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mira przedstawia rozwiązanie konstrukcyjne 
z zastosowaniem materiałów lekkich na drewnianych 

stropach w pomieszczeniach mokrych 

Stare kamienice często mają strychy, które można przerobić na 
dodatkową powierzchnię mieszkalną. Stosując mira EPS lightbeton 
360 na drewnianych stropach uzyskuje się lekką wagę konstrukcji.

Wykonanie konstrukcji na drewnianych belkach
Nośność drewnianego stropu
SBI (Duński Instytut Techniki Bodowlanej) § 252 nakazuje:

Drewniane belki w budynkach mieszkalnych z lat 1850-1940, gdzie m.in 
w belkach nie stwierdzono odchyleń od wymogów mogą być 
natychmiast odlewane bez obliczeniowej weryfikacji nośności i 
sztywności belek.

 Maksymalna rozpiętość warstw belek drewnianych 
w zależności od wymiaru belki: 

Wymiar belki (mm) 150x150 175x175 200x200 
Maks. rozpiętość w świetle (m) 3,0 3,8 4,6

obliczone dla rozstawu belek 900 mm 
oraz z warstwą zwykłego betonu o grubości maks. 80 mm. 
 
Instrukcje dopuszczają obciążenie do 180-190kg na m2 
pod warunkiem usunięcia desek.

Przykład obliczenia maks. całkowitego obciążenia konstrukcji 
betonowej:

Konstrukcja betonowa z 
mira EPS lightbeton 360:
   ca. kg. pr. m2

Deski ryflowane 
22 mm + (600 kg.m3)                                            17,00 
Mata dźwiękochłonna                                             0,30 
100 mm EPS lightbeton 360                                 45,00 
Szyby Rionet 150 mm Drut 6 mm                          3,50 
20 mm x-plan szpachlówka na bazie  
włókna/cementu1700 kg/m3                                 34,00 
Razem ca.                                                              99,80

W celu spełnienia wymagań dotyczących systemu certyfikacji w zakresie rozpatrywania spraw budowlanych, bez konieczności 
korzystania z zewnętrznych certyfikowanych doradców, można zastosować następujący model obliczeniowy. Grubość lekkiego betonu 
styropianowego i x-plan jako wypełniacza górnej warstwy może być różna. Gotową podłogę z płytek ceramicznych lub podłogę drewnianą 
należy dodać, ale nie przekraczać całkowitego obciążenia opisanego w instrukcjach SBI.

Przepisy budowlane dotyczące pomieszczeń wilgotnych  
i mokrych nakazują aby wilgoć i woda nie były w stanie 
spowodować zagrożenia dla zdrowia ludzi i uszkodzenia 
elementów budynku. 
Dlatego podłogi i ściany muszą być zaprojektowane tak, aby 
były odporne na wilgoć oraz wszelkie dzałania mechaniczne 
i chemiczne, które zwykle występują w pomieszczeniach 
mokrych.

W szczególności podkreśla się, że w przypadku konstrukcji 
składających się ze ścian gipsowych, a także konstrukcji 
podłogowych i ściennych zawierających drewno lub inne 
materiały organiczne należy stosować sprawdzony lub 
zatwierdzony system produktów do pomieszczeń mokrych.

konstrukcja mira
W związku z powyższym mira przedstawia rozwiązanie 
konstrukcyjne, na lekkich materiałach ściennych i konstrukcji 
stropowej z warstwy belek z wypełnieniem z mira EPS lightbeton-u 
i górną warstwą z x-plan-u. mira x-plan to cementowa, 
samopoziomująca szpachlówka podłogowa, wzmocniona włóknami 
i charakteryzująca się wysoką wytrzymałością. 
Konstrukcja drewnianego stropu zostaje przekształcona w 
częściowo nieorganiczną konstrukcję podłogi, składającą się z 
lekkiego betonu EPS i warstwy cementowego jastrychu           

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

na wierzchu. Ta kombinacja, w której EPS lightbeton 360 pomiędzy 
belkami a warstwą szpachli cementowej jest laminowany razem 
sprawia, że   konstrukcja jest bardziej stabilna i dźwiękochłonna 
niż w przypadku zastosowania płyty wiórowej, forniru i paneli 
podłogowych jako górnego pokrycia na warstwie belek z wkładkami 
z wełny mineralnej w warstwie stropowej.

