
naturalny system budowlany

Zalecenia wykonawcze 
spis treŚCi

Instrukcja montażu podkładów 

STEICO pod panele i wielowarstwowe 

podłogi pływające

przyjazne środowisku materiały  
budowlane z surowców odnawialnych

izolacja akustyczna podłóg z płytami  
steiCO - zalecenia wykonawcze
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Zalecenia wykonawcze

| prZed rOZpOCZęCiem praC    
 mOntażOwyCh

Na 24 godziny przed rozpoczęciem układania płyt 
należy otworzyć zestaw spakowanego podkładu celem 
aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym zostanie 
zastosowany.

| Opis prOdUKtU

| wŁaŚCiwOŚCi aKUstyCZne 

nazwa produktu steiCOunderfloor steiCOphaltex

Grubość podkładu (mm) 4 5 7 5 8 10

Izolacja akustyczna (dB) 19  19 19 18 19 20

Płyty STEICO z naturalnego włókna drzewnego zapewniają jednoczesną ochronę przed dźwiękami uderzeniowymi oraz 
powietrznymi. Prawidłowe zastosowanie płyt STEICO w systemach podłogowych poprawia izolację akustyczną oraz 
sprawia, że podłoga staje się cieplejsza w dotyku. Dodatkowo płyty STEICO wyrównują nierówności w podłożu do 3 mm. 

| ObsZary ZastOsOwania

• pod panele i podłogi pływające

• dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i laminowanych

• w połączeniu z odpowiednią okładziną podłogową w systemach ogrzewania podłogowego 

| typOwy prZeKrÓJ systemU pOdŁOGOweGO

1  Parkiet 

2  Płyta STEICOunderfloor / STEICOphaltex / STEICOisorel

3 Folia budowlana PE, np. 0,2 mm 

4  Strop masywny 

| ObrÓbKa pŁyt

Cięcie płyt odbywa się przy pomocy odpowiedniego 
noża oraz prostej krawędzi.
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izolacja podłogowa

system izolacji podłogowej

10 mm

10 mm

10 mm

>5 mm

>5 mm

| prZyGOtOwanie pOdŁOża

Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, gładkie 
i stabilne. Jeżeli występuje ryzyko dużego 
zawilgocenia warstw podłogi od fundamentu, należy 
dodatkowo zabezpieczyć podłoże folią budowlaną 
PE, np. 0,2 mm, układaną na tzw. zakładkę - min. 20 cm.

| instalaCJa pŁyt

Podkład powinien być układany luzem z zachowaniem 
przesunięcia szczelin o pół długości płyty.

| OdleGŁOŚć Od KrawędZi

Miejsca styku ze ścianami, przewodami, instalacjami 
wymagają pozostawienia szczeliny dylatacyjnej o 
wielkości min. 10 mm pozwalającej skompensować 
ewentualne ruchy w warstwie podłogi. 

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej 
między pomieszczeniami należy pamiętać o 
pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej między tymi 
pomieszczeniami na poziomie min. 5 mm.

| dOdatKOwe ZaleCenia 

W celu optymalizacji izolacyjności akustycznej 
podłogi jako uzupełnienie systemu stosuje się taśmę 
z włókna drzewnego STEICOsoundstrip przeznaczoną 
do izolacji brzegowej. Materiał ten doskonale 
absorbuje dźwięki.

Cięcie odbywa się przy użyciu stabilnych nożyczek, 
noża do cięcia wełny lub noża introligatorskiego. 
Przymocowanie do ściany odbywa się przy użyciu 
kleju montażowego lub zszywek. Po założeniu 
wszystkich warstw podłogi należy obciąć fragment 
pasków, wystający ponad jej obrys.



80 % swojego życia spędzamy 

w zamkniętych pomieszcze-

niach. Ale czy aby na 

pewno zawsze wiemy 

czym się otaczamy? 

STEICO postawiło 

sobie za zadanie 

stworzenie materiałów 

budowlanych, które 

godzą potrzeby ludzi 

i natury. W taki sposób 

powstały nasze produkty z surow-

ców odnawialnych i bez szkodliwych 

dodatków. Produkty te pomagają obniżyć 

zużycie energii oraz przyczyniają się w dużym stopniu do powstania 

trwałego i zdrowego klimatu w mieszkaniu, który cenią sobie nie 

tylko alergicy.     

Zarówno materiały konstruk-

cyjne jak i również produkty 

izolacyjne zostały wyróżnione 

prestiżowymi symbolami jakości. 

Certyfi kat FSC® (Forest Steward-

ship Council®)

gwarantuje zachowanie gospo-

darki leśnej w stanie zbliżonym do 

naturalnego oraz proekologiczne 

wykorzystanie drewna. Także w 

niezależnych badaniach, jak w tych pro-

wadzonych przez wydawnictwo ÖKO-Test, 

produkty STEICO otrzymują regularnie ocenę 

„bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantują zatem 

bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.   
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Certyfi kat FSC® (Forest Steward-

ship Council®)

gwarantuje zachowanie gospo-

darki leśnej w stanie zbliżonym do 

naturalnego oraz proekologiczne 

wykorzystanie drewna. Także w 

niezależnych badaniach, jak w tych pro-

wadzonych przez wydawnictwo ÖKO-Test, 

produkty STEICO otrzymują regularnie ocenę 

„bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantują zatem 

Naturalny system izolacyjny i konstrukcyjny do renowacji
oraz dla nowych budynków – dach, strop, ściana i podłoga.
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