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STROPU TERIVA 4,0/1

BELKI STROPOWE

Stropy TERIVA 4,0/1 s¹ przeznaczone do stosowania 

w obiektach budowlanych, w których obci¹¿enie chara-

kterystyczne równomiernie roz³o¿one lub zastêpcze 

równomiernie roz³o¿one ponad ciê¿ar w³asny konstrukcji 
2stropu nie przekracza 4,0 kN/m .

2STROP TERIVA 4,0/1

ZALETY STROPU TERIVA:

strop lekki
wysoka izolacja cieplna i akustyczna
³atwy w monta¿u

ELEMENTY STROPU TERIVA:

belki stropowe

pustaki stropowe

beton uk³adany na budowie klasy nie ni¿szej ni¿ 

C16/20 (B20), o uziarnieniu kruszywa nie wiêkszym 

ni¿ 8mm

zbrojenie dodatkowe uk³adane na budowie (poza 

zbrojeniem belek), tzw. zbrojenie podporowe (siatki 

podporowe P1, P2, Z1, Z2).

Wykonane z betonu zwyk³ego klasy nie ni¿szej ni¿ C25/30 

(równowa¿na klasie B30), kratownicy stalowej posia-

daj¹cej Aprobatê Techniczn¹ oraz ewentualnych prêtów 

dodatkowych.

Pas górny belki jest wykonany z jednego prêta o œrednicy 

Ø8mm a dolny z dwóch prêtów od Ø8mm do  Ø12mm, 

których œrednica zmienia siê w zale¿noœci od d³ugoœci 

kratownicy. Dodatkowo w stopce belki w niektórych 

d³ugoœciach znajduje siê prêt dozbrojeniowy. Œrednice 

prêtów pasa dolnego kratownicy i prêta dozbrojeniowego 

przyjmuje siê  wg tablicy 5.1 Dokumentacji Technicznej 

Stropów TERIVA 4,0/1. Dolny pas kratownicy zatopiony 

jest w stopce betonowej o przekroju 40x120mm 

wykonanej  z  betonu.

dodatkowy
prêt ¿ebrowany

stopka
betonowa

C25/30

krzy¿ulce
2 prêty g³adkie

œr.    5

pas górny
1 prêt ¿ebrowany
œr.    8

pas dolny
2 prêty ¿ebrowane

2400-7200

SK£ADOWANIE

TRANSPORT

Belki nale¿y sk³adowaæ na równym i suchym pod³o¿u, na 

dwóch podk³adkach o gruboœci 38mm, szerokoœci 80mm, 

u³o¿onych poziomo w odleg³oœci oko³o 1/5 d³ugoœci od jej 

koñców. Nastêpn¹ warstwê belek nale¿y uk³adaæ na 

dwóch podk³adkach drewnianych o gruboœci min. 32mm 

i szerokoœci 80mm. Podk³adki powinny byæ u³o¿one nad 

podk³adkami dolnymi, na wêz³ach pasa górnego dolnej 

belki. Liczba warstw belek w jednym stosie nie powinna 

byæ wiêksza ni¿ piêæ. 

W jednym miejscu (stosie) mog¹ byæ sk³adowane belki 

tego samego typu i d³ugoœci. W czasie sk³adowania belki 

stropowe zaleca siê zabezpieczyæ przed opadami 

atmosferycznymi.

Belki stropowe mog¹ byæ transportowane dowolnymi 

œrodkami, przy czym sposób ich uk³adania na œrodkach 

transportowych powinien byæ analogiczny jak przy 

sk³adowaniu. Belki powinny wype³niaæ ca³¹ przestrzeñ 

³adunkow¹ œrodka transportowego i byæ zabezpieczone 

przed zmian¹ po³o¿enia w czasie transportu.

 

 



3 STROP TERIVA 4,0/1

Do podnoszenia i przenoszenia belek nale¿y stosowaæ 

specjalne uchwyty lub zawiesia umo¿liwiaj¹ce chwytanie 

belek w wêz³ach pasa górnego, w odleg³oœci oko³o 1/5 

d³ugoœci belki od jej koñców. Nie dopuszcza siê 

przenoszenia belek za prêt górny miêdzy wêz³ami.

