
RECTOR: Główny schemat montażu stropu

Układanie belek wraz ze skrajnymi wypełnieniami stropów
Podczas układania opieramy belki na przeciwległych ścianach, podporach lub szalunkach podciągów.
Belki układamy równolegle.

Głębokość oparcia belek opieranych bezpośrednio to nie mniej niż 5 cm.

Aby ich rozstaw był odpowiedni, umieszczamy na ich końcu pustak lub w przypadku stropu
RECTOLIGHT element deklujący.

Podpory ustawiamy zawsze zgodnie z rysunkiem montażowym.

 

Stawianie podpór montażowych
Przed ułożeniem kolejnych pustaków, należy ustawić podpory montażowe. Jeśli potrzeba tylko jednej
ustawiamy ją w środku rozpiętości stropu.

W przypadku dwóch podpór należy je ustawić w rozstawach 0,4L/0,2L/0,4L. Podpory należy ustawić
z zachowaniem odwrotnej strzałki ugięcia (podbić w górę) o wartości nie większej niż L/500.

Bezpieczny rozstaw stempli to co drugie żebro ok. 1,2 m. Rozstaw stempli uzależniony jest od
przekroju pasa podpory, nośności stempli i ciężaru stropu.



Układanie wypełnień stropowych
Pustaki lub wypełnienia drewniane układamy równo i szczelnie w rzędach jeden za drugim bez
„zębów” i szczelin. Układanie rozpoczynamy od skrajnych wypełnień przy wieńcach i poruszamy się
ku środkowi rozpiętości stropu.

W razie konieczności docinamy do wystarczającej długości pustak lub panel. Tak jedne, jak i drugie
mogą opierać się bezpośrednio na ścianie lub podciągu. Możliwe jest również docinanie z szerokości
i opieranie bezpośrednio o ścianę. Unikamy w ten sposób wykonywania pasm żelbetowych, czy
„dolewek”. W systemach RECTOR nie wykonuje się żeber rozdzielczych, co jest dużym ułatwieniem
dla wykonawcy.

Dozbrojenie stropu
Jeśli ułożymy wypełnienia, dozbrajamy strop pojedynczymi prętami podporowymi, oraz zgrzewaną
siatką na całej szerokości.

Siatkę w arkuszach, zgodną ze specyfikacją na projekcie (najczęściej #4,5 mm oczko 20x20 cm),
należy rozłożyć z zachowaniem zakładu jednego oczka nad powierzchnią stropu oraz wieńców.
Kolejno rozkładamy pojedyncze pręty przypodporowe nad końcem każdej belki, kotwiąc je w wieńcu.

Niekiedy dozbrajamy strop w miejscu oparcia słupów lub wymianów.

Siatkę układamy na dystansach.

Prace wykonujemy według schematu montażowego.



Betonowanie.
Aby wykonać betonowanie stropu jednorazowo, stosujemy beton  klasy C25/30. Warto równomiernie
rozprowadzać i wibrować beton zaczynając od miejsc oparcia i kończyć w środku oraz unikając
powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciężaru. Podpory można zlikwidować
zasadniczo po związaniu betonu (28 dniach) lub minimum 21 dniach, gdy strop nie będzie obciążany
nadmiernie (ciężkie prace na stropie). Jeżeli na stropie opierane będą kolejne stropy budynku
wielokondygnacyjnego, zaleca się „przerzedzenie” stempli dolnej kondygnacji, a nie usuwanie ich
całkowicie. 

Zastosowanie stropów RECTOR to:

Wszelkie rodzaje nowo budowanych domów.●

Budynki niemieszkalne i publiczne.●

Wszystkie kondygnacje-strop międzykondygnacyjny, stropodach, nad piwnicą, nad przestrzenią●

wentylowaną.
Systemy stropowe posiadające badania i klasyfikacje ogniowe wydane przez ITB, projektowane na●

dowolne obciążenia z uwzględnieniem sił skupionych lub liniowych czy np. akustyk. Projektując
stropy możliwe jest uwzględnienie wymagań dotyczących akustyki.
Wymiana stropów w starych budynkach.●

Stropy RECTOLIGH i RECTOBETON
To stropy belkowo pustakowe, na belkach z betonu sprężonego. Ich zalety to:

Mniejsza ilość podpór montażowych- lub ich brak, belki RSE.●

Na każdej palecie pustaków zjajdują się pustaki deklowane.●

Znaczne ograniczenie prac zbrojarskich.●

Wyższa jakość, sztywne belki z betonu C50/60,pustaki z czystego betonu.●



 
 Brak konieczności wykonywania żeber rozdzielczych.●

Brak konieczności szalowania.●
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