku, w tym bezpieczny dostęp do placu budowy i rozładunek 
pojazdów w możliwie najszybszym czasie, aby uniknąć przestojów

• niezbędne urządzenia do podnoszenia prefabrykatów: 

• żuraw o udźwigu umożliwiającym rozładunek w miejsce docelowe na budynku 
• odpowiednie zawiesia (ilość zawiesi i ich długości odpowiednio dobrane do 

wymiarów płyt stropowych)

• miejsce buforowe do składowania płyt stropowych - jeśli jest taka konieczność



Wykonawca ustawia podpory zgodnie z projektem wykonawczym.

Podpory pośrednie i podpory brzegowe powinny odpowiadać wymogom projektowym 
(obciążenia oraz ilość podpór).

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa przy montażu stropu.

Sposób oparcia płyt stropowych (na ścianach lub podciągach itp.) oraz miejsce ich 
podwieszenia jest wskazane w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji. 

Zalecana jest weryfikacja oparcia płyt z możliwością korekty względem projektowanej 
wartości oparcia.

INDYWIDUALNY PROJEKT STROPU

PLANOWANIE I DOBÓR ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

7



ZASADY SKŁADOWANIA

Należy zachować zasady składowania takie jak podczas transportu:

• płaskie podłoże
• odpowiednia ilość podkładek drewnianych
• podkładki ułożone pionowo "jedna nad drugą", zgodnie z rysunkiem poniżej:

ORGANIZACJA DOSTAW

Klient weryfikuje i potwierdza:

• propozycję TECHNOBETON dotyczącą załadunków (i ewentualnie uzgadnia proponowane zmiany)
• kolejność dostaw wraz ze wstępnymi terminami
• ostateczne daty dostaw na 72 godziny przed wysyłką

ODBIÓR ZAŁADUNKÓW - KONTROLA PRODUKTU 

INFORMACJE O TOLERANCJACH PRODUKCJI  
wg pkt 4.3 normy PN-EN 13747+A2 

Potwierdzenie dokumentu dostawy WZ 

Należy:

• wpisać czas przyjazdu i odjazdu samochodu 
dostawczego

• określić liczbę przekładek drewnianych 

 prawidłowo  nieprawidłowo

należy skontrolować przekładki drewniane  
i pasy zabezpieczające oraz sprawdzić 

wizualnie jakość produktów

Kontrola jakości ładunku

• tolerancja długości = ±2 cm
• tolerancja szerokości = +0,5 cm; -1 cm
• tolerancja grubości = +1 cm; -0,5cm
• pozycja otworów i wycięć = ±3 cm

należy sprawdzić zgodność załadunku  
z dokumentem dostawy WZ

Kontrola ilości ładunku
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TRANSPORT I ROZŁADUNEK

maks. 
50cm



Standardowo płyty TECHNOPANEL nie posiadają kratownic i powinny być przenoszone wyłącznie za 
pomocą zawiesi mocowanych do haków transportowych, które występują w gotowym prefabrykacie  
i oznaczone są wyróżniającym je kolorem.

Tuleje potrzebne do zamocowania systemu barierek bezpieczeństwa (jeśli takie są wymagane ze strony 
Zamawiającego) montowane są podczas układania mieszanki betonowej w formie w zakładzie produkcyjnym. 
Barierki bezpieczeństwa należy zamontować przed podniesieniem płyt.

hak transportowypłyta TECHNOPANEL
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MONTAŻ

min.



SPOSOBY OPARCIA PŁYT

Płyty stropowe TECHNOPANEL można układać na wszystkich rodzajach podpór: 

• belkach żelbetowych

• ścianach betonowych

• ścianach murowanych

• profilach stalowych

Płyty należy wyregulować i wypoziomować na podporach lub na deskach krawędziowych umieszczonych przy 
ścianach. 

Płyty układa się obok siebie ze szczeliną 5 mm zgodnie z rysunkiem poniżej:

W celu zapewnienia 
idealnego poziomu 
docelowych stropów, 
układanie płyt 
TECHNOPANEL wymaga 
montażu jednego lub 
kilku rzędów podpór, 
ustawionych zgodnie  
z projektem wykonawczym 
dostarczonym przez 
TECHNOBETON.