W czasie za³adunku i roz³adunku nie dopuszcza siê 

rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty, 

a tak¿e uderzania przedmiotami o belki.

Dla stropów o rozpiêtoœci powy¿ej 6,3m, podpory 

monta¿owe wypoziomowaæ tak, aby w œrodku rozpiêtoœci 

stropu uzyskaæ wygiêcie belek w górê równe 15mm.

Przy rozpiêtoœci stropów powy¿ej 6,0m, zaleca siê 

uk³adanie belek tak, aby w s¹siednich przês³ach stanowi³y 

przed³u¿enie w linii prostej. Do tego przypadku pomiêdzy 

czo³ami belek nale¿y zachowaæ odleg³oœæ minimum 

16mm.

Belki nale¿y uk³adaæ osiowo w rozstawie 0,6m. Rozstaw 

belek nale¿y sprawdziæ przez u³o¿enie miêdzy nimi po 

jednym pustaku przy ka¿dym koñcu belki.

Maksymalna rozpiêtoœæ modularna stropu, przyjmowana 

jako wielokrotnoœæ 200mm wynosi:

- dla stropów jednoprzês³owych, wolnopodpartych – 

6,0m,

- dla stropów ci¹g³ych, co najmniej dwuprzês³owych 

lub jednoprzês³owych, zamocowanych – 7,2m.

W stropach co najmniej dwuprzês³owych stosunek 

rozpiêtoœci dwóch s¹siednich przêse³ nie mo¿e byæ 

mniejszy ni¿ 0,7.

Stosowanie stropów jednoprzês³owych o rozpiêtoœci 

wiêkszej od 6,0m jest dopuszczane pod warunkiem 

przynajmniej jednostronnego zamocowania, które 

przenosi moment ujemny na podporze zamocowanej, 

o wartoœci nie wiêkszej ni¿ podano w tablicy Z4-2 

dokumentacji technicznej.

Na indywidualne zamówienie dopuszcza siê stosowanie 

belek stropowych o d³ugoœci stanowi¹cej nieparzyst¹ 

wielokrotnoœæ 100mm.

Stropy TERIVA 4,0/1 mog¹ przenosiæ obci¹¿enia 

równomiernie roz³o¿one lub obci¹¿enie zastêpcze 
2równomiernie roz³o¿one przypadaj¹ce na 1m  stropu:

Pustaki powinny byæ sk³adowane na paletach maksy-

malnie w piêciu warstwach i zabezpieczone foli¹ przed 

przesuniêciem. Iloœæ palet w stosach – max 2.

W przypadku braku palet, pustaki mo¿na sk³adowaæ 

w stosach o nie wiêcej ni¿ szeœciu warstwach, uk³adaj¹c je 

otworami skierowanymi pionowo. Sposób uk³adania powi-

nien zapewniaæ przywi¹zywanie pustaków w s¹siednich 

warstwach.

W okresie mo¿liwego wystêpowania ujemnych tempe-

ratur, pustaki nale¿y zabezpieczyæ przed opadami 

atmosferycznymi.

Na œrodkach transportowych pustaki przewozi siê na 

paletach. Dopuszcza siê transport pustaków luzem. 

Nale¿y je wtedy uk³adaæ otworami skierowanymi ku górze, 

d³u¿szym wymiarem w kierunku jazdy.

Ca³oœæ ³adunku powinna byæ zabezpieczona przed 

zmian¹ po³o¿enia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia 

i rzucanie pustaków s¹ niedopuszczalne.

PUSTAKI STROPOWE
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Wykonane z betonu lekkiego kruszywowego (kera-

mzytobeton), odpowiadaj¹cemu wymaganiom PN-EN 

206-1. Keramzyt to nowoczesne, lekkie i zdrowe 

kruszywo budowlane, otrzymywane przez wypalanie 

³atwo pêczniej¹cych glin w piecach obrotowych. 

Posiada wysok¹ izolacyjnoœæ ciepln¹, odpornoœæ na 

czynniki chemiczne i atmosferyczne. Jest materia³em 

bezwonnym, pozbawionym zwi¹zków palnych, nie 

utlenia siê.