Przejścia rur
Maksymalny rozstaw warstw belek drewnianych dla przejść rur pod podłogą rozwiązanie z mira EPS lightbeton 360

Przejścia rur o średnicy Ø35 mm można wykonać do 100 cm od podparcia warstwy belek drewnianych. Przejścia rur o średnicy Ø55 
mm można wykonać do 50 cm od podparcia warstwy belki drewnianej, jeżeli rozpiętość belki nie jest większa niż wartości podane w 
tabeli. Przepusty można wykonać na dowolnej wysokości w warstwie belki drewnianej.

Wymiary:

Wymiar belki (mm)                                                                     150x150  163x163  175x175  188x188  200x200  45x200  95x200 
Maks. rozstaw osi (mm)                                                                 900          900          900         900          900        400         600 
Maks. swobodna rozpiętość (m)                                                    3,0           3,7           3,8          4,5           4,6         3,9          4,3
 

2



mira EPS lightbeton 360 i unikalne zalety 
zastosowania go w konstrukcji

Uniknij różnicy poziomów podłogi między przedpokojem a łazienką

Podłoga np. z płyt profilowanych (na jaskółczy ogon) daje znaczną 
różnice poziomów (wysokości) pomiedzy łazienką a wejściem. Jest 
to uciążliwe na co dzień i nieprzyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Podłoga zbudowana z EPS lightbeton 360 ma tylko 20 mm masy 
szpachlowej plus okrywę ceamiczną lub winylową. Łączna wysokość 
maks. 30 mm, czyli w zasadzie taka sama wysokość jak istniejąca 
podłoga z desek.  

Brak wchłaniania wody
Kulki, z których składa się EPS lightbeton 
360 są zamknięte i nie chłoną wody, w 
przeciwieństwie do EPS-u z recyklingu, 
który powstał z poszarpanych resztek 
opakowań. Dlatego też mira EPS lightbeton 
ma zrównoważony stosunek wodno-
cementowy i ograniczoną ilość wody 
po utwardzeniu cementu, co zapobiega 
późniejszemu gniciu i uszkodzeniom 
spowodowanym wilgocią od nadmiaru 
wody.

Lekka waga konstrukcji
EPS lightbeton 360 to szybkoschnąca 
lekka masa na bazie odlanych, 
zamkniętych, bardzo lekkich plastikowych 
kulek z tworzywa EPS zmieszanych z 
niskoalkalicznym, białym cementem 
portlandzkim, dodatkami i kruszywem, 
które wzmacniają gotową, utwardzoną 
masę. Takie połączenie daje lekki beton, co 
pozwala tworzyć bardzo lekkie konstrukcje, 
w których zwykły beton jest zbyt ciężki, np. 
w stropach pomiędzy piętrami.

MK-zatwierdzony
Produkt mira EPS lightbeton 360 posiada 
aprobatę MK zatwierdzoną przez ETA Dan-
mark do stosowania w pomieszczeniach 
mokrych na drewnianych belkach w do-
mach wielopiętrowych, zgodnie z instrukcją 
montażu.
Aprobata nr. MK 7.21/1798 

Niski poziom hałasu w 
konstrukcji
Poziom dźwięku kroków
Lnw 55 ± 1 dB 

Pomiar w terenie na aktualnym projekcie:
Od spodu belki zamontowano płytę 
gipsowo-kartonową 13 mm na szalunku 
rozproszonym. W górnej części legarów 
zamontowano deski wsadowe 22 mm. 
Na płytach wsadowych i nad belkami 
położono mira 4850 silent step 3,5 mm. 
Pomiędzy belkami ułożono 120mm mira 
EPS lightbeton 360. 20 mm mira  x-plan 
(posadzka pływająca wzmocniona włókna-
mi) z wkładkami z siatki wzmacniającej 2,5 
mm i węże grzewcze na bazie wody 9 mm.

