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1. Wprowadzenie do systemu kompozytowych paneli 
strukturalno-izolacyjnych
 Niniejszy podręcznik obejmuje budowę oraz metodę zastosowania systemu kompozytowych paneli 
strukturalno-izolacyjnych CSIP (ang. composite structural insulated panel). Technologia znajduje zastosowanie 
w budownictwie mieszkaniowym i lekkim  budownictwie przemysłowym.    W celu ułatwienia praktycznego 
zastosowania systemu, podręcznik omawia szczegółowe rozwiązania w formie rysunkowej 
i tekstowej.

 Podręcznik może być wykorzystany do organizowania kursów instruktażowych 
lub jako zestaw rozwiązań referencyjnych pomocnych w poprawnym wykorzystaniu 
produktu.  W przypadku zetknięcia się z problemami nie omówionymi w instrukcji lub 
w celu zapewnienia dodatkowej pomocy w projektowaniu i wykonawstwie obiektów 
budowlanych wykorzystujących system paneli kompozytowych CSIP skontaktuj się                
z producentem. Na życzenie klienta producent organizuje kursy instruktażowe.

 
1.1 Idea CSIP
 Technologia lekkich konstrukcyjno-izolacyjnych paneli kompozytowych składających się z styropianowego 
rdzenia oraz okładzin OSB została opracowana w USA 80 lat temu i jest znana pod nazwą SIP (ang. structural 
insulated panel). Niski koszt produkcji i krótki czas wznoszenia spowodował, że technologia ta znalazła szerokie 
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. 

 Firma LS Tech-Homes S.A. wdrożyła technologię paneli kompozytowych do produkcji oraz wykorzystuje 
gotowe produkty do wznoszenia obiektów budowlanych. Ponadto standardowa technologia paneli kompozytowych 
SIP została ulepszona poprzez zastąpienie okładziny OSB płytą cementowo-magnezjową wzmocnioną siatką            
z włókna szklanego. Powstały w ten sposób strukturalno-izolacyjny panel kompozytowy CSIP (Rys. 1) wykazuje 
przewagą nad standardowym panelem SIP poprzez zwiększoną wytrzymałość, odporność na ogień i korozję 
biologiczną.  

 Wytrzymałość paneli kompozytowych CSIP bez konstrukcji szkieletowej była przedmiotem badań przez 
placówki naukowe. Kompleksowe badania wytrzymałościowe, przedstawione w artykułach [1, 2], wskazują na 
większą wytrzymałość w odniesieniu do standardowych paneli SIP. Panele kompozytowe CSIP badane były              
w skali naturalnej, a otrzymane wyniki wskazują na niezwykle wysoką wytrzymałość. Wyniki badań pozwalającą 
stwierdzić, że panele kompozytowe CSIP mają potencjał do wykorzystania ich jako przegrody nośne. Rozwiązanie 
takie pozwoliło by na wyeliminowanie konstrukcji szkieletowej z obiektów budowlanych, zmniejszeniem czasu 
wznoszenia obiektu, a przede wszystkim zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych. Możliwość taka będzie 
przedmiotem kolejnych badań. W celu zobrazowania możliwości wytrzymałościowych na Rys. 3 przedstawiono 
obciążony panel kompozytowy CSIP.

 Kolejną nowością firmy LS Tech-Homes S.A. jest wprowadzenie innowacyjnego systemu połączeń 
wykorzystującego kształtowniki łączeniowe ze zbrojonego tworzywa sztucznego powstałego w wyniku pultruzji, 
które mają zbliżone właściwości wytrzymałościowe do stali, ale mniejszą masę oraz wyższą izolacyjność cieplną. 
W związku z tym kształtowniki są rekomendowane szczególnie wtedy gdy słabe właściwości izolacyjne konstrukcji 
obiektu budowlanego powodują powstanie mostków cieplnych.

 Łatwy do złożenia system paneli kompozytowych pozwala na wznoszenie domów i innych obiektów 
budowlanych w bardzo krótkim czasie oraz najniższych kosztach. Ze względu na możliwość przenoszenia 
obciążeń przez system CSIP możliwe jest użycie mniejszej ilości drewna w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji 
szkieletowej lub jego całkowitego wyeliminowania na rzecz kształtowników z tworzywa sztucznego. Poza 
skróceniem czasu prac terenowych i wznoszenia konstrukcji, technologia CSIP jest rekomendowana do budowy 
obiektów energooszczędnych ze względu na bardzo dobre właściwości izolacyjne.

1

Okładzina cementowo-magnezjowa MgO Green

Rdzeń styropianowy

Rys. 1: Strukturalno-izolacyjny panel kompozytowy CSIP

Rys. 2: Schemat płyty,okładziny cementowo- magnezowej 
MgO używanej jako okładina w panelu SIP MgO Green

Rys. 3: Możliwości wytrzymałościowe paneli CSIP 
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1
1.2 System CSIP
 System CSIP obejmuje panele złożone z styropianowego rdzenia odpowiedzialnego za bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne oraz cementowo-magnezjowych okładzin wzmocnionych siatką z włókna szklanego    
(Rys. 4). Bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe paneli związane są z ich kompozytową naturą uzyskaną 
poprzez połączenie poszczególnych elementów składowych paneli przy pomocy kleju. Okładziny odpowiedzialne 
są za przenoszenie naprężeń zginających podczas gdy styropianowy rdzeń przeciwdziała obciążeniom ścinającym 
oraz wyboczeniu globalnym i lokalnym (zmarszczeniu). Rdzeń zapewnia również zwiększoną sztywność panelu 
poprzez zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy okładzinami. W ogólnym przypadku kompozytowe kon-
strukcje warstwowe posiadają rdzeń z gorszymi właściwościami mechanicznymi niż właściwości okładzin. Jednak-
że końcowy produkt posiada znacznie lepsze właściwości niż jego składniki. 

 System połączeń pomiędzy poszczególnymi panelami wykonany jest przy pomocy wkładek wykonanych 
z płyty cementowo-magnezjowej lub OSB. Konstrukcja nośna może być wykonana z kształtowników z tworzywa 
sztucznego, kształtowników stalowych lub słupów i belek drewnianych. Modelową ścianę zbudowaną w oparciu   
o kształtowniki stalowe i wkładki OSB przedstawiono na Rys. 5.

 Styropianowy rdzeń w systemie CSIP pomiędzy słupami jest ciągły co pozwala zmniejszyć negatywny 
wpływ mostków termicznych do minimum. Ciągłość ta pozwala na uzyskanie znacznych właściwości termoizola-
cyjnych przegrody zbudowanej w systemie CSIP. Właściwości te mogą być dodatkowo zwiększone poprzez zasto-
sowanie kształtowników z tworzywa sztucznego. Prawidłowo połączone panele stanowią szczelną ochronę przed 
warunkami zewnętrznymi. Rdzeń posiada wydrążone kanały ułatwiające montaż instalacji elektrycznej.

Rys. 5: System CSIP – panele kompozytowe i metody połączeń

1.3 Wymagania projektowe
 Prawidłowe zaplanowanie sposobu wznoszenia obiektów budowlanych obejmuje określenie położenia 
pojedynczych paneli oraz połączeń pomiędzy panelami i konstrukcją szkieletową. Proces ten wymaga sprawdze-
nia przez zespół projektowy. Sprawdzenie to zapewni, że panel wyprodukowany w fabryce będzie spełniał zamie-
rzenia projektanta, a obiekt powstanie zgodnie ze sztuką budowlaną. W związku z powyższym jest bardzo istotne 
by osoba odpowiedzialna za sporządzanie rysunków posiadała doświadczenie w projektowaniu.

 Proces budowlany może być ułatwiony poprzez upewnienie się czy dokumentacja projektowa obejmuje 
wszystkie niezbędne informacje. Prawidłowo wykonana dokumentacja powinna zawierać przynajmniej następu-
jące informacje:

• zwymiarowany plan fundamentów wraz z szczegółami,
• zwymiarowany plan podłogi,
• rysunek elewacji wraz z wymiarami pozwalającymi na określenie położenia stropów,
• zwymiarowany przekrój poprzeczny,
• zestawienie okien wraz z ich wymiarami, nadproży i progów wraz z ich wysokościami.

 LS Tech-Homes S.A. zapewnia pomoc przy wykonywaniu projektów oraz rozwiązywaniu problemów zwią-
zanych z wznoszeniem obiektów poprzez doświadczoną kadrę projektową. W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji skontaktuj się z LS Tech-Homes S.A.

 
1.4 Elementy systemu CSIP
 Obecny system CSIP pozwala na wznoszenie obiektów budowlanych w oparciu o konstrukcję szkieletową 
z kompozytowymi panelami CSIP pełniącymi funkcję wypełniającą. Elementy konstrukcyjne mogą być wykonane 
przy pomocy kształtowników stalowych, słupów i belek drewnianych lub przy pomocy kształtowników wykona-
nych metodą pultruzji. Metodę wykonania konstrukcji wybiera projektant. Możliwe do zastosowania panele CSIP 
opisano poniżej.