Minimalna charakterystyczna wytrzyma³oœæ pustaka 

na obci¹¿enie skupione wynosi 1,5kN.

Masa pustaka w stanie powietrzno-suchym max 

16,5kg.

SK£ADOWANIE

TRANSPORT

ZASADY WYKONYWANIA
STROPU 4,0/1

2charakterystyczne ca³kowite – 6,7 kN/m ,

charakterystyczne ponad ciê¿ar w³asny konstrukcji 
2stropu – 4,0 kN/m ,

obliczeniowe ponad ciê¿ar w³asny konstrukcji stropu – 
24,9 kN/m .

UK£ADANIE I PODPIERANIE BELEK

L   3,8m

4,0m    L    6,0m

6,0m    L    7,2m
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D³ugoœæ oparcia belki na murze lub innej konstrukcji 

noœnej powinna wynosiæ minimum 80mm.

W przypadku bezpoœredniego opierania belek na 

podporach, koñce belki nale¿y uk³adaæ na warstwie 

zaprawy cementowej klasy minimum M10 o gruboœci 10-

20mm. Przy rozpiêtoœci stropu powy¿ej 6,0m zaleca siê 

opieranie belek na podporach monta¿owych, ustawionych 

przy licu œciany lub w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 0,3m od 

lica (na rygach) i wykonywanie wieñca obni¿onego. Dolna 

krawêdŸ wieñca opuszczonego powinna znajdowaæ siê 

poni¿ej spodu belki w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 40mm. 

W zale¿noœci od rozpiêtoœci stropów nale¿y stosowaæ 

podpory monta¿owe w liczbie 1, 2 lub 3 sztuki. Podpory 

monta¿owe belek nale¿y umieszczaæ w wêz³ach pasa 

dolnego belek.

Na obrze¿ach stropów, na œcianach noœnych i œcianach 

równoleg³ych do belek nale¿y wykonaæ w poziomie stropu 

wieñce ¿elbetowe o wysokoœci nie mniejszej ni¿ wysokoœæ 

konstrukcyjna stropu i szerokoœci co najmniej 100mm. 

Zbrojenie wieñców powinno sk³adaæ siê co najmniej 

z trzech prêtów o œrednicy nie mniejszej ni¿ 10mm. Zaleca 

siê stosowanie czterech prêtów o œrednicy 10mm. 

Strzemiona o œrednicy 4,5mm powinny byæ rozmie-

szczone co 250mm.

Z uwagi na koniecznoœæ stosowania w stropach 

gêsto¿ebrowych zbrojenia podporowego, jako zasadê 

nale¿y przyj¹æ projektowanie zbrojenia wieñca tak, aby 

górne prêty wieñca znajdowa³y siê oko³o 30mm od górnej 

powierzchni stropu. Umo¿liwi to u³o¿enie zbrojenia 

podporowego z mo¿liwoœci¹ jego w³aœciwego otulenia 

betonem w projektowanej wysokoœci stropu.

Po u³o¿eniu belek i dwóch rzêdów pustaków (po jednym 

przy obu podporach stropu), przestrzenie miêdzy nimi 

nale¿y wype³niæ pozosta³ymi pustakami, uk³adaj¹c je 

z odpowiednio usztywnionych pomostów, których poziom 

powinien byæ ni¿szy od dolnej powierzchni belek.

Uk³adanie pustaków nale¿y prowadziæ w jednym kierunku, 

prostopadle do belek. Powierzchnie czo³owe pustaków 

przylegaj¹ce do wieñców, podci¹gów lub ¿eber powinny 

byæ przed ich u³o¿eniem zamkniête (zadeklowane).

Pustaki nie powinny opieraæ siê na podporach sta³ych, na 

których u³o¿one s¹ belki.

