
Ocieplenie podłogi pływającej  
na podkładzie z płyt OSB-3 stropu  
masywnego międzykondygnacyjnego 
pomieszczeń mieszkalnych
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1 Parkiet 5 Pas usztywniający z płyty pilśniowej

2 Podkład z płyt OSB-3  
pióro-wpust 4-stronny 6 Strop masywny

3 STEPROCK SUPER, grub. 3 cm 7 Gładź gipsowa

4 Pasek RST

Stropy garaży oraz podłogi
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Podłogi pływające wykonane z podkładami z płyt OSB-3 charakteryzuje 
wysoka wytrzymałość na obciążenia zarówno równomiernie rozłożone, 
jak i punktowe. Wytrzymałość podłogi to również odpowiednia ściśli-
wość materiału izolacyjnego. 

Projektowa wartość obciążenia użytkowego równomiernie rozłożonego na 
warstwie wyrównawczej z płyt OSB-3, zgodnie z PN-EN 1991-1-1, to 3 kN/m2.
Odkształcenie podłogi pływającej pod obciążeniem punktowym ma wartość 
≤1,9 mm. Określa się je na podstawie badania, zgodnie z normą EN1195, 
przez przyłożenie obciążenia 3,15 kN na powierzchni 25x25 mm próbki.

Ocieplenie stropu międzykondygnacyjnego Izolacyjność akustyczna

ti > 16°C 8°C < ti ≤ 16°C

strop masywny

podłoga
pływająca

ti > 16°C ti > 16°C

podłoga 
pływająca

strop masywny

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

Projektujemy podłogę pływającą z warstwą przeciwdrganiową wy-
konaną z materiału sprężystego, włóknistego o porach otwartych  
oraz jak najmniejszej sztywności dynamicznej s’.

Wytyczne projektowe ▼

Wytyczne projektowe ▼

Parametry akustyczne stropów międzykondygnacyjnych. Dobór rozwiązania stropu ze względu na klasy 
akustyczne dla budynku wielorodzinnego.

Izolacja

Podkład 
OSB-3

strop monolityczny np.:  
Filigran min 250 mm  

lub kanałowy o masie min. 570 kg/m2

strop monolityczny np.:  
Filigran min. 200 mm  

lub kanałowy o masie min. 460 kg/m2

strop monolityczny np.:  
Filigran min. 140 mm  

lub kanałowy o masie min. 320 kg/m2

rodzaj grubość 
[mm]

Klasa akustycz-
na dla budynku 

wielorodzin-
nego wg. 

PN-B-02151-5

Ln,wR [dB]   RA1R [dB] Klasa akustycz-
na dla budynku 

wielorodzin-
nego wg. 

PN-B-02151-5

Ln,wR [dB]   RA1R [dB] Klasa akustyczna 
dla budynku wie-
lorodzinnego wg. 

PN-B-02151-5

Ln,wR [dB]   RA1R [dB]

 dla spełnienia wymagań 
PN-B-02151-3

 dla spełnienia wymagań 
PN-B-02151-3

 dla spełnienia wymagań 
PN-B-02151-3

STEPROCK 
SUPER

30 2x22 mm AQ 1 49 57 AQ 0 52 55 nie spełnia 57 52
30 2x18 mm AQ 1 50 56 AQ 0 54 54 nie spełnia 59 49
30 2x15 mm AQ 0 52 58 AQ 0 55 55 nie spełnia 61 49
20 2x22 mm AQ 0 52 58 AQ 0 55 55 nie spełnia 61 49
20 2x18 mm AQ 0 54 58 nie spełnia 57 55 nie spełnia 63 49

* dla obliczeń współczynników Ln,wR oraz RA1R przyjęto poprawkę dla przenoszenia bocznego K=1 dB, jak również współczynnik bezpieczeństwa ze względu na projek-
towanie równy 2 dB.

a)  Ocieplenie podłogi z płyt STEPROCK SUPER, grub. 30 mm wy-
konujemy jednowarstwowo, układając płyty mijankowo.

b)  Dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej między pod-
kładem podłogi a ścianami, zawsze po ich obwodzie montujemy 
pionowy pasek z płyt STEPROCK SUPER, grub. 30 mm.

 c)  Wokół ścian układamy brzegowy pas usztywniający. Jako pierwszą 
warstwę stosujemy ogólnodostępne podłogowe płyty pilśniowe 
o szerokości 100 mm i grubości nie mniejszej niż 10 mm.

d)  Drugą warstwę brzegowego pasa usztywniającego z płyty OSB-3 
(o szerokości minimum 100 mm i grubości minimum 15 mm) 
układamy bezpośrednio na płycie pilśniowej. Łączna grubość obu 
warstw powinna być równa przewidywanej grubości izolacji z płyty 
STEPROCK SUPER, grub. 30 mm.

e)  Pierwszą warstwę poszycia podłogi układamy z płyt OSB-3 (pióro-
-wpust 4-stronny) o grubości minimum 15 mm. Płyty dociskamy do 
siebie, ze zwróceniem uwagi na miejsce styków płyt OSB. Powinny 
one być ułożone mijankowo względem połączeń płyt z wełny 
mineralnej.

f)  Drugą warstwę poszycia podłogi układamy z płyt OSB-3 (pióro-
-wpust 4-stronny) analogicznie do pierwszej warstwy, przy czym 
należy zwrócić uwagę na miejsce występowania styków płyt OSB. 
Płyty drugiej warstwy powinny być usytuowane mijankowo wzglę-
dem styków pierwszej warstwy płyt OSB.

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

h)  Poszycie podłogi z płyt OSB-3 wykonujemy poprzez skręcenie ze 
sobą 2 płyt w części środkowej i 3 płyt w pasie brzegowym. Do 
mocowania używamy łączników do drewna. Ich rodzaj, rozstaw 
i zużycie obrazuje tabela poniżej.
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Przykładowy schemat  rozmieszczenia  oraz mocowania ze sobą 
 płyt OSB-3

   pierwsza (dolna)  warstwa płyt OSB-3
   druga (górna)  warstwa płyt OSB-3

Wytyczne wykonawcze ▼

0SB-3 [mm] Łączniki do drewna  
[mm]

Rozstaw łączników  
[mm]

Zużycie łączników  
[szt.]

Odległość od krawędzi 
płyty [mm]

Poszycie podłogi
2x15 5x35 280-400 (wzdłuż  

i w poprzek płyty) 15-20*/m2 25-50
2x18 5x40

Pas brzegowy
3x15 5x50

330 (wzdłuż pasa) 3 /mb 40-60
3x18 5x60

* zależy od szerokości płyt OSB-3 (625, 675, 1250 mm)

Stropy garaży oraz podłogi
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