Typowe panele ścienne CSIP

 Typowe panele CSIP mają bardzo szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane do budowy ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. Poszczególne panele zbudowane są z cementowo-magnezjowych okładzin wzmoc-
nionych siatką z włókna szklanego oraz styropianowego rdzenia. Typowa grubość paneli używanych do budowy 
ścian zewnętrznych wynosi 172 mm, a ścian wewnętrznych 122 mm. Zestawienie paneli wraz z typowymi wymia-
rami paneli oraz ich elementów składowych przedstawiono w Tab. 1. Na etapie produkcji paneli wykonywane są 
wpusty w styropianowym rdzeniu umożliwiające ścisłe dopasowanie szkieletowej konstrukcji i łączników do paneli 
ściennych. Panele ścienne układane są kolejno na belce podwalinowej, która stanowi wypełnienie poziomych 
wpustów. Każdy kolejny panel ścienny jest dokładany do poprzedniego, a pionowe wpusty wypełniane są wkładką 
z płyty cementowo-magnezjowej. Rozwiązanie takie pozwala na wykonanie szczelnych połączeń oraz w znaczący 
sposób zapewnia współpracę pomiędzy płytami. Panel współpracujący z sąsiednimi panelami potrafi przenieść 
2-3 krotnie większe obciążenie niż pojedynczy panel (Rys. 4 - [4]). Kształt wpustów jest dobierany w zależności od 
typu zastosowanej konstrukcji.

System SIP MgO Green

Styropianowy rdzeń

Płyta magnezowa MgO Green 11mm Panel SIP MgO Green

Pióro obce / Spline / MgO Green1
42

1

2

3

4

4

3

Rys. 4: Strukturalno-izolacyjny panel kompozytowy SIP MgO Green
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Całkowita grubość
[mm]

Grubość okładzin
[mm]

Grubość rdzenia
[mm]

Typowe wymiary
 w planie [mm]

Ty
po

w
e 

za
st

os
ow

an
ie

 s
ys

te
m

u 
CS

IP

Ściany zewnętrzne 172 11 150
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

Ściany wewnętrzne 122 11 100
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

Stropy i dachy 252 11 230
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

Oznaczenia 
stosowane przez 

producenta
Typowe zastosowanie

Grubość
całkowita

[mm]

Grubość okładziny
[mm]

Grubość rdzenia
[mm]

Typowe wymiary
w planie [mm]

LS-TECH-W17 M-M Ściany wewnętrzne 172 11 150
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

LS-TECH-W12 M-M Ściany zewnętrzne 122 11 100
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

LS-TECH-F25 M-M Stropy 252 11 230
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

LS-TECH-R25 M-M Dachy 252 11 230
1220 x 2440
1220 x 2750
1220 x 3000

Tab.. 1: System CSIP Zestawienie paneli wraz z typowymi wymiarami

Tab. 2: Zestawienie paneli CSIP

1

1.4.1 Asortyment LS Tech-Homes
 Obecny system SIP pozwala na wznoszenie obiektów budowlanych w oparciu o konstrukcję szkieletową     
z kompozytowymi panelami SIP pełniącymi funkcję wypełniającą. Elementy konstrukcyjne mogą być wykonane 
przy pomocy kształtowników stalowych, słupów i belek drewnianych lub przy pomocy kształtowników wykona-
nych metodą pultruzji. Metodę wykonania konstrukcji wybiera projektant. Możliwe do zastosowania panele SIP 
opisano poniżej.

 1.4.2 Panele podłogowe
 Typowe panele podłogowe SIP oznaczone są symbolem LS-TECH-F25 M-M. Mogą mieć podwójne zastoso-
wanie jako panele podłogowe lub dachowe. Produkowane są analogicznie jak panele ścienne jako panele trójwar-
stwowe złożone z okładzin cementowo-magnezjowych i styropianowego rdzenia. Całkowita grubość paneli pod-
łogowych wynosi 252 mm. Analogicznie jak w przypadku paneli ściennych odpowiedni system połączeń pomiędzy 
panelami, łącznikami i konstrukcją umożliwiony jest poprzez wykorzystanie wpustów wykonanych w styropiano-
wym rdzeniu.

1.4.3 Panele dachowe
 Dachowe panele kompozytowe SIP, oznaczone przez producenta jako LS-TECH-R25 M-M, wykonane są 
jako panele trójwarstwowe składające się z cementowo-magnezjowej okładziny i styropianowego rdzenia. Całko-
wita grubość paneli dachowych wynosi 252 mm. Panele stosowane na zewnątrz, w tym panele dachowe, powinny 
być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

1.4.4 Wymiary asortymentowe
 Panele ścienne, podłogowe i dachowe produkowane są w zakresie rozpiętości od 2440 mm do 3000 mm. 
Typowa szerokość paneli wynosi 1220 mm. Zestawienie produkowanych paneli wraz z typowymi wymiarami oraz 
elementami składowymi przedstawiono w Tab. 2. Wymienione panele dostarczane są na miejsce budowy. Zaletą 
systemu jest możliwość dopasowania paneli do drzwi i okien poprzez wycięcie odpowiednich otworów na miejscu 
budowy.

Panele stropowe i dachowe

 Typowe panele stropowe mogą mieć zastosowanie jako panele dachowe. Produkowane są analogicznie 
jak panele ścienne jako kompozyt płyt cementowo-magnezjowych oraz styropianowego rdzenia. Całkowita gru-
bość paneli stropowych lub dachowych wynosi 252 mm. Zestawienie paneli wraz z typowymi wymiarami paneli 
oraz ich elementów składowych przedstawiono w Tab. 1. Analogicznie jak w przypadku paneli ściennych odpo-
wiedni system połączeń pomiędzy panelami, łącznikami i konstrukcją umożliwiony jest poprzez wykorzystanie 
wpustów wykonanych w styropianowym rdzeniu.

1.4.5 Panele gotowe do złożenia - prefabrykowane
 Możliwe jest wykonanie otworów okiennych i drzwiowych na etapie prefabrykacji paneli SIP. Powyższe 
rozwiązanie zmniejsza ilość prac niezbędnych do wykonania na budowie co jest dodatkową przewagą nad wyko-
nawstwem obiektów budowlanych opartych o tradycyjną technologię szkieletową. Panele z prefabrykowanymi 
otworami okiennymi i drzwiowymi będą wykonywane w oparciu o dokumentację obiektu budowlanego wykonaną 
przez projektanta. W celu prawidłowego wyprodukowania wymienionych paneli projektant powinien dostarczyć 
odpowiednio zwymiarowane rysunki.

System SIP MgO Green
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1 System SIP MgO Green

Rodzaj 
i grubość 
okładziny 

[mm]

Grubość 
rdzenia 
[mm]

Wymiar 
panelu [mm]

Obciążenie 
ze względu 

na

Maksymalne obciążenie [kN/m2] przy rozpiętości przęsła

0,6 [m] 1,0 [m] 1,2 [m] 1,8 [m] 2,0 [m] 2,4 [m] 2,6 [m] 2,7 [m] 3,0 [m]

8 MgO
/

 8 MgO
100

1200 x 2440
Nośność 29.2 17.6 13.4 6.4 5.2 3.7 - - -

Sztywność 19.6 10.4 8.0 4.2 3.5 2.4 - - -

1200 x 2600
Nośność 29.2 17.6 13.4 6.4 5.2 3.7 3.1 - -

Sztywność 19.6 10.4 8.0 4.2 3.5 2.4 2.0 - -

1200 x 2745
Nośność 29.2 17.6 13.4 6.4 5.2 3.7 3.1 2.9 -

Sztywność 19.6 10.4 8.0 4.2 3.5 2.4 2.0 1.9 -

1200 x 3000
Nośność 29.2 17.6 13.4 6.4 5.2 3.7 3.1 2.9 2.4

Sztywność 19.6 10.4 8.0 4.2 3.5 2.4 2.0 1.9 1.5

8 MgO
/

11 MgO
100

1200 x 2440
Nośność 39.2 21.1 16.0 8.1 6.7 4.8 - - -

Sztywność 21.9 11.3 8.8 4.6 3.8 2.7 - - -

1200 x 2600
Nośność 39.2 21.1 16.0 8.1 6.7 4.8 4.1 - -

Sztywność 21.9 11.3 8.8 4.6 3.8 2.7 2.3 - -

1200 x 2745
Nośność 39.2 21.1 16.0 8.1 6.7 4.8 4.1 3.8 -

Sztywność 21.9 11.3 8.8 4.6 3.8 2.7 2.3 2.1 -

1200 x 3000
Nośność 39.2 21.1 16.0 8.1 6.7 4.8 4.1 3.8 3.1

Sztywność 21.9 11.3 8.8 4.6 3.8 2.7 2.3 2.1 1.7

11 MgO
/

11 MgO
100

1200 x 2440
Nośność 40.0 21.7 16.5 8.3 6.9 4.9 - - -

Sztywność 23.1 12.0 9.4 5.1 4.2 3.0 - - -

1200 x 2600
Nośność 40.0 21.7 16.5 8.3 6.9 4.9 4.2 - -

Sztywność 23.1 12.0 9.4 5.1 4.2 3.0 2.6 - -

1200 x 2745
Nośność 40.0 21.7 16.5 8.3 6.9 4.9 4.2 3.9 -

Sztywność 23.1 12.0 9.4 5.1 4.2 3.0 2.6 2.4 -

1200 x 3000
Nośność 40.0 21.7 16.5 8.3 6.9 4.9 4.2 3.9 3.2

Sztywność 23.1 12.0 9.4 5.1 4.2 3.0 2.6 2.4 1.9

11 MgO
/

11 MgO
150

1200 x 2440
Nośność 39.7 24.0 20.0 12.2 10.1 7.2 - - -

Sztywność 29.5 16.6 13.3 7.7 6.6 4.9 - - -

1200 x 2600
Nośność 39.7 24.0 20.0 12.2 10.1 7.2 6.2 - -

Sztywność 29.5 16.6 13.3 7.7 6.6 4.9 4.3 - -

1200 x 2745
Nośność 39.7 24.0 20.0 12.2 10.1 7.2 6.2 5.8 -

Sztywność 29.5 16.6 13.3 7.7 6.6 4.9 4.3 4.0 -

1200 x 3000
Nośność 39.7 24.0 20.0 12.2 10.1 7.2 6.2 5.8 4.7

Sztywność 29.5 16.6 13.3 7.7 6.6 4.9 4.3 4.0 3.3

Rodzaj
i grubość 
okładziny 

[mm]