UK£ADANIE PUSTAKÓW

WIEÑCE

2
4

0

a  11cm

2
4

0

a  11cm

zaprawa
cementowa M10

min 240 mm

min 240 mm



Przy rozpiêtoœci stropu od 4,0m do 6,0m nale¿y stosowaæ 

co najmniej jedno ¿ebro rozdzielcze, a przy rozpiêtoœci 

wiêkszej – co najmniej dwa ¿ebra rozdzielcze. Jedno 

¿ebro rozdzielcze powinno znajdowaæ siê w œrodku 

rozpiêtoœci stropu. Przy dwóch ¿ebrach rozdzielczych, 

odleg³oœæ miêdzy podporami sta³ymi i ¿ebrami oraz 

miêdzy ¿ebrami powinna wynosiæ oko³o 1/3 rozpiêtoœci 

stropu.

Szerokoœæ ¿ebra rozdzielczego powinna wynosiæ 70-

100mm, a wysokoœæ powinna byæ równa wysokoœci 

stropu.

Zbrojenie ¿ebra rozdzielczego powinny stanowiæ dwa 

prêty (jeden gór¹, jeden do³em) o œrednicy nie mniejszej 

ni¿ Ø12, po³¹czone strzemionami Ø4,5, rozstawionymi co 

0,6m. Prêty zbrojenia ¿eber rozdzielczych powinny byæ 

zakotwione w prostopad³ych do tych ¿eber wieñcach lub 

podci¹gach, na d³ugoœæ minimum 0,5m.

Pod œciankami dzia³owymi, usytuowanymi równolegle do 

belek stropowych, nale¿y wykonaæ wzmocnione ¿ebra 

stropowe. Wzmocnione ¿ebra stropowe mog¹ byæ 

wykonane przez u³o¿enie dwóch belek kratownicowych 

obok siebie lub – je¿eli zachodzi taka potrzeba – przez 

wykonanie w stropie belki ¿elbetowej.

Stropy gêsto¿ebrowe powinny byæ wzmacniane 

zbrojeniem podporowym. W zale¿noœci od rozpiêtoœci 

stropu stosuje siê siatki p³askie lub siatki zaginane.

W stropach o rozpiêtoœci do 6,0m stosuje siê siatki p³askie 

P-1 i P-2:

¯EBRA ROZDZIELCZE

¯EBRA POD ŒCIANKAMI DZIA£OWYMI
RÓWNOLEG£YMI DO BELEK

5
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70-100 zbrojenie ¿ebra
2 Ø 12 prêty ¿ebrowane

STROP TERIVA 4,0/1

Wieñce nale¿y betonowaæ równoczeœnie z betonowaniem 

stropu. Przy wykonywaniu wieñca opuszczonego nale¿y 

zwracaæ szczególn¹ uwagê na staranne wype³nienie 

betonem przestrzeni pod belk¹ oraz czo³ami belek 

uk³adanych w jednej linii.

ZBROJENIE PODPOROWE

Siatka zbrojenia podporowego P-1

L  - 20 x 150 - 3000 mmm

L  - 3080 mmc

50 30

nr 1 - 21  5mm  l - 1100mmØ

nr 2 - 6  5mm  l - 3080mmØ

p
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j

czêœæ siatki wystaj¹ca
nad zbrojeniem wieñca

2
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- Siatka zbrojeniowa (p³aska) dla przypadku dwustronnego oparcia na podporze
- Siatki wystêpuj¹ na d³ugoœci podpory.
- Stal ¿ebrowana klasy A-III N oznaczenia:

l  - d³ugoœæ modularna siatkim

l  - d³ugoœæ ca³kowita siatkic

b - szerokoœæ ca³kowita siatki
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Siatka zbrojenia podporowego P-2

L  - 20 x 150 - 3000 mmm

L  - 3080 mmc

50 30

nr 1 - 21 Ø 5mm  l - 650mm

nr 2 - 6 Ø 5mm  l - 3080mm

p
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k
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j

czêœæ siatki wystaj¹ca
nad zbrojeniem wieñca
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- Siatka zbrojeniowa (p³aska) dla przypadku dwustronnego oparcia na podporze
- Siatki wystêpuj¹ na d³ugoœci podpory.
- Stal ¿ebrowana klasy A-III N oznaczenia:

l  - d³ugoœæ modularna siatkim

l  - d³ugoœæ ca³kowita siatkic

b - szerokoœæ ca³kowita siatki

50

STROP TERIVA 4,0/1

ZASTOSOWANIE:

- siatki P-1 uk³ada siê w stropach co najmniej dwuprzês³owych – symetrycznie wzd³u¿ podpór wewnêtrznych,

- siatki P-2 uk³ada siê wzd³u¿ wszystkich podpór sta³ych w stropach jednoprzês³owych, natomiast w stropach co najmniej

  dwuprzês³owych – wzd³u¿ podpór skrajnych.