Lepsze środowisko pracy
Redukcja pylenia i łatwe przygotowanie. 
EPS lightbeton 360 został opracowany, 
aby otrzymać produkt bez uciążliwego 
pyłu, łatwiejsze czyszczenie oraz 
łatwiejsze przetwarzanie i dystrybucję - 
krótko mówiąc, lepsze środowisko pracy,
i mniejsze ryzyko alergii. 
Produkt na bazie białego cementu bez 
identyfikowalnej zawartości chromu, 
dlatego stwarza mniejsze ryzyko egzemy 
i alergii. 
Mniejszy ciężar do dźwigania. 
Niewielka waga produktu oszczędza 
również na co dzień pracowników, 
gdy materiały budowlane muszą być 
przenoszone na miejsce lub wnoszone po 
schodach. 3
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Renowacja drewnianej konstrukcji stropowej 
w pomieszczeniu mokrym z okładziną ceramiczną 

na podłodze i ew. opuszczonym prysznicem 

Lekka betonowa konstrukcja mira zapewnia płynne przejście z przedpokoju do 
łazienki. Konstrukcje wznoszą się 25-30 mm ponad górną krawędź istniejącej 
warstwy belek, w tym m.in. okładzina wierzchnia np. płytka ceramiczna 8-10 
mm - mniej więcej taka sama grubość jak podłoga z desek w przedpokoju lub 
innym sąsiednim pomieszczeniu.

➊ Warstwa belek (legary)

➋ Listwy nośne do desek  poprzecznych

➌ Deski poprzeczne lub deski ze sklejki  
plywood. Deski ze sklejki Plywood 19 mm 
można użyć do szerokości maks. 600 mm 
rozstawu. Deski poprzeczne 22 mm maks. 
odstęp między belkami 1100 mm. 

➍ mira 4850 silent step (mira mata 
wygłuszająca).

➎ mira EPS lightbeton 360.

➏ mira x-plan masa wzmocniona włóknem 
- instalując wodne kable grzewcze można 
uzyskać lepsze rozprowadzenie ciepła ob-
niżając przewody między legarami. Przewo-
dy grzewcze można zainstalować na 

     EPS lightbetonie pod siatką zbrojeniową.

➐ Siatkę zbrojeniową montuje się na całej 
powierzchni podłogi. Rozmiar oczka 150 
mm i grubość prętu 5-6 mm. Alternatyw-
nie stosować mira uninet oczko 75 mm i 
grubość prętu 2,5 mm.

➑ Warstwę o grubości 20mm mira x-plan  
masy wzmocnionej włóknem ułożyć na całej 
powierzchni podłogi.

➒ mira 4500 vapourmat (mata do wodouszc-
zelniania pomieszczeń mokrych). *

➓ mira klej do płytek.

* Aby wykonć wodoszczelną membranę w 
pomieszczeniu mokrym na podłodze i ścia-
nach należy postępować zgodnie z instruk-
cją w broszcrze"Konstrukcja pomieszczenia 
mokrego (..)" Se konstruktion PL3.

Unikaj różnicy poziomów opuszczając obszar prysznica

Aby uniknąć różnicy poziomów między przedpokojem a łazienką, strefę prysznica z odpływem 
podłogowym można obniżyć między belkami o  20-30 mm, z jednostronnym spadkiem w kierunku 
odpływu podłogowego. Odpowiednie będą tu odpływy specjalne. 
(Odpowiada to wymaganiom przepisów budowlanych dotyczących odległości między odpływem a 
otworem drzwiwym.).
W przypadku konieczności przejścia rur przez warstwę belek - patrz str. 2
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Ognioodporność
mira EPS lightbeton 360 jest niepalny i 
ma klasyfikację ogniową A2-s1,d0, przy 
minimalnej grubości warstwy 35 mm.
Produkt spełnia wymagania konstrukcji 
jeśli strop pod konstrukcją wykonany jest 
z materiału o klasie ogniowej  A2-s1,d0.

W przypadku gdy płyty ogniowe nie są 
wykonane z materiału o klasie odpor-
ności ogniowej A2-s1,d0, pomiędzy 
płyty wkładowe a matę dźwękochłonną 
wstawia się  minimum 10 mm grube płyty 
gipsowo-kartonowe.