Grubość 
rdzenia 
[mm]

Wymiar 
panelu [mm]

Obciążenie 
ze względu 

na

Maksymalne obciążenie [kN/m2] przy rozpiętości przęsła

0,6 [m] 1,0 [m] 1,2 [m] 1,8 [m] 2,0 [m] 2,4 [m] 2,6 [m] 2,7 [m] 3,0 [m]

11 MgO
/

 12 OSB
150

1200 x 2440
Nośność 36.2 22.6 19.0 11.2 9.3 6.7 - - -

Sztywność 23.4 13.9 11.1 6.3 5.3 3.8 - - -

1200 x 2600
Nośność 36.2 22.6 19.0 11.2 9.3 6.7 5.8 - -

Sztywność 23.4 13.9 11.1 6.3 5.3 3.8 3.3 - -

1200 x 2745
Nośność 36.2 22.6 19.0 11.2 9.3 6.7 5.8 5.4 -

Sztywność 23.4 13.9 11.1 6.3 5.3 3.8 3.3 3.0 -

1200 x 3000
Nośność 36.2 22.6 19.0 11.2 9.3 6.7 5.8 5.4 4.5

Sztywność 23.4 13.9 11.1 6.3 5.3 3.8 3.3 3.0 2.5

8 MgO
/

8 Mgo
150

1200 x 2440
Nośność 29.0 17.4 14.5 9.4 7.7 5.4 - - -

Sztywność 25.7 14.8 11.8 6.7 5.7 4.1 - - -

1200 x 2600
Nośność 29.0 17.4 14.5 9.4 7.7 5.4 4.7 - -

Sztywność 25.7 14.8 11.8 6.7 5.7 4.1 3.5 - -

1200 x 2745
Nośność 29.0 17.4 14.5 9.4 7.7 5.4 4.7 4.3 -

Sztywność 25.7 14.8 11.8 6.7 5.7 4.1 3.5 3.3 -

1200 x 3000
Nośność 29.0 17.4 14.5 9.4 7.7 5.4 4.7 4.3 3.5

Sztywność 25.7 14.8 11.8 6.7 5.7 4.1 3.5 3.3 2.7

11 MgO
/

12 OSB
230

1200 x 2440
Nośność 35.1 21.9 18.4 12.5 11.3 9.4 - - -

Sztywność 29.7 19.3 16.1 9.9 8.5 6.5 - - -

1200 x 2600
Nośność 35.1 21.9 18.4 12.5 11.3 9.4 8.9 - -

Sztywność 29.7 19.3 16.1 9.9 8.5 6.5 5.7 - -

1200 x 2745
Nośność 35.1 21.9 18.4 12.5 11.3 9.4 8.9 8.3 -

Sztywność 29.7 19.3 16.1 9.9 8.5 6.5 5.7 5.3 -

1200 x 3000
Nośność 35.1 21.9 18.4 12.5 11.3 9.4 8.9 8.3 6.8

Sztywność 29.7 19.3 16.1 9.9 8.5 6.5 5.7 5.3 4.4

11 MgO
/

11 MgO
230

1200 x 2440
Nośność 39.3 23.6 19.7 10.5 11.8 7.9 - - -

Sztywność 37.0 22.7 18.7 11.7 10.2 7.9 - - -

1200 x 3000
Nośność 39.3 23.6 19.7 13.1 11.8 9.9 9.1 8.8 7.2

Sztywność 37.0 22.7 18.7 11.7 10.2 7.9 7.0 6.6 5.6

12 OSB
/

12 OSB
230

1200 x 2440
Nośność 29.0 18.4 15.2 10.3 9.3 7.8 - - -

Sztywność 28.1 18.2 15.1 9.0 7.7 5.7 - - -

1200 x 3000
Nośność 29.0 18.4 15.2 10.3 9.3 7.8 7.2 7.0 6.3

Sztywność 28.1 18.2 15.1 9.0 7.7 5.7 5.0 4.6 3.8

1.4.6 Rozpiętość paneli
 W tabeli 3 podano wartości dopuszczalnych obciążeń jakie mogą przenieść panele kompozytowe SIP (Tab. 
3 – Obciążenie ze względu na nośność). Dodatkowo podano wartości obciążeń przy których ugięcie paneli wyno-
szą 1/200 rozpiętości (Tab. 3 – Obciążenie ze względu na sztywność). Wartości podane w tabelce dotyczą sytuacji 
kiedy panel jest ciągły, tzn. żądana rozpiętość uzyskana jest przy pomocy pojedynczego panelu. Tabela nie dotyczy 
sytuacji kiedy projektowaną rozpiętość uzyskuje się poprzez połączenie kilku paneli przy pomocy łączników typu 
spline.

Tab. 3: Dopuszczalne obciążenie paneli kompozytowych SIP MgO Green
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2. Bezpieczne metody pracy
 Bezpieczeństwo pracy jest związane z odpowiedzialnością każdej pracującej osoby. Niniejszy rozdział in-
strukcji powinien być użyty jako poradnik bezpiecznych metod pracy, również przy wykorzystaniu systemu paneli 
kompozytowych SIP.

 Producent zapewni podstawowe szkolenie mające na celu wyjaśnienie charakterystycznej obsługi syste-
mu, instalacji paneli oraz akcesoriów jeśli powiadomisz go o tym przed pracą lub dostawą systemu SIP. Wówczas 
to instalator będzie zapoznany z zasadami bezpieczeństwa pracy na właściwym placu budowy. 

 
2.1 Ogólne wytyczne
 W trakcie prawidłowych warunków wykorzystania system SIP nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia. Jednakże na placu budowy może wystąpić wiele niebezpieczeństw. W związku z tym wymagane jest by 
wszyscy pracownicy spełniali prawne kryteria obowiązujące w miejscu pracy. Informacje na temat wszystkich ak-
tualnych ustaw i regulacji są podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji znajdziesz na 
stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

 Producent zapewni podstawowe szkolenie mające na celu wyjaśnienie charakterystycznej obsługi syste-
mu, instalacji paneli oraz akcesoriów jeśli powiadomisz go o tym przed pracą lub dostawą systemu SIP. Wówczas 
to instalator będzie zapoznany z zasadami bezpieczeństwa pracy na właściwym placu budowy.

2.2 Narzędzia ochrony osobistej
Istotne jest by zapoznać się z obowiązującymi wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obo-
wiązujące przepisy podawane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednakże jako ogólną zasadę, 
zalecamy używanie następujących środków ochronnych:

 System paneli kompozytowych SIP składa się z elementów obojętnych, wolny od lotnych związków orga-
nicznych, a także nie posiada niebezpiecznych elementów. Niemniej wszystkie operacje cięcia paneli SIP i okładzin 
powinny być wykonywane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub posiadających agregaty wspomagane 
próżniowo pozwalające na redukcję drobnych cząstek pyłu mogących dostać się do układu oddechowego. Pra-
cownik powinien nosić właściwie dopasowane maski ochronne zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi         
i instrukcjami producenta.

Bezpieczna technika podnoszenia paneli musi być zastosowana w celu uniknięcia wypadków prowadzą-
cych do uszkodzeń ciała. Zaleca się, żeby panel był podnoszony przez co najmniej 2 osoby. 

Panele powinny być zawsze podnoszone za dolną okładzinę. Miejsce uchwytu powinno być oddalone od 
krawędzi (najlepiej by znajdowało się jak najbliżej środka panelu) , żeby uniknąć uszkodzenia krawędzi 
paneli. 

Zaleca się stosowanie urządzeń pozwalających na podnoszenie paneli dachowych takich jak dźwigi            
i ładowarki teleskopowe. Jeśli powyższe urządzenia nie są dostępne to powinno się upewnić, że istnieje 
odpowiednia siła robocza dostępna do pomocy.

Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas przenoszenia i montażu płyt kompozytowych co za-
bezpieczy przed uszkodzeniami skóry.