Siatki na d³ugoœci podpory ³¹czy siê na zak³ad o d³ugoœci co najmniej jednego oczka siatki (150mm).

siatki podporowe P-1 siatki podporowe P-2

zbrojenie wieñca

425 250 425

oœ modularna

425 150 50 siatka podporowa P-2

œciana przy dylatacji
lub zewnêtrzna
z ociepleniem

- siatki podporowe
posiadaj¹ d³ugoœæ
modularn¹ L  - 3000 mmm

- wystêpuj¹ na ca³ej
d³ugoœci œciany noœnej
na zak³ad 150 mm
- w celu uzupe³nienia
brakuj¹cego odcinka
nale¿y skróciæ dodatkow¹
siatkê na budowie

Zasady uk³adania siatek p³askich

izolacja
cieplna

siatka podporowa P-2

Kratownica K

10-20 mm
na œcianach betonowych
z ceg³y pe³nej oraz podci¹gach.
Na œcianach z betonów
lekkich wieniec opuszczony.

8 min. 80 mm

2
1

0

2
4

0

Zasady uk³adania siatek p³askich na œcianach zewnêtrznych konstrukcyjnych (przy dylatacji)
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Zasady uk³adania siatek p³askich na œcianach konstrukcyjnych wewnêtrznych

STROP TERIVA 4,0/1

min 80 mm

siatka podporowa P-1

15

Kratownica K

2
4

0

min. 180mm

16min 80 mm

W stropach o rozpiêtoœci wiêkszej od 6,0m stosuje siê siatki zaginane Z-1 i Z-2:

Siatka zbrojenia podporowego Z-2 (zaginana)

L  - 1730mmc

50

30

nr 2 - 2 Ø 7mm  l - 1730mm

p
rz

e
kr

ó
j

50

c
c

b

- Siatka zbrojeniowa (zaginana) dla przypadku przesuniêcia belek s¹siednich przêse³

oznaczenia:
l  - d³ugoœæ ca³kowita siatkic

b - szerokoœæ ca³kowita siatki
c - rozstaw prêtów pod³u¿nych
d - odleg³oœæ skrajnych prêtów pod³u¿nych od osi siatki

50
d

d

3009 x 100500

nr 3 - 11 Ø 5mm  l - 400m (b)

7
6

h

siatka po
zagiêciu
(wymiary
zewnêtrzne)

symbol

Z-2 1730
400
520
600

10.0 7.0 5.0

2 2 22

l  c

(mm)

b
(mm)

nr 1
(Ø/szt)

nr 2
(Ø/szt)

nr 3
(Ø/szt)

Typ
stropu

Wymiary siatki

h b c b

TERIVA 4,0/1

TERIVA 4,0/2

TERIVA 4,0/3

TERIVA 6,0

TERIVA 8,0

190

250

290

290

290

400

520

600

600

600

145

205

245

245

245

150

210

250

250

250

Stakl klasy A-III N

nr 1 - 2 Ø 10mm  l - 1730mm

Dane ogólne dotycz¹ce stali

a

Prêty zaginane na budowie
wymiar “a” zale¿ny od
szerokoœci wieñca

1
0

Siatka zbrojenia podporowego Z-1 (zaginana)

L  - 2730mmc

50
30

nr 2 - 2 Ø 7mm  l - 2730mmnr 1 - 2 Ø 10mm  l - 2730mm

p
rz

e
kr

ó
j

50

c
c

b

- Siatka zbrojeniowa (zaginana) dla przypadku ci¹g³oœci belek s¹siednich przêse³
- prêty nr 2 nale¿y wyci¹æ na budowie nad zbrojeniem wieñca na d³ugoœci ~ 200mm

oznaczenia:
l  - d³ugoœæ ca³kowita siatkic

b - szerokoœæ ca³kowita siatki
c - rozstaw prêtów pod³u¿nych
d - odleg³oœæ skrajnych prêtów pod³u¿nych od osi siatki