Podpory są decydującym czynnikiem bezpieczeństwa na budowie. Ich odpowiedni 
montaż i demontaż są gwarancją przyszłej jakości stropu.

5 mm - przerwa montażowa
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PODPOROWANIE



Podczas układania płyt stropowych należy upewnić się, że zachowane są efektywne minimalne wartości 
oparcia w fazie montażowej podane w tabelach poniżej:

OPARCIE	PŁYT	STROPOWYCH	NA	PODPORZE	STALOWEJ	LUB	BETONOWEJ

Grubość	
stropu

Rozpiętość	
stropu

z	podparciem	pośrednim bez	podparcia	pośredniego

Minimalne	
oparcie

Nominalne	
oparcie

Zasięg	 
oparcia

Minimalne	
oparcie

Nominalne	
oparcie

Zasięg	 
oparcia

20	cm

5.0	m 1.5 cm 3.0 cm 5.0 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

5.5	m 1.5 cm 3.0 cm 5.0 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

6.0	m 1.5 cm 3.0 cm 5.0 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

25	cm

6.5	m 2.0 cm 3.5 cm 5.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

7.0	m 2.5 cm 4.0 cm 6.0 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

7.5	m 2.5 cm 4.0 cm 6.0 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm

OPARCIE	PŁYT	STROPOWYCH	NA	PODPORACH	MUROWANYCH

Grubość	
stropu

Rozpiętość	
stropu

z	podparciem	pośrednim bez	podparcia	pośredniego

Minimalne	
oparcie

Nominalne	
oparcie

Zasięg	 
oparcia

Minimalne	
oparcie

Nominalne	
oparcie

Zasięg	 
oparcia

18	cm

4.5	m 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm

5.0	m 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm

5.5	m 3.0 cm 4.5 cm 6.5 cm 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm

22	cm

5.5	m 3.5 cm 5.0 cm 7.0 cm 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm

6.0	m 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm 4.0 cm 5.5 cm 7.5 cm

6.5	m 4.5 cm 6.0 cm 8.0 cm 4.5 cm 6.0 cm 8.0 cm

1 - minimalne oparcie: wartość oparcia na podporze, poniżej której wymagane jest podparcie pyty  
       przy krawędzi 

2 - oparcie nominalne: wartość oparcia na podporze wskazana na planie montażu,  
         uwzględniająca tolerancje wykonania płyt oraz tolerancje wykonania robót

3 - zasięg oparcia: nominalna głębokość oparcia, którą należy zapewnić na konstrukcji nośnej, aby  
         umożliwić układanie płyt, biorąc pod uwagę wszelkie przeszkody (np. strzemiona belek) i inne tolerancje
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zbrojenie podporowe

podpora

deskowanie

schemat	oparcia	na	desce	krawędziowej

belka prefabrykowana
lub monolityczna

w przypadku braku podpory
należy zwiększyć oparcie

nadbeton

podpora

schemat	oparcia	na	belce	poniżej	stropu

zbrojenie podporowe

płyta TECHNOPANEL

zbrojenie wg zaleceń projektanta

schemat	oparcia	na	ścianie

SCHEMATY	OPARCIA	NA	KIERUNKU	NOŚNYM

zbrojenie odginane

płyta TECHNOPANEL

podpora

schemat	oparcia	na	ścianie	na	dowolnej	wysokości

przerwa montażowa

płyta TECHNOPANEL

schemat	oparcia	na	ścianie	na	paśmie	lub	belce	obniżonej
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pręty wykotwieniowe

płyta TECHNOPANEL

podpory

deskowanie

schemat	oparcia	na	belce	ukrytej	w	grubości	stropu

płyta TECHNOPANEL

pręty podwieszające zbrojenie na rozwarstwieniedozbrojenie wg projektu

płyta TECHNOPANEL
ze zbrojeniem podwieszającym

podpory

schemat	podwieszenia	płyty	do	płyty

zbrojenie górne

płyta TECHNOPANEL

odległość od krawędzi ściany 0 cm

zbrojenie odginane

płyta TECHNOPANEL

odległość od krawędzi ściany 2 cm

schemat	oparcia	na	ścianie schemat	oparcia	na	ścianie	na	dowolnej	wysokości
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SCHEMATY OPARCIA NA KIERUNKU NIENOśNYM



UKŁADANIE NADBETONU

Po ułożeniu niezbędnych dozbrojeń Wykonawca układa 
mieszankę betonową górnej warstwy przy pomocy 
pompy lub przy pomocy podwieszanego pojemnika. Klasa 
betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
-  min. 25 MPa.