Noże używane do punktowania lub cięcia powinny być ostre by zapewnić efektywną pracę. Zwiększona 
uwaga powinna być zachowana podczas używania wszelkich narzędzi tnących.

2

A

B

C

Maski zabezpieczające, zgodne z regulacjami prawnymi, powinny być noszone zawsze podczas szlifo-
wania w celu zatrzymania wszelkich związków chemicznych.

okulary ochronne

ubranie robocze 

buty ochronne z wkładką antyprzebiciową

maska przeciwpyłowa

kask ochronny

Bezpieczne metody pracy
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3

 Powstała w ten sposób modularna siatka paneli może być przerwana gdyby wystąpiły duże okna lub drzwi. 
Jeżeli wystąpią powyższe otwory, przerwij modularną siatkę paneli, wykonaj otwory i rozpocznij modularną siatkę 
na nowo. W przypadku wysokich i wąskich lub szerokich i niskich okien wykonuj układ ścian tak jak by były pełne.

 Zwróć uwagę czy panele wykorzystywane w miejscu występowania instalacji elektrycznych posiadają 3 
wzdłużne kanały przeznaczone do montażu przewodów elektrycznych. Kanały powinny być wykonane w roz-
stawie osiowym 400 mm jako drążenie w styropianowym rdzeniu. Instalacje przewodów powinna odbywać się 
podczas montażu paneli na placu budowy, a niewykorzystane drążenia zaślepione. Rozważ wykonanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych tak jak w typowych konstrukcjach szkieletowych. Jeśli to tylko możliwe, unikaj  instalacji 
wodno-kanalizacyjnych w ścianach zewnętrznych. Takie podejście przyczyni się do redukcji negatywnego wpływu 
warunków atmosferycznych oddziałujących na fasadę budynku objawiającego się w powstawaniu mostków ter-
micznych.

 Rozplanuj położenie otworów okiennych i drzwiowych. Pomimo możliwości wycięcia otworów w dowol-
nym miejscu, zaleca się by rozpoczęcie i zakończenie modularnej siatki paneli występowało na krawędziach otwo-
rów, a przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi panelami wypełniona odpowiednim nadprożem. Więcej szczegółów 
znajdziesz w rozdziale 11.

 Zalecamy do skorzystania z systemu SIP podczas projektowania konstrukcji dachowych. Panele mogą być 
wykorzystane na poddaszu do budowy ukośnych sufitów, które przyczynią się poprawy warunków architekto-
niczno-przestrzennych. Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania paneli SIP przy budowie dachu jest za-
stosowanie konstrukcji ze stałym spadkiem, która umożliwia łatwe wykonanie okapów i wsporników. Wykonanie 
ścian szczytowych z paneli SIP jest również relatywnie łatwe i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Odpo-
wiednie połączenie dachowych paneli SIP i dwuteowych belek w nich ukrytych umożliwia współpracę powyższych 
elementów przy przenoszeniu obciążeń. Pozwala to na osiągnięcie znacznych rozpiętości, ale wymaga odpowied-
niego zaprojektowania.

 Panele dachowe pozwalają na wykonanie przegród spełniających wymagania cieplne. Wytrzymała kon-
strukcja paneli umożliwia wykonanie poddasza pozwalającego na swobodne chodzenie oraz przechowywanie 
przedmiotów.

3.1.1 Rozwiązania okładzinowe
 Metody zewnętrznego i wewnętrznego wykończenia paneli opisano odpowiednio w rozdziale 11 i 12. 
Należą do nich:
• system SIP z tradycyjnymi warstwami wykończeniowymi
• system SIP wykończony przy pomocy łat zabezpieczonych farbami

 Rozwiązania wykończeniowe nie ujęte w niniejszym podręczniku lub zawierające inne szczegóły wymagają 
indywidualnego projektowania.

 
3.2 Wytyczne inżynierskie
 
 Pojedyncze panele kompozytowe oraz cały system paneli został zbadany zgodnie z obowiązującymi nor-
mami w zakresie pozwalającym zastosowanie paneli w rozwiązaniach konstrukcyjnych. Badania pozwoliły na 
określenie zakresu zastosowań paneli z punktu widzenia wytrzymałościowego.

3.2.1 Sztywność
 Sztywność konstrukcji ściennej może być zwiększona poprzez zastosowanie dodatkowego panelu usztyw-
niającego o długości nie mniejszej niż 80 cm. W powyższym przypadku należy zastosować wkręty o zagęszczonym 
rozstawie (50 mm) na odcinku długości 250 mm liczonym od naroży. Poza obszarem naroży należy stosować 150 
mm rozstaw wkrętów.

 Można uwzględnić wpływ belki podwalinowej na sztywność konstrukcji jeżeli belka przymocowana jest do 
podłoża przy pomocy co najmniej dwóch śrub M12 w rozstawie nie większym niż 800 mm. Śruby mocujące powin-
ny znajdować się co najmniej 200 mm od końcowej krawędzi belki.

 Sztywność paneli ściennych może zostać zwiększona poprzez zamocowanie bocznego zakończenia panelu 
do belki podwali nowej. Powyższy zabieg może być wykonany przy pomocy kątownika stalowego.

3.2.2 Obciążenie osiowe (wzdłużne)
 
 W celu uzyskania informacji na temat tabeli charakterystycznych obciążeń osiowych zwróć się do przed-
stawiciela LS Tech-Homes, który skieruje cię do odpowiedniego inżyniera. Każdy rodzaj projektu bazujący na bel-
kach oczepowych, panelach podłogowych i dachowych wymaga indywidualnej specyfikacji.

Wytyczne inżynierskie i projektowe

3. Wytyczne inżynierskie i projektowe
 Uważne planowanie znacznie ułatwi instalację płyt oraz konstrukcję SIPu. Ponadto odpowiednie planowa-
nie przyśpieszy wznoszenie konstrukcji oraz poprawi ekonomiczność rozwiązania. Dodatkową zaletą będzie istot-
ne zmniejszenie ilości odpadów otrzymanych na placu budowy podczas procesu wznoszenia obiektu. Skontaktuj 
się z przedstawicielem producenta LS Tech-Homes lub wykonawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 
3.1 Siatka modułowa, otwory instalacyjne – projektowanie w SIP’ie
 Rekomendujemy używanie standardowych wymiarów paneli SIP podczas projektowania. Doprowadzi to 
do zminimalizowania strat i przyśpieszenia produkcji. Standardowe szerokości paneli wynoszą 1220 mm z 5 mm 
szczeliną pomiędzy okładzinami potrzebną do wykonania wodoszczelnego połączenia zewnętrznego. Pamiętaj      
o właściwym dobraniu grubości panelu podczas ustawiania naroży.

!

!

Szczelina 3 mm

Przy projektowaniu i wykonawstwie 
przyjmij nominalną szerokość paneli 
oraz ich rozstaw równy 1225 mm.
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Ręczna piła tarczowa - szczególne sytuacje na budowie wymagają użycia ręcznej piły tarczowej do do 
cięcia paneli SIP MgO Green. Taka obróbka powinna być wykonywana zgodnie z projektem

Mocny sznur sizalowy. Sznur przydatny jest podczas montażu paneli do wygrodzenia obszarów oraz 
wyznaczania poziomów montaży paneli.

Kątownik - dla poprawnego ustawienia pionowych paneli najlepiej używać kątownika. Przydaje się on 
również do wyznaczania pionów i poziomów na budowie.

Odważnik ze sznurkiem - podczas montowania paneli ważna jest precyzja. Do wyznaczania i oceniania 
prawidłowego położenia paneli warto używać odważnika ze sznurkiem.

2m poziomica - zaleca się używania poziomicy 2 m ponieważ panele posiadają wymiary  do 3 m. Taka 
długość poziomicy zapewnia optymalną pracę na budowie podczas montażu paneli.

Piła ręczna o długości ostrza 250mm - mogąca dociąć końcówki paneli. Używana tylko zgodnie z pro-
jektem, nie można jej stosować do zmiany konstrukcyjnej panela, a tylko do jego obróbki.

Ścierak do styropianu - do poprawnego ułożenia paneli, czasami potrzeby jest ścierak umożliwiający 
odpowiednią obróbkę rdzenia styropianowego.

Duży ścierak do styropianu - do poprawnego ułożenia paneli, czasami potrzeby jest ścierak umożliwia-
jący odpowiednią obróbkę rdzenia styropianowego.

Elektryczny nóż do styropianu - pozwala w łatwy sposób wyciąć wnętrze panela.

Wkrętarka - podczas montażu paneli używa się dużej ilości wkrętów. Używanie wkrętarki elektrycznej 
znacznie skróci czas ich montażu.

Młot 5,4kg - młot potrzebny do dobijania belek oraz dobijania paneli do siebie. 

Łom - w szczególnych przypadkach może być przydatny do rozdzielenia złączonych już ze sobą paneli.

Pistolet do pianki - posłuży łatwej aplikacji pianki, która wypełni szczeliny pomiędzy panelami. 

Drabina 2,1m - jest zalecana do pracy z panelami, których maxymalna wysokość sięga 3m.

Piła ręczna - potrzebna do bieżących docinek mniejszych elementów na budowie.

Wiertarka udarowa - potrzebna do otworowania betonowego podłoża. 

4
4. Narzędzia i łączniki
 Panele kompozytowe produkowane przez LS Tech-Homes oraz cały system SIP jest zaprojektowany z my-
ślą o ułatwionym wykonawstwie obiektów budowlanych. Większość prac budowlanych może być wykonana przy 
pomocy standardowych narzędzi ciesielskich. Jednakże w celu wykonania niestandardowych prac należy zastoso-
wać odpowiednie narzędzie opisane w podrozdziale 4.2 Charakterystyczne narzędzia do konstrukcji SIP.

 
4.1 Typowe narzędzia do konstrukcji SIP

4.2 Łączniki
 LS Tech-Homes przebadał i zatwierdził odpowiednie łączniki, które zapewniają najwyższej jakości połą-
czenie z okładzinami, podwalinami i innymi elementami drewnianymi systemu SIP. Powinny być stosowane tylko 
wkręty spełniające odpowiednie wymagania. Podczas pracy z systemem SIP zwróć uwagę na następujące zalece-
nia:

Nie używaj czarnych wkrętów w kontakcie z systemem SIP. Używaj tylko wkrętów galwanizowanych lub 
ze stali nierdzewnej.

Używaj wkręty posiadające szeroki łeb z powierzchniowym nacięciem umożliwiającym ich montaż             
w okładzinie cementowo-magnezjowej. 

Jeśli tego zażądasz, LS Tech-Homes dostarczy łączniki niezbędne na twojej budowie, zgodne z odpo-
wiednią specyfikacją.

Wkrętarka elektryczna z wiertłami do betonu, których ostrza wykonano z węglików spiekanych (tzw. 
wiertła widiowe), o średnicy co najmniej 10 mm oraz długości 140 mm.

Otwornica – używana do wydrążenia otworów w belce podwalinowej i oczepowej, które są wykorzysty-
wane przy montażu instalacji elektrycznej.

Nóż tapicerski - najlepiej używać szerokich ostrzy noża do powierzchownych obróbek paneli lub wy-
kończeń panela.

Pasy spinające - szczególnie pomocne przy przenoszeniu wiązki paneli na budowie. Pasów używamy 
również do wyrównywania i ściśnięcia ze sobą ścian umocowanych w podwalinie.

!

!

!

Narzędzia i łączniki
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4.3.4 Łączniki do dachów / podłóg
 Wkręty samo wiercące do okładzin cementowo-magnezjowych Evolution WHX42.  Łeb stożkowy z nacię-
ciem rowkowym.

 
4.4 Kleje / Uszczelniacze
 
 LS Tech-Homes przetestował i zaaprobował odpowiednie metody uszczelnień i połączeń wykonywanych 
przy pomocy pianek i taśm. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na dobranie metod umożliwiających osiągnięcie 
połączeń i uszczelnień o podwyższonej jakości szczególnie w systemie SIP. Powinno używać się tylko zaaprobowa-
nych środków.

Zalecenie związane z materiałami używanymi podczas pracy z systemem SIP:

4
4.3.1 Łączniki połaci ściany i podwaliny
 Wkręty samo wiercące do okładzin cementowo-magnezjowych Evolution WHX42.  Łeb stożkowy z nacię-
ciem rowkowym.

4.4.1 Pianki uszczelniające
 
 Pianka poliuretanowa, np. firmy Tytan, przeznaczona do typowych prac budowlanych, izolacji, uszczelnie-
nia. Aplikowana przy pomocy pistoletu. LS Tech Homes dostarcza zatwierdzone pianki uszczelniające w ramach 
kontraktu z klientem.

4.4.2 Uszczelniacze i silikony
 
 Silikon uniwersalny, np. firmy Tytan, przeznaczony do uszczelniania połączeń, dylatacji i szczelin, kanałów 
kablowych oraz zabezpieczenie pianek poliuretanowych przed promieniami UV. Aplikowany przy pomocy pisto-
letu. Produkt ten może być zakupiony w dowolnym sprzedawcy materiałów budowlanych lub dostarczony przez    
LS Tech-Homes.

4.3.2 Łączniki narożników ściany
 Wkręty Heco-Topix do łączenia belek w narożach. Profilowany trzpień i szpic, łeb stożkowy żebrowany, 
nacięcie Torx.

4.3.3 Łączniki do drewna

zdjecie evolution

zdjecie złotego
torxa

Rozmiar 4.2 mm 44 mm.

Rozmiar 8.0 mm / 80 mm

Rozmiar 8.0 mm / 80 mm

!
Nie używaj klei, pianek lub taśm klejących bazujących na rozpuszczalnikach podczas pracy z systemem 
SIP. Rozpuszczalniki nie tylko mogą reagować z styropianowym rdzeniem, ale również stoją w sprzecz-
ności z kierunkiem budownictwa ekologicznego, który został obrany przez LS Tech-Homes.

Narzędzia i łączniki

wkręty samo wiercące Evolution WHX42. 

Wkręty Heco-Topix

Pianka poliuretanowa 
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4.4.3 Taśmy uszczelniające
  
 Samoprzylepna taśma do izolacji powierzchni. Powinna zapewnić trwałe zabezpieczenie przed przenika-
niem wody Produkt może być dostarczony przez LS Tech-Homes wraz z płytami.

4.4.4 Membrany i folie budowlane
 Płynna folia uszczelniająca do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających, stosowana 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Produkt może zostać dostarczony wraz z panelami SIP lub zakupiony w lokalne-
go dostawcy.

 W zależności od rodzaju zaprojektowanej konstrukcji należy zapatrzyć się w folie wstępnego krycia, paro-
izolacyjne i/lub membrany paroprzepuszczane. Powyższy asortyment może zostać dostarczony wraz z panelami 
SIP lub zakupiony w lokalnego dostawcy.

4
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5
5. Plac budowy, dostawa, obsługa i składowanie

5.1 Wjazd na plac budowy
 Panele SIP są generalnie dostarczane przez ciężarówki z przyczepą i żurawiem. W związku z tym mogą 
wystąpić pewne problemy na placu budowy. Wszelkie indywidualne warunki dostawy powinny być zgłoszone do 
przedstawiciela LS Tech-Homes odpowiednio wcześniej przed datą dostawy.

Rozważ potencjalne obszary występowania problemów:

• szerokość dróg dojazdowych,
• powierzchnia umożliwiająca zawracanie pojazdów i maszyn,
• wytrzymałość przepustów i mostów,
• obecność drzew i roślinności kolidującej z poruszającymi się pojazdami,
• obecność zasilających linii elektrycznych,
• obszar placu parkingowego oraz możliwość rozłożenia np. stabilizatorów dźwigów rozładunkowych,
• położenie placu przeznaczonego na składowanie paneli.

Opcjonalnie, system rozładunkowy może zawierać wózki widłowe lub półciężarówki.

 
5.2 Dostawa
 Firmy transportowe potrzebują pewnego czasu na rozładunek. Dlatego jest istotne by był wcześniej przy-
gotowany plan rozładunku, a jeśli to jest konieczne również odpowiednio przygotowani pracownicy. Upewnij się, 
że firma transportowa jest odpowiednio wcześnie poinformowana o warunkach dostawy i ewentualnych trud-
nościach mogących powstać na docelowym miejscu rozładunku. Wizyta przedstawiciela firmy transportowej na 
docelowym placu będzie najpewniejszym sposobem wyeliminowania ewentualnych nieporozumień.
 
 Panele dostarczane są zazwyczaj w formie uporządkowanego stosu ułożonego na drewnianych paletach    
i zabezpieczonego odpowiednimi pasami lub dodatkową konstrukcją stalową. 

 Palety pozostają na miejscu, aż do odcięcia pasów zabezpieczających. Ich obecność pozwala na podno-
szenie i układanie paneli SIP bez dodatkowych operacji przygotowujących, np. przy wykorzystaniu wózków widło-
wych. Zaleca się przenoszenie paneli SIP wraz z paletami, które stanowią stabilną podstawę na placu składowania 
oraz umożliwiają układanie jeden na drugim kolejnych stosów paneli.

 
5.3 Obsługa
 Niska masa własna pojedynczego panelu pozwala na przenoszenie go przez 2 pracowników. Jednakże 
operacja przenoszenia całej palety paneli SIP powinna być wykonana przy pomocy urządzeń takich jak wózki wi-
dłowe. Paleta paneli SIP powinna być przeniesiona do obszaru przystosowanego do składowania.

 Ładowarki z wysięgnikiem widłowym i wózki widłowe znakomicie sprawdzają się przy rozładunku paneli. 
Podczas rozładunku nie zapomnij o zaokrągleniach, które występują w rogu konstrukcji wysięgnika widłowego,      
a które mogą przyczynić się do uszkodzenia paneli (Zdj. 1 i 2). Układanie paneli, aż do samego zaokrąglonego koń-
ca wysięgnika prowadzi do ich zginania. Osłabiona krawędź paneli, w części nie posiadającej styropianowego rdze-
nia, jest podatna na uszkodzenia wynikające ze zginania. W większości przypadków powyższy sposób załadunku 
nie spowoduje uszkodzeń, jednakże w przypadku obciążeń uderzeniowych (np. podczas ruchu pojazdu) wystąpi 
wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia paneli.