50
d

d

3009 x 1002509 x 100300

nr 3 - 22 Ø 5mm  l - 400m (b)

czêœæ siatki wystêpuj¹ca
nad wieñcem

7
6

h

siatka po
zagiêciu
(wymiary
zewnêtrzne)

symbol

Z-1 2730
400
520
600

10.0 7.0 5.0

2 2 22

l  c

(mm)

b
(mm)

nr 1
(Ø/szt)

nr 2
(Ø/szt)

nr 3
(Ø/szt)

Typ
stropu

Wymiary siatki

h b c b

TERIVA 4,0/1

TERIVA 4,0/2

TERIVA 4,0/3

TERIVA 6,0

TERIVA 8,0

190

250

290

290

290

400

520

600

600

600

145

205

245

245

245

150

210

250

250

250

Stakl klasy A-III N

1
0
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kratownica

siatki zbrojenia podporowego
Z-1 i Z-2

2
4

0

przekrój poprzeczny przez ¿ebro w strefie podporowej

Schemat siatki zaginanej kszta³cie odwróconej litery V, tzw. “koszyka”

W stropach o rozpiêtoœci powy¿ej 6,0m zbrojenie podporowe wystêpuje tylko w ¿ebrach stropu – nad ka¿d¹ belk¹ stropow¹, 

na obu jej koñcach, w postaci siatek zaginanych w kszta³cie odwróconej litery „V”, tzw. „koszyka”.

W stropach o rozpiêtoœci wiêkszej od 6,0m, w przypadku 

u³o¿enia belek w s¹siednich przês³ach stropu w jednej linii 

nale¿y stosowaæ siatki podporowe Z-1, uk³adane 

symetrycznie wzglêdem podpory sta³ej. Przed u³o¿eniem 

odpowiednio zagiêtej siatki Z-1, w jej strefie œrodkowej 

nale¿y wyci¹æ dwa odcinki zbrojenia dolnego „koszyka” 

(Ø7) o d³ugoœci 240mm, umo¿liwiaj¹ce na³o¿enie 

„koszyka” na zbrojenie wieñca. 

siatki podporowe Z-1 siatki podporowe Z-2

1230 250 1230 930

zb
ro

je
n

ie
 w

ie
ñ

ca

Zasady uk³adania siatek zaginanych Z-1 i Z-2

W stropach jednoprzês³owych zamocowanych przy-

najmniej z jednej strony:

- nad podpor¹ zamocowan¹ i nad podpor¹

przegubow¹ – siatki zaginane Z-2.

W stropach ci¹g³ych co najmniej dwuprzês³owych:

- nad podporami skrajnymi – siatki zaginane Z-2,

- nad podporami œrodkowymi, gdy osie belek z obu

stron podpory pokrywaj¹ siê – siatki zaginane Z-1,

- nad podporami œrodkowymi, gdy osie belek z obu

stron podpory nie pokrywaj¹ siê – siatki zaginane

Z-2.

ZASTOSOWANIE:
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Zasady uk³adania siatek zaginanych Z-2

* wymiar zale¿ny od gruboœci œciany

siatki podporowe Z-2

1230 250* 1230 1230

siatki podporowe Z-2

kotwienie
prawid³owo
zaginane

nieprawid³owe
rozwi¹zanie

zbrojenie
wieñca

zbrojenie wieñca

STROP TERIVA 4,0/1

W przypadku przesuniêcia ¿eber s¹siednich przêse³ stropu nale¿y stosowaæ siatki podporowe Z-2. „Koszyk” powinien byæ 

uk³adany tak, aby pierwsze strzemiê od strony z d³u¿szymi, wystaj¹cymi prêtami Ø10, znajdowa³o siê w licu podpory, 

a wystaj¹ce prêty zagi¹æ i przymocowaæ drutem wi¹za³kowym do zbrojenia wieñca. Zbrojenie to jest równie¿ uk³adane 

w ¿ebrach s¹siedniego stropu.

