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ZESPOLONY STROP GĘSTOŻEBROWY VECTOR

 Jak Teriva ale bez pustaków
 Niski koszt wykonania stropu
 Szybki i łatwy montaż
 Wysoka dzwiękoszczelność
 Zdrowy i ekologiczny
 Estetyczna powierzchnia dolna
 Niska masa własna prefabrykatu

Zalety stropów VECTOR

 Obniżone koszty montażu (za pomocą dźwigu HDS) 
- mniejsze i łatwiejsze w montażu panele redukują wysokie koszty wynajmu ciężkich dźwigów.

 Wysoki poziom izolacji akustycznej 
- strop tworzy zwarty żelbet; brak pustek powietrznych, przez które przechdzi fala dźwiękowa. 
Izolacyjność dźwiękowa samego stropu VECTOR bez tynku i warstw podłogowych jest wyższa 
od izolacjyjności stropów belkowo - pustakowych łącznie z warstwami podłogowymi (tzn. 
posadzka + styropian).

 Przyjazny środowisku 
- nie zawiera szkodliwych pierwiastków i metali ciężkich, których największe stężenie zawierają 
pustaki w stropach typu, FERT, Porotherm, Teriva, itd.

 Ognioodporność.
 Estetyczna, równa i gładka powierzchnia dolna stropu.
 Brak zjawiska klawiszowania stropu.
 Duża wytrzymałość.

Dane techniczne:

Grubość stropu       15, 18, 20, 24 cm
Szerokość panelu       60 cm
Przenoszone obciążenia       Od 4 do 10 kN/m2

Rozpiętość / grubość       520/15; 620/20; 720/24 cm
Odporność ogniowa       REI 60 lub większa
Waga       ok. 70 kg/mb
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Zalety stropów VECTOR

 Swoboda umiejscowiania ścinek działowych.
 Funkcjonalne ukrycie instalacji
 Pełne dopasowanie wszystkich elementów
 Szybkość montażu.
 Modułowość 

- szerokość paneli 60 cm umożliwia szybką adaptację do 
istniejących projektów.

 Możliwość stosowania również w innych niż strop 
konstrukcjach.

 Standaryzacja i uniwersalość.
 Większa przyczepność betonu konstrukcyjnego 

- do płyty prefabrykowanej, dzięki zastosowaniu dwu-
warstwowej technologii produkcji, w tym tzw. warstwy 
szczepnej eliminującej poślizg między warstwami.

 Swobodne wyokonywanie wycięć i otworów 
- cięcia wzdłużne, poprzeczne, wycięcia boczne i ot-
worowania są możliwe do wykonania na budowie,, co 
znacznie upraszcza prace montażowe.

 Lepsza dźwiękoszczelność
Dlaczego izolacyjność akustyczna stropu jest tak ważna?
 Zaledwie 6 dB daje nam bowiem podwojenie hałasu i dużo mniejszy komfort!
 Im wyższa wartość, tym mniejsze przenoszenie dźwięków przez strop, czyli jego lepsza 

dźwiękoizolacyjność oraz wyższy komfort użytkowania zakończonej inwestycji.

ZUŻYCIE BETONU
DLA STROPU VECTOR:

15 110 l/m2

18 140 l/m2

20 160 l/m2

20s 118 l/m2

24 200 l/m2

24s 150 l/m2
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Nazwa stropu
Grubość 
stropu 
(cm)

Akustyka 
RW.R (dB)

Porównanie % 
(TERIVA 100%)

VECTOR 15 15 54,9 127
VECTOR 20 20 58,3 135
VECTOR 20s 20 53,6 124
VECTOR 24s 24 56,5 130

VECTOR 24 24 61,2 141

TERIVA 24 24 43,3 100
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PARAMETRY
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