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W systemie deskowania traconego p yty cemento-

wo–drzazgowe CETRIS® pe ni  rol  prefabrykowa-

nych elementów deskowania. Mo liwo ci zastoso-

wania systemu deskowania traconego s  praktycznie 

nieograniczone. System deskowania traconego jest 

idealny dla wszystkich no nych konstrukcji budow-

lanych jak ciany, stropy, d wigary, filary, schody, 

ale mo na go równie  zastosowa  w przypadku 

pochy ych cian, pochy ych stropów, nieno nych 

cianek dzia owych. 

Pojedyncze elementy systemu ( cienne lub stropo-

we panele) s  przygotowywane w fabryce – docina 

si  je do odpowiedniego rozmiaru i czy si  je przy 

pomocy zestawu profili i elementów blaszanych. Na 

budowie element jest tylko uk adany i nast pnie 

zalewa si  go betonem. W porównaniu z tradycyj-

nymi sposobami monta u z wykorzystaniem du ych 

urz dze  do deskowania klient nie musi wydawa  

du o pieni dzy na przygotowanie deskowania i 

usuni cia form. 

G ówne cz ci deskowania traconego:

• p yta cementowo-drzazgowa CETRIS® BASIC

• no na cz  konstrukcyjna – beton 

Beton sk ada si  z cementu portlandzkiego, krzemo-

wy wir o ró nej wielko ci, woda i lepkie dodatki. 

Dodatki te sprawiaj , e do betonu nie trzeba do-

dawa  du ej ilo ci wody (tylko tyle, aby po czy  

mieszank ). 

10.3  System deskowania traconego

Konstrukcja ściany i stropu systemu deskowania 
traconego VS-GRUBER

01  płyty cementowo-drzazgowe CETRIS® BASIC (gr. 24 mm)

02 beton

03 stalowy element ścienny oddzielający

04 profit stalowy HT

05 betonowa obudowa stropu

06 termoizolacja ściany
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No no

No no  ciany o grubo ci 25 cm w systemie 

deskowania traconego z u yciem betonu B25 jest 

10 razy wi ksza w porównaniu ze cian  zbudowan  

z pustych cegie  klasy 6 i zaprawy murarskiej klasy 

I (przy porównywalnej wysoko ci pomieszczenia 

ok. 2,6 m).

Stopie  palno ci

P yta cementowo–drzazgowa CETRIS® tworz ca 

pokryw  deskowania traconego jest zaliczana wg 

normy SN 73 08 62 do klasy A – niepalna. 

Wytrzyma o  adhezyjna (spoisto )

Elementy obwodowe systemu szalunku 

traconego uzupe nione s  od strony zewn trznej 

izolacj  ciepln . Podczas testowania spójno ci 

poszczególnych warstw systemu stwierdzono 

nast puj ce warto ci oraz naruszenia: 

Ochrona przeciwpo arowa

Podczas po aru p yta cementowo–drzazgowa CETRIS® 

chroni betonowy rdze . W te cie (test po arowy 

o czasie po aru 30 minut) od upa a si  cz  warstwy 

p yty cementowo-drzazgowej CETRIS® (na g boko ) 

ok. 7 mm. 

Akumulacja ciep a

Akumulacja ciany szerokiej na 25 cm zbudowanej w 

systemie deskowania traconego jest wi ksza o 82 % 

ni  ciana o szer. 25 cm z pustych cegie . Obie ciany 

by y ob o one z zewn trznej ciany 70 mm warstw  

we ny mineralnej. 

Wyrównywanie wilgoci 

Wewn trzna warstwa systemu deskowania tracone-

go tzn. p yta cementowo-drzazgowa CETRIS® jest 

odporna na ple nie, grzyby i ma dobry wp yw na 

zdrowy klimat w pomieszczeniu. Betonowy rdze  

jest zarazem izolacj  przed par . P yta cemento-

wo-drzazgowa CETRIS® przy dotkni ciu ma ciep  

powierzchni . 

Izolacja d wi kowa przeciw ha asowi przenoszo-

nemu powietrzem 

Stopie  nieprzepuszczalno ci d wi ku R’wr ciany 

szerokiej na 25 cm zbudowanej w systemie desko-

wania traconego jest wi kszy o 20 % ni  w przypad-

ku ciany o szer. 25 cm z pustych cegie  z tynkiem. 

Wyj tkowo krótki czas budowy

ciany w systemie deskowania traconego mo na 

zbudowa  w rekordowo krótkim czasie. 

10.3.2  Elementy cienne

  Po czenie mi dzy p yt  izoluj c  d wi k a klejem 0,15 – 0,19 Nmm-2

  Po czenie mi dzy p yt  cementowo–drzazgowa CETRIS® a klejem 0,60 – 0,80 Nmm-2

  
Po czenie mi dzy p yt  cementowo–drzazgowa CETRIS® 

 0,72 Nmm-2 

  
a rdzeniem betonowym

Oderwanie nast pi o zawsze w p ycie cementowo-drzazgowej CETRIS®.

System deskowania traconego to sposób budowy 

za pomoc  elementów, które sk adaj  si  z p yt ce-

mentowo–drzazgowych CETRIS®, które po czone 

s  wzajemnie elementami blaszanymi.  

Zaprojektowane elementy cienne s  produkowane 

wg okre lonych rozmiarów, a na budowie szybko i 

prosto zostan  zamontowane za pomoc  opaten-

towanej technologii z bowej.   

Nast pnie wk ada si  instalacj  elektryczn  (odpa-

daj  dodatkowe wykonanie otworów i ponowne 

po o enie tynku). W ten sposób ciany uzyskaj  

swój zaprojektowany kszta t, a po zalaniu betonem 

uzyskaj  stabilno .  

10.3.1  Zalety systemu deskowania traconego 

Gotowy budynek zrealizowany systemem 

szalunku traconego CETRIS®
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10.3.3  Elementy dachu
Przy pomocy deskowania traconego można wyko-

nać również poziome elementy – elementy stropu. 

Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS® jest użyta w 

tym przypadku jednostronnie – z dolnej części, ele-

ment jest uzupełniony o profil HT i profil pokrywa-

jący (krawędziowy). 

Element stropu ma standardową szerokość 1250 mm 

i długość maks. 6000 mm. Przy samodzielnym wy-

konaniu wystarczy zrobić podpory pod element od-

dalone od siebie o 1,25 m. Do kładzenia obudowy 

nie potrzeba innych podkładów, osprzęt kładzie się 

bezpośrednio na nośniki profilu HT. Grubość beto-

nu może wynosić od 100 do 300 mm i zależy od 

rozpiętości elementu dachu oraz wartości obciąże-

nia użytkowego. 

Zalety elementów dachu w systemie 

deskowania traconego

•  Umożliwia dostarczenie 520 m2 elementów dachy 

na jednej ciężarówce.

•  Można przenosić nawet największe elementy (wa-

ga ok. 285 kg) przy pomocy normalnych dźwigów. 

•  Łatwy montaż, układanie i obudowanie – podpo-

ry mogą być w odległości 1,25 m, obudowę kła-

dzie się bezpośrednio na profile HT, średnie zuży-

cie ok. 3 kgm-2 obudowy stalowej. 

profil HT Rdzeń betonowy

płyta cementowo-wiórowa CETRIS® (gr. 24 mm)

Element dachu