izolacja
cieplna

siatka podporowa Z-2

Kratownica K

60

Zasady uk³adania siatek zaginanych Z-2
na œcianach konstrukcyjnych zewnêtrznych

Zasady uk³adania siatek zaginanych Z-1
na œcianach konstrukcyjnych wewnêtrznych

siatka podporowa Z-1

Kratownica K

min. 80 mm

min. 180mm

16min. 80 mm

60
oparcie belki
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OSIOWY
ROZSTAW

BELEK
[cm]

WYSOKOŒÆ
KONSTR.
STROPU

[cm]

GRUBOŒÆ
P£YTY

BETONU
[cm]

WYMIARY PUSTAKÓW ROZPIÊTOŒÆ
MODULARNA STROPU

[cm]wysokoœæ
[cm]

szerokoœæ
[cm]

d³ugoœæ
[cm]

60 24 3 21 52 24 2,4 do 7,2 co 20 cm

2ZU¯YCIE MATERIA£ÓW NA 1m
STROPU TERIVA 4,0/1

2 OBCI¥¯ENIE NA 1m STROPU
TERIVA 4,0/1

Wartoœæ
2kN/m

Zu¿ycie pustaków
Charakterystyczne ca³kowite

6,70 szt.
6,7

2,68

4,0

4,9
Zu¿ycie betonu klasy C16/20
wylewanego na budowie

Obliczeniowe ponad ciê¿ar
w³asny konstrukcji

30,0465m
(46,5 L)

Zu¿ycie belek

w tym: masa w³asna konstrukcji

Charakterystyczne ponad ciê¿ar
konstrukcji stropu

1,67 mb

STROP TERIVA 4,0/1

BETONOWANIE STROPU

¯ebra pomiêdzy pustakami oraz p³ytê nad pustakami 

gruboœci 30mm nale¿y wykonaæ z betonu klasy nie 

mniejszej ni¿ C16/20 (B20). Uziarnienie kruszywa 

powinno byæ nie wiêksze ni¿ 10mm.

Do betonowania stropu mo¿na przyst¹piæ po u³o¿eniu 

belek (na podporach sta³ych i monta¿owych) oraz 

pustaków, a tak¿e po zmontowaniu zbrojenia wieñców, 

¿eber i u³o¿eniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu 

poprawnoœci wykonania wszystkich czynnoœci.

Bezpoœrednio przed betonowaniem ze stropu nale¿y 

usun¹æ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy 

(pustaki i belki) polaæ obficie wod¹. 

Betonowanie nale¿y wykonywaæ posuwaj¹c siê stopniowo 

w kierunku prostopad³ym do belek. 

Je¿eli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nale¿y 

go rozprowadzaæ równomiernie po powierzchni, nie 

dopuszczaj¹c do jego miejscowego gromadzenia.

Je¿eli beton jest podawany na strop w sposób obci¹¿aj¹cy 

konstrukcjê, to poziomy transport betonu po stropie mo¿e 

odbywaæ siê taczkami o pojemnoœci najwy¿ej 0,075m3 

systemem wahad³owym, po sztywnych pomostach 

u³o¿onych prostopadle do belek stropowych.

Pomosty powinny byæ wykonane z desek gruboœci co 

najmniej 38mm i szerokoœci minimum 200mm. Pomosty 

na krawêdziach bocznych powinny byæ obite listwami 

zabezpieczaj¹cymi przed stoczeniem siê taczek 

z pomostu.

W czasie betonowania nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê 

na dok³adne wype³nienie mieszank¹ betonow¹ wszystkich 

przestrzeni pomiêdzy pustakami, czo³ami belek u³o¿onych 

w jednej linii na œcianach ze zbrojeniem podporowym, 

w wieñcach i ¿ebrach rozdzielczych, prawid³owe za-

gêszczenie betonu i nale¿yt¹ jego pielêgnacjê, zw³aszcza 

w okresie podwy¿szonej lub obni¿onej temperatury 

powietrza.

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZOSTA£A OPRACOWANA NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI TECHNICZNO-ROBOCZEJ ELEMENTÓW STROPOWYCH TERIVA 4,0/1
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BLOCZKI BETONOWE

KOSTKA BRUKOWA

KRAWÊ¯NIKI

BETON TOWAROWY
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