WYKONANIE DOZBROJEŃ

Wykonawca ma za zadanie ułożyć dodatkowe zbrojenia (zbrojenie przypodporowe, pręty zszywające na styku 
płyt itp.) na budowie zgodnie z projektem wykonawczym firmy TECHNOBETON.

zbrojenie podporowe skrajne zbrojenie na ognioodporność

płyta TECHNOPANEL

zbrojenie podporowe

DEMONTAŻ PODPÓR

Prawidłowy demontaż podpór wpływa na ostateczną jakość stropu oraz bezpieczeństwo budowy.  
Etapy rozmontowania podpór muszą być zgodne z trybem pracy określonym przez Wykonawcę oraz 
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.

KONTROLA STROPU  PRZED WYPEŁNIENIEM ZŁĄCZY I WYKOŃCZENIEM

Przed usunięciem podpór i wypełnieniem złączy, 
Wykonawca powinien sprawdzić powierzchnię 
dolną stropu. 

W przypadku złączy, które są zbyt szerokie 
lub nierówne (patrz rysunek obok), wszelkie 
działania naprawcze, które należy wykonać, 
powinny być określone i zapisane na planie 
montażu przez firmę wykonującą roboty 
budowlane. 

produkt wypełniający szczelinę

taśma wzmacniająca min. 100 mm

złącze  
>20 mm
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PRACE WYKOŃCZENIOWE

Wykonawca nie powinien dopuścić do miejscowego 
nadmiernego gromadzenia mieszanki betonowej. 
Należy zachować ciągłość betonowania i rozprowadzać 
beton od krawędzi stropu lub od podpór w kierunku 
środka przęsła. W przypadku stosowania betonu 
samozagęszczalnego konieczne jest zapewnienie 
szczelności pomiędzy płytami.



WYPEŁNIENIE ZŁĄCZY MIĘDZY PŁYTAMI

Do wypełniania połączeń między płytami TECHNOPANEL należy używać wyłącznie mas trwale plastycznych.
TECHNOBETON zaleca używanie produktów „gotowych do użycia” w celu zagwarantowania powtarzalności 
parametrów produktu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Należy usunąć wszelkie smugi mleczka cementowego oraz zeskrobać i wyszczotkować w celu wyeliminowania 
kruchych krawędzi, a następnie odkurzyć podłoże. Wypełnienie miejscowych ubytków (odpryski, nierówności) 
wykonuje się zaprawą murarską. W takim przypadku należy bezwględnie przestrzegać czasu wiązania zaprawy 
naprawczej przed wykonaniem obróbki złącza. 

Obróbkę spoiny należy przeprowadzić po uzyskaniu pełnej wytrzymałości betonu, usunięciu podpór i wykonaniu 
ścian działowych oraz po zabezpieczeniu stropu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Obróbka złączy musi być przeprowadzona w 2 fazach przez wykwalifikowanych pracowników:

1. Uszczelnianie złączy
2. Wykończenie po wyschnięciu pierwszej fazy (około 7 dni w 20° C)

NAPRAWA EWENTUALNYCH NIEDOSKONAŁOśCI

W celu naprawy zbyt szerokich złączy 
pomiędzy płytami TECHNOPANEL, należy 
wzmocnić je za pomocą taśmy przed pierwszą 
warstwą masy naprawczej. 

Zbyt szerokie połączenia zostaną 
zidentyfikowane podczas odbioru przed 
zakończeniem prac i zaznaczone na 
planach montażu. Istotne jest, by dokładnie 
zlokalizować te złącza jeszcze przed obróbką. 

Uskoki między płytami TECHNOPANEL powinny 
być naprawione przez firmę wykonawczą 
poprzez wypełnienie wyższej płyty zaprawą 
bezskurczową oraz ułożenie taśmy 
montażowej. 

wypełnić masę naprawczą

szerokość naprawy

taśma wzmacniająca
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