Lokalizacja odpływu podłogowego
Powierzchnia wpustu podłogowego musi być o 30 mm 
niższa od podłogi w sąsiednich pomieszczeniach. Istnieje 
wiele rozwiązań kombinowanych. Najprostszym i najbardziej 
praktycznym rozwiązaniem jest obniżenie strefy prysznica 
z poziomu reszty podłogi do 20-30 mm wzdłuż ściany. 
Odległość od przeciwległej ściany do odpływu podłogowego 
może zmniejszyć zanurzony obszar o 5 mm na 1 m. w 
związku z zalecanym pomniejszeniem o 0,5% dla odwodnienia 
podłogowego w obszarze poza strefą prysznica. W przypadku 
zastosowania kanału odwadniającego blisko ściany bez 
problemu można układać płytki wielkoformatowe. 

Lekkie konstrukcje ścienne
Lekkie konstrukcje ścian nie są opisane w 
instrukcji montażu.Należy odnieść się do 
opisów i instrukcji dostawcy, każda z nich 
zgodna jest z obowiązującymi przepisami 
odnośnie ścian. Można dobrać konstrukcję 
ścian odpowiednią do podłogi.
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Wykonanie konstrukcji podłogi z   
EPS lightbeton 360 i wylewki mira x-plan

Na belkach zamontować listwy a na nich 
deski poprzeczne.

Na belkach rozprowadzić 3690 one-seal, 
aby umocować folię antydźwiękową.

Taśmę folii użyć do sklejenia jej pasów ze 
sobą. Na belkach dobrze docisnąćmatę 
do mokrego 3690 one seal, aby przylegała 
ściśle do podłoża i belki.

Mata antydźwiękowa musi być szczelna 
na wszystkich łączeniach i przejściach oraz 
zamontowana na ścianie aż do wysokości 
wykończenia podłogi jej okryciem 
wierzchnim.

EPS lightbeton 360 ułożyć między belkami 
i wypełnić do ich górnej krawędzi. Dobrze 
jest zagruntować powierzchnię EPS-u 
środkiem 4180 primer przed ułożeniem 
siatki zbrojeniowej i ew. węży grzewczych.

Przewody grzewcze (wodne lub elektrycz-
ne) ułożyć i przymocować klejem z pisto-
letu lub mechanicznie za pomocą klamer 
do kabli.

Siatkę zbrojeniową układa się na 
całej powierzchni podłogi, na górze 
ewentualnych przewodów/kabli 
grzewczych.

x-plan ułożyć w warstwę grubości min. 
20 mm. Szczegółowe informacje dot. 
tworzenia spadku i obniżonych podłóg 
patrz str. nr. 5.

Po 12-18 godz. kiedy x-plan stwardnieje 
można nakładać membranę wodoszczelną 
i montować płytki. Inne okrywy podłogowe 
należy montować ściśle wg. zaleceń ich 
producenta.
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Produkty wchodzące w skład 
konstrukcji z betonem lekkim

EPS lightbeton 360
EPS lightbeton 360 układa się tam, gdzie z 
powodów konstrukcyjnych lub wykonawczych 
stawiany jest wymóg niskiej wagi. Np. przy 
renowacji łazienek w kamienicach piętrowych 
o słabych stropach betonowyh, drewnianych 
itp. EPS lightbeton 360 to produkt suchy, 
gotowy do użytku po zmieszaniu z wodą. 
Łatwy w przygotowaniu i rozprowadzaniu po 
powierzchni.
• Do tworzenia okryw podłogowych z 
nastepującą okrywą wierzchnią ze szpachli
• Szybkoschnąca, lekka masa z plastikowych 
kulek EPS, cementu i dodatków
• Można stosować na  stropach drewnianych
• Można układać ręcznie lub pompą z   
mieszalnikiem
• O zredukowanym pyleniu
• Pakowany w 50 litrowe worki

4850 silent step
Mata dźwiękochłonna 
wchodząca w skład lekkich 
konstrukcji podłogowych. 
Może być również stosowana 
na podłożach cementowych 
pokrytych masą szpachlową.

• Szerokość rolki 100 cm
• Łatwa w montażu
• Wyposażona w taśmę do 
sklejania mat ze sobą

Układanie płytek na podłogach i ścianach w pomieszczeniach mokrych

x-plan
x-plan zalecany do układania na większości 
typów podłoży podłogowych, takich jak np. 
beton, tynk, beton lekki, podłoże gipsowe, płyty 
drewniane, płytki ceramiczne itp. 
x-plan jest produktem suchym, gotowym do 
użycia po wmieszaniu z wodą.
x-plan jest wzmocniony włóknem, 
zawiera plastyfikatory, ma właściwości 
samopoziomujące i łatwo się rozprowadza. 

• Zalecany do cienkich podłóg ogrzewanych
• Do układania ręcznego lub pompą z  
mieszalnikiem
• Grubość warstwy 2-50 mm 
• O zredukowanym pyleniu
• Pakowany w 20 kg  worki

4180 primer
Grunt rozcieńcza się w  
proporcji 1 część gruntu na 
2-3 części wody i rozprowadza 
pędzlem na stwardniałym  EPS 
lightbetonie.

• Wysycha po 1-2 godzinach 
w temperaturze pokojowej
• Zapewnia dobrą przyczep-
ność

Więcej informacji nt. montażu 
maty vapourmat w broszurze:
 
Konstrukcja pomieszczenia 
mokrego (...) w mieszkaniach 
i budynkach użyteczności 
publicznej
Patrz konstrukcja PL3.

Broszura znajduje się na str. 
www.mira.pl 
pod "broszury"

4500 vapourmat 100
Lekkie konstrukcje podłóg i ścian w 
pomieszczeniach mokrych mają wyższe 
wymogi dot. wodoszczelności, zarówno 
jej aplikacji jak i trwałości. Dlatego mira 
przeprowadziła testy  i uzyskała aprobatę 
MK dla maty stosowanej na podłogach 
i ścianach. Vapourmat zapewnia 
jednolitą grubość warstwy na wszystkich 
powierzchniach. Produkty są przetestowane 
i stosowane z powodzeniem od ponad 10 lat 
na skandynawskim rynku.
MK homologacja ściany: MK 7.32/1849

MK homologacja podłogi: MK 7.22/1848
7



byggeprodukter a/s

Poland

Denmark

Sweden

Norway

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania 

Ukraine

United Kingdom

Production / sale

Sale/distribution

Sale

Na stronie  www.mira.eu.com 
zapoznasz się z naszymi 
systemami rozwązań:

• Hydroizolacja pomieszczeń mokrych

• Układanie i wyrównywanie podłoży

• Montaż płytek na podłogach i ścianach

• Montaż płyt wielkoformatowych

• Pielęgnacja płytek i kamienia naturalnego

• Balkony i tarasy

systemowe rozwiązania mira 

Doradztwo
Pracownicy mira Polska Sp. z o.o. zawsze chętnie doradzą i odpowiedzą na pytania dotyczące zastosowania naszych 
produktów.  Zadzwoń do nas: (32) 756  00 31

mira byggeprodukter a/s
mira byggeprodukter a/s od ponad 60-ciu lat pro-
dukuje chemię budowlaną - szeroki asortyment pro-
duktów cementowych zarówno dla profesjonalistów 
jak i klientów prywatnych. Firma wyspecjalizowała 
się w produktach do układania płytek, hydroizolacji, 
wyrównywania podłoży, fugowania i pielęgnacji płytek 
ceramicznych. 
Biuro główne koncernu znajduje się przy fabryce w 
Gadstrup, w Danii. Ponadto koncern posiada fabryki 
i/lub biura sprzedaży w krajach nordyckich, Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Ukrainie oraz krajach nadbałtyckich.
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mira Polska Sp. z o.o. 
32 756 00 31 · info@mira.pl 

www.mira.pl

Doradztwo przy broszurze
Firma Ingeman Fischer ApS, mająca duże 
doświadczenie w stosowaniu EPS lightbeton 360 
w konstrukcjach budowlanych pomogła nam w 
opracowaniu tej broszury.