 Możliwe jest używanie podnośnika ramiennego do unoszenia stosu paneli, jednakże należy zwrócić uwagę 
na możliwość uszkodzenia krawędzi paneli przez pasy mocujące. Zastosowanie odpowiedniej belki poprzecznej 
wyeliminuje możliwość uszkodzenia krawędzi. Omów z operatorem żurawia możliwe uszkodzenia jakie są związa-
ne powyższą metodą rozładunku. 

 Zastosowanie odpowiednich prętów rozporowych jest również możliwe pod warunkiem, że jego szero-
kość będzie w przybliżeniu równa szerokości transportowanych paneli.

Uważaj na zaokrąglony róg wysięgnika 
powodujący zginanie dolnej okładziny paneli

Uważaj na ostrze wysięgnika, które wystaje 
poza przenoszone panele, ponieważ mogą 
przyczynić się do uszkodzenia innych paneli 
podczas ładunku / rozładunku.

! !

Plac budowy, dostawa, obsługa i składowanie

Zdj. 1 Zdj. 2 

Dokumentacja dotycząca dostawy
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5
5.4 Składowanie i transport na placu budowy

x4

Panele SIP MgO Green przenosić po-
ziomo trzymając za dłuższy bok. Nie 
należy przenosić paneli trzymając je 
za narożniki, gdyż prowadzi to do ich 
uszkodzenia

Panele SIP MgO Green przenosić, chwytając za 
dolną okładzinę. Zabrania się przenoszenia pa-
neli, chwytając za górną okładzinę.

Panele SIP MgO Green należy przemieszczać 
na paletach przy użyciu zawiesia widłowego lub 
wideł prostych. Nie należy przemieszczać palet 
przy pomocy pasów, które powodują łamania 
ich krawędzi.

Panele SIP MgO Green należy przemieszczać za 
pomocą wózków widłowych tylko w zabezpie-
czonych paczkach. Nie należy przemieszczać pa-
neli luzem.

Zabrania się wspinania po panelach SIP MgO 
Green. Zdejmując lub układając panele w stosie 
należy korzystać z podwyższenia by nie uszko-
dzić paneli SIP MgO Green.

Panele SIP MgO Green należy zabezpieczać folią przed 
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
w przypadku ich ustania folia zabezpieczająca powinna 
zostać usunięta, co pozwoliłoby na wyschnięcie i prze-
wietrzenie paneli.

Panele SIP MgO Green należy składować na równym, 
płaskim i stabilnym podłożu.

Zabrania się chodzenia i stawania na panelach SIP MgO 
Green, prowadzi to do uszkodzenia ich krawędzi.

Firma LS Tech-Homes nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie oraz przemiesz-
czanie paneli na placu budowy, niestosowanie się do powyższych reguł będzie skutkować utratą gwa-
rancji na wyżej wymienione produkty. Na placu budowy każdy pracownik dba o własne bezpieczeństwo 
i zdrowie własne i osób, których dotyczą jego działania lub zaniedbania w pracy.

Zgodnie z odbytymi szkoleniami i instrukcjami pracodawcy, pracownicy powinni w szczególności:
• właściwie wykorzystywać urządzenia, narzędzia i substancje związane z wykonywaną pracą,
• właściwie stosować środki ochrony indywidualnej,
• niezwłocznie informować o każdej zaistniałej sytuacji w miejscu pracy sytuacji, stanowiącej poważne i bezpośred-
nie zagrożenie.

Zabrania się składowania palet jednej na drugiej przez 
dłuższy okres czasu.

!

Składowanie i transport na placu budowy
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5
5.5 Dokumentacja dotycząca dostawy
 Kierowca odpowiedzialny za transport powinien posiadać list przewozowy zawierający adres sprzedawcy, 
adres docelowy, rodzaj przewożonego materiału oraz jego ilość i cenę. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdze-
nia dostawy i potwierdzenia zgodności z listem przewozowym. Jest bardzo istotne by sprawdzić czy nie powstały 
żadne uszkodzenia podczas transportu. Podczas rozładunku sprawdź czy ilość i jakość produktu odpowiada wiel-
kościom zadeklarowanym w dokumentacji.

 Wszelkie zauważone uszkodzenia zaraportuj na liście przewozowym. Będzie to podstawą do ewentual-
nych negocjacji z przedstawicielem LS Tech-Homes.

 Niektóre uszkodzenia paneli mogą być dopuszczalne. Jest dopuszczalne by panel posiadający niewielkie 
uszkodzenia został na budowie pod warunkiem, że uszkodzony obszar znajduje się w obszarze otworów okien-
nych i drzwiowych. Powyższe rozwiązanie jest akceptowalne ponieważ uszkodzona część zostanie usunięta pod-
czas wycinania odpowiednich otworów.

 Podpisanie rachunku / listu przewozowego bez dodatkowych uwag będzie interpretowane jako dostarcze-
nie materiałów w nienaruszonej formie. Zawsze kontaktuj się z przedstawicielem LS Tech-Homes S.A. jeśli zauwa-
żysz błędy.
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 Obiekt budowlany wykonany w systemie SIP posiada strukturę monolityczną. Jest niezmiernie ważne by 
wszystkie panele były strukturalnie połączone, zwłaszcza w miejscach połączeń ścian, podłóg i dachu. Prawidłowe 
połączenie paneli zapewnia ciągłość systemu SIP. Poniższy rozdział przedstawia szczegóły połączeń, które stano-
wią prawidłowe rozwiązanie dla większości powszechnie zaistniałych sytuacji na placu budowy.

Połączenie panel do panelu

Połączenie panel do panelu6
6. Połączenie panel do panelu
 Najbardziej powszechnym rozwiązaniem połączeń jest zastosowanie wkładek typu ‘spline’ wykonanych      
z płyty magnezjowej lub OSB. Wkładkę łączącą umieszcza się w wpustach, które są fabrycznie wydrążone w styro-
pianowym rdzeniu. W standardowych panelach SIP umieszczane są wkładki o szerokości 200 mm? i grubości 11 
mm. Rozmiar wpustów jest dostosowany do rozmiarów wkładek. Inne rodzaje połączeń opisane są w dalszej czę-
ści instrukcji. Dodatkowo panele SIP posiadają drążenia dopasowane do belki podwalinowej, oczepowej, a także 
słupków konstrukcyjnych skonstruowany w taki sposób by powyższe elementu zostały ukryte w panelu.

 Na plac budowy dostarczane są gotowe panele z wdrążonymi wpustami służącymi do łączenia paneli. 
Procedura połączeń przedstawiona jest na poniższych rysunkach panel do panelu. 

Krok 1
Umieść pierwszy panel kompozytowy na belce 
podwalinowej tak by belka podwalinowa wypełniła 
poziomy wpust w panelu SIP. Umieść pionowe ele-
menty łączące (sline) w pionowych wpustach pierw-
szego panelu.

Krok 2
Ustaw drugi panel na belce podwalinowej, analogicznie jak pierwszy panel, tzn. 
tak by belka podwalinowa wypełniła poziomy wpust w panelu SIP. Ostrożnie 
dodosuwaj panel do już zainstalowanego panelu tak by zamontowane wkładki 
wypełniły pionowe wpusty drugiego panelu. Można również zastosować tech-
nikę montażu polegająca na ustawieniu drugiego panelu pod pewnym kątem 
w sąsiedztwie już zamontowanego panelu. Następnie należy ostrożnie obrócić 
panel do pozycji normalnej tak by wystające wkładki, znajdujące się w pierw-
szym panelu, wypełniły wpusty panelu montowanego.

Krok 3
Prawidłowo zestawione panele będą stanowić konstrukcję ciągłą z 3-5 mm 
szczeliną dylatacyjną pomiędzy okładzinami. Wkładki typu spline powinny być 
połączone z okładzinami przy pomocy wkrętów. Metodę prawidłowego wypeł-
nienia szczeliny, wykorzystania wkrętów do połączeń wkładek z okładzinami       
i wykończenia opisano w dalszej części instrukcji.

Krok 4
Kolejne panele należy montować zgodnie z procedurą opisaną w po-
przednich punktach.części instrukcji.
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Połączenie dwóch paneli SIP MgO Green za pomocą piór z OSB

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Pióro obce / Spline / OSB

1

4

2

5

3

i

i

Zalecamy, aby szpara dylatacyjna 
była w granicy od 3-5 mm

6

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Dopuszczalne obciążenia pionowe ścian [kN/m]

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Zalecamy, aby szpara dylatacyjna 
była w granicy od 3-5 mm

Pióro obce / Spline / MgO Green

1

4

1 4

2

5

2

5

3

3

i

i

Połączenie dwóch paneli za pomocą wkładek z płyty magnezjowej
MgO Green

i

Połączenie panel do panelu

6.B6.A

Panel SIP 
grubość [mm]

SIP wysokość [mm]

2440 2745 3000

172 58 55 51

252 58 55 51

Dopuszczalne obciążenia pionowe ścian [kN/m]

i

Panel SIP 
grubość [mm]

SIP wysokość [mm]

2440 2745 3000

172 58 55 51

252 58 55 51



www.LSTECHHOMES.com32 33

1 4

2

5 3

Połączenie dwóch paneli SIP MgO Green za pomocą belki kompozytowej

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Belka kompozytowa dwuteowa

1

4

2

5

3

i Zalecamy, aby szpara dylatacyjna 
była w granicy od 3-5 mm

i

www.lstechhomes.com www.lstechhomes.com

6

1 4

2

5 3

Rozmieszczenie wkrętów łączących panele SIP MgO Green

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

300 mm

300 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Słupek drewniany

1

4

2

5

3

i

i

Zalecamy, aby szpara dylatacyjna 
była w granicy od 3-5 mm

Wkręty wykorzystywane są do wykonania trwałego połączenia 
pomiędzy okładziną panelu i elementów łączących, ukrytych   
w styropianowym rdzeniu, takich jak wkładki łączące, drew-
niane słupki i belki podwalinowej. Wkręty powinny być równo-
miernie rozmieszczone wzdłuż krawędzi połączenia. Odległość 
pomiędzy sąsiadującymi wkrętami nie powinna być większa 
jak 300 mm. Należy zwrócić uwagę by wkręty nie znajdowały 
się w bliskim otoczeniu krawędzi okładziny, ponieważ może to 
doprowadzić do jej lokalnego uszkodzenia. Minimalna odle-
głość pomiędzy montowanymi wkrętami i krawędzią okładziny 
wynosi 2 cm.

i

Uwaga: efektem prawidłowego połączenia paneli będzie kon-
strukcja cięgła z szczeliną dylatacyjną (szerokość 3-5 mm) po-
między okładzinami. Szczelina powinna zostać wypełniona 
odpowiednim materiałem uszczelniającym. Prawidłowo doci-
śnięte panele spowodują równomierne rozprowadzenie pian-
ki uszczelniającej na bocznej powierzchni paneli.

i

Połączenie panel do panelu

6.D6.C
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1

2

4

3

5

5

Uszczelnianie paneli SIP MgO Green

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belaka podwalinowa

Styropianowy rdzeń

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka oczepowa

1

4

2

5

3 Uszczelnienia pomiędzy panelami SIP, belką podwalinową          
i oczepową należy wykonać poprzez nałożenie pianki uszczel-
niającej w korytkach znajdujących się na bokach styropiano-
wego rdzenia. Dodatkową warstwę pianki nałożyć na belkach 
i słupkach drewnianych. Dociśnięte elementy utworzą równo-
miernie rozłożona powierzchnię uszczelniającą.

i

6

Połączenie dwóch paneli SIP MgO Green za pomocą belek drewnianych

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Wkręt do drewna

Słupek drewniany

1

4
4

2

5
6

3

i Zalecamy, aby szpara dylatacyjna 
była w granicy od 3-5 mm

1 46

2

5 3

i

Uwaga: efektem prawidłowego połączenia paneli będzie kon-
strukcja cięgła z szczeliną dylatacyjną (szerokość 3-5 mm) po-
między okładzinami. Szczelina powinna zostać wypełniona 
odpowiednim materiałem uszczelniającym. Prawidłowo doci-
śnięte panele spowodują równomierne rozprowadzenie pian-
ki uszczelniającej na bocznej powierzchni paneli.

i

Połączenie panel do panelu

6.F6.E
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1

8

4

6

7

2

9

5
3

Mocowanie paneli SIP MgO Green do podłoża żelbetonowego

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt 4,2x42 mm

Śruba mocująca M12 / wklejana

Okapnik z uszczelnieniem

Styropianowy rdzeń

Izolacja np. papa

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka podwalinowa

Obróbka blacharska

1

6

4

9

2

7

5

3

8

Belka podwalinowa oraz panel SIP nie powinny być układa-
ne bezpośrednio na betonowej konstrukcji fundamentu. Po-
wszechnie stosowaną metodą odizolowania fundamentu od 
pozostałej części obiektu budowlanego jest ułożenie warstwy 
termozgrzewalnej. Następnie belka podwali nowa układana 
jest na warstwie papy i przytwierdzona do podłoża przy po-
mocy śrub. Belka podwalinowa stanowi podstawę ściennego 
panelu SIP.

i

6

Uszczelnienia pomiędzy panelami SIP z kanałami elektrycz-
nymi należy wykonać analogicznie jak uszczelnienia zwykłych 
paneli. Dodatkowym elementem uszczelnienia jest warstwa 
pianki uszczelniającej ułożona w otoczeniu kanału elektryczne-
go.

i

1

2

4

3

5

5

Uszczelnianie paneli SIP MgO Green z kanałami elektrycznymi

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka podwalinowa

Styropianowy rdzeń

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka oczepowa

1

4

2

5

3

Połączenie panel do panelu

6.H6.G
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Połączenie kątowe paneli SIP MgO Green

1

4

2

5

6

3

Połączenie paneli pod kątem 900

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Widok z góry

Przekrój

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Sruba Torx M5x250

Słupek drewniany

1

4
4

2

5
6

3

i Zalecamy, aby używać 3 wkętów 
na zakończeniu belki drewnianej

i

7 Połączenia kątowe paneli
SIP MgO Green

7.A

Strona zewnętrzna narożnika powinna być dodatkowo za-
bezpieczona, np. warstwą folii w płynie, na szerokości co 
najmniej 10 cm.  Belkę oczepową należy połączyć z słupkami 
przy pomocy wkrętów do drewna.

i

 Obiekt budowlany wykonany w systemie SIP posiada strukturę monolityczną. Jest niezmiernie ważne by 
wszystkie panele były strukturalnie połączone, zwłaszcza w miejscach połączeń ścian, podłóg i dachu. Prawidłowe 
połączenie paneli zapewnia ciągłość systemu SIP. Poniższy rozdział przedstawia szczegóły połączeń, które stano-
wią prawidłowe rozwiązanie dla większości powszechnie zaistniałych sytuacji na placu budowy.
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1 42 53 6

Połączenie paneli pod kątem rozwartym

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Sruba Torx M5x250

Słupek drewniany

1

4
4

2

5
6

3

                    300- 1700

Widok z boku

Przekrój

7

7.B

Połączenie pod kątem rozwartym wymaga przygotowania 
słupków czołowych geometrycznie dopasowanych do wpustu 
występującego na pionowej krawędzi rdzenia styropianowe-
go. Belkę oczepową należy połączyć z słupkami przy pomocy 
wkrętów do drewna.

i

Połączenia kątowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green

1

2

5

6

7

8

3

4

Połączenie stropu z paneli SIP MgO Green

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Śruba Torx M5x350

Styropianowy rdzeń

Belka

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Wykończenie

Belka czołowa

1

4
4

2

5
6

7
8

3

WnętrzeStrona zewnętrzna

8

Odpowiednio wykonane połączenie zapewnia współpracę paneli ściennych i stropowych. Ponadto wpływa na 
przestrzenną sztywność układu przyczyniając się do zmniejszenia ugięć. W niniejszym rozdziale zaprezentowano 
typowe połączenie paneli ściennych i stropowych powszechnie stosowanych w obiektach mieszkalnych. Rys. 3.A 
prezentuje rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, paneli oraz łączników.

8.A

Belka oczepowa niższej kondygnacji stanowi podparcie dla 
stropu. Na panelu stropowym należy ułożyć belkę podwalino-
wą wyższej kondygnacji i przymocować do stropu i ściany niż-
szej kondygnacji przy pomocy śrub Torx. Belka podwalinowa 
wyższej kondygnacji jest piórem wykorzystywanym przy połą-
czeniu z stropem. Połączenie belek drewnianych z okładzinami 
MgO należy wykonać przy pomocy wkrętów.

i

Połączenie stropowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie dachowe paneli SIP MgO Green

1

4

2

5

6

7

3

Połączenie panela ściennego z dachowym

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Wkręt do drewna

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Śruba Torx M5x350

Belka oczepowa

1

4
4

2

5
6

7

3

Panel ścienny 

Panel dachowy 

9

W rozdziale przedstawiono szczegóły połączeń paneli ściennych i dachowych, podparcia paneli na belce kaleni-
cowej oraz różne metody wykonania okapu. Opisano między innymi rozwiązanie połączenia z dachem jedno lub 
dwuspadowym (Rys. 4.A), płaskim (Rys. 4.B), wklęsłym (Rys. 4.C). Zastosowanie belki kalenicowej jako podparcia 
dla paneli dachowych zostało przyjęte na Rys. 4.C – 4.E. Przedstawiono rozwiązanie połączenia paneli dachowych 
z belkami ukrytymi wewnątrz rdzenia (Rys. 4.U, Rys. 4.W), które ma zastosowanie również przy wykonywaniu 
stropów. W ostatniej części rozdziału przedstawiono metodę wykonania otworów w połaci dachowej lub stropach 
(Rys. 4.Y). Na każdym z detali pokazano rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, paneli oraz łączników.

9.A

Ściana poddasza wykonana jest z typowego panelu ściennego 
zakończonego belką oczepową. Dodatkowo należy wykonać 
wkładkę z belki drewnianej w kształcie klina (przekrój trójkąt-
ny) dopasowanego do projektowanego pochylenia połaci da-
chowej. Belka oczepowa, dodatkowy klin drewniany i panel 
dachowy połączone są śrubami Torex.

i

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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1

2

5

6

4

3

Połączenie dachu prostego ze ścianą z panel SIP MgO Green

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka oczepowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Śruba Torx M5x250

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

1

4
4

2

5
6

3

4

1

5

2

3

Połączenie paneli dachowych SIP MgO Green z belką kalenicową9.C

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka kalenicowa

Styropianowy rdzeń

Śruba Torx M5x350

Belka drewniana

Okładzina dachowa / membrana PVC

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Śruba Torx M5x250

1

4
4

4

2

5

7

6

8

9

3

6 7 8 9

Panel ścienny 

Panel dachowy 

9

9.B

Panel dachowy podparty jest na belce oczepowej panelu 
ściennego i przymocowany do niej przy pomocy śrub Torx. 
Wymagane jest dodatkowe uszczelnienie pomiędzy panelem 
ściennym i dachowym.

i
Belka kalenicowa stanowi podparcie dla paneli dachowych. 
Każdy z paneli powinien być zakończony boczną belką drew-
nianą. Geometria przekroju belki drewnianej oraz kalenicy 
powinna być przystosowana do projektowanego pochylenia 
dachu. 

i

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie paneli dachowych SIP MgO Green z belką kalenicową

3

1

2

4 5 6 7

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Śruba Torx M5x250

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka drewniana

Belka kalenicowa

1

4
4
4

2

5
6
7

3

Rozmieszczenie wkrętów łączących panele SIP

3

1

2

5 6 74

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Śruba Torx M5x250

Belka kalenicowa

1

4
4
4

2

5
6
7

3

9

9.E9.D

Panele dachowe oparte są na belce kalenicowej, której geo-
metria jest dopasowana do nachylenia połaci dachowej. Każdy 
panel dachowy posiada zakończenie w postaci belki drewnia-
nej o przekroju prostokątnym ułożonej w kierunku prostopa-
dłym do okładzin. Panel dachowy i belka kalenicowa połączo-
ne są przy pomocy śrub Torx w taki sposób by trzpień śruby 
był prostopadły do połaci dachowej.

i

Połączenie okładzin paneli SIP i belek drewnianych wykonuje 
się przy pomocy wkrętów. Wkręty rozmieszcza się równomier-
nie. Wkręty należy umieszczać mijankowo w miejscach możli-
wego skrzyżowania. Połączenie pomiędzy panelami wykonuje 
się przy pomocy śrub Torx.

i

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Detal okapu

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka drewniana

Styropianowy rdzeń

Poszycie dachu

Wkręt do drewna

Deska derwniana

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Istniejąca ściana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

1

4
4

4
4

4

2

5

7
6

8
9

3

5 4

6

3

7

2

8

1

9

Detal okapu

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Wkręt do drewna

Deska drewniana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka drewniana

Istniejąca ściana

Poszycie dachu

1

4
4

4
4

4

2

5

7
6

8
9

3

654

3

7

2

8

1

9

9

9.G9.F

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Detal okapu

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Istniejąca ściana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Poszycie dachu

1

4
4

4
4

2

5

7
6

3

3 2

4

1

5 6 7

Dach płaski

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Istniejąca ściana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Poszycie dachu

1

4
4

4
4

2

5

7
6

3

3 2

4

1

5 6 7

9

9.I9.H

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Detal okapu dachu płaskiego

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Deska drewniana

Wkręt do drewna

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Płyta OSB

Poszycie dachu

1

4
4

4
44
4

4
4
4

2

5

7
78
9

6
7
8

3

87 9

356 24 1

Połączenie dwóch paneli SIP MgO Green za momocą beli drewnianej

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Belka drewniana

Śruba Torx M5x250

1

4
4
4

2

5
6

3

5

3

6

4

1

2

9

9.K9.J

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie dwóch paneli SIP za pomocą kątownika

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Śruba mocująca M8x200

Styropianowy rdzeń

Kątownik 60x60≠5

Belka drewniana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Śruba Torx M5x250

1

4
4

4
44

4
4
4

2

5

7
78

6
7
8

3

8

5

7 6

3

4

1

2

Połączenie paneli dachowych i ściennych

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Śruba mocująca M8x200

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Śruba Torx M5x250

1

4
4
4

2

5
6

3

1 2 3

6

4

5

9

9.M9.L

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie paneli dachowych i ściennych

4

2

3

1

6

7

5

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt do drewna

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Śruba Torx M5x250

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

1

4
4

4
4
4

2

5

7
6
7

3

Szczegół okapu - Połączenie paneli dachowych i ściennych

4

2

3

1

5

76

9 8

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Gwoździe

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Deska drewniana

Wentylacja dachu

Płytka kolczasta

Pokrycie dachu

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

1

4
4

4
4

4

2

5

7
6

8
9

3

9

9.O9.N

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Szczegół okapu - Połączenie paneli dachowych i ściennych

4

2

3

1

5

76

9 8

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Gwoździe

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Deska drewniana

Wentylacja dachu

Płytka kolczasta

Pokrycie dachu

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

1

4
4

4
4

4

2

5

7
6

8
9

3

Rozmieszczenie wkrętów łączących panele SIP

7

4

2

3

1

6

5

8 9

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Gwoździe

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Belka drewniana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Deska drewniana

Pokrycie dachu

Śruba Torx M5x250

1

4
4

4
4

4

2

5

7
6

8
9

3

9

9.R9.P

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Detal połączenia z profilem dwuteowym

1 52

6

3 4

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt

Styropianowy rdzeń

Belka dwuteowa 

Śruba

Belka drewniana

1

4
4
4

2

5
6

3

Detal połączenia

1 52 63 4

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka drewniana

Styropianowy rdzeń

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Śruba Torx M5x250

1

4
4
4

2

5
6

3

9

9.T9.S

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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podłogi / dachy podłogi / dachy

1 2 3 4

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka stropowa

Styropianowy rdzeń

Belka czołowa

1

4

2
3

1 12 23 34 4

Płyta magnezowa MgO Green 11mm Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka stropowa Belka dwuteowa

Styropianowy rdzeń Styropianowy rdzeń

Belka czołowa Belka czołowa

1 1

4 4

2 2
3 3

9

Tradycyjne belki stropowe, o przekro-
ju prostokątnym, stanowią podparcie 
dla paneli podłogowych/dachowych, a w 
związku z tym powinny być umieszczane 
przy każdej krawędzi panelu. Prawidłowo 
zamontowana belka stropowa jest ukryta 
w kanale wydrążonym w obrębie styropia-
nowego rdzenia.

i
Belki stropowe mogą być wykonane jako drew-
niane, kompozytowe o przekroju dwuteowym. 
Stanowią podparcie dla paneli podłogowych/
dachowych, a w związku z tym powinny być 
umieszczane przy każdej krawędzi panelu. 
Prawidłowo zamontowana belka stropowa jest 
ukryta w kanale wydrążonym w obrębie styro-
pianowego rdzenia.

i

9.W9.U

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Otwór podłogowy/dachowy

Zaleca się wykonywanie otworów tak by nie kolidowały z ele-
mentami nośnymi takimi jak belki stropowe lub krokwie. Do-
datkową ochroną krawędzi otworów stanowią przewiązki pro-
stopadłe do belek stropowych.

i

Rozmieszczenie paneli dachowych w zależności od rodzaju konstrukcji

KONSTRUKCJA KROKWIOWA - Panele SIP MgO 
Green podparte są przez krokwie. Rozstaw krokwi 
nie powinien być większy od od rozpiętości paneli.

KONSTRUKCJA DACHOWA Z BELKĄ POŚREDNIĄ - 
Panele SIP MgO Green układane są  w kierunku  od 
ściany do kalenicy. Jeśli jest wymagane dodatkowe 
podparcie, zastosuj belkę pośrednią.

DACH O KONSTRUKCJI KRATOWEJ - Wiązary kratowe 
stanowią podparcie dla kolejnych płyt dachowych. 
Rozstaw osiowy kratownic nie powinien być większy 
od rozpiętości paneli dachowych.

A

B

C

1 2 3 4

Przewiązka prostopadła do belki stropowej

Panel podłogowy / dachowy

Belka stropowa

Belka czołowa

1

4

2
3

1 2 3 4

9

9.Z9.Y

Połączenia dachowe paneli
SIP MgO Green
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Połączenie elektryczne i sanitarne paneli 
SIP MgO Green

Połączenie elektryczne i sanitarne paneli 
SIP MgO Green

Rozmieszczenie instalacji elektrycznej

1

3

2

4

Kalenica

Przewody elektryczne (umieszczone w 
drążeniach) ukryte w panelu

Belka oczepowa

Krokwie

Kanał poziomy znajdujący się pomiędzy 
belką oczepową i panelem dachowym

Kanał pionowy (drążenie pionowe) 
wnętrze panela wykorzystane do 
montażu instalacji

1
4

4
4

4

2

4
3

5

6

5 6

Specjalne drążenia wykonane w styropianowym rdzeniu słu-
żą do montażu instalacji elektrycznej. Kanał poziomy biegną-
cy pomiędzy ścianą i panelami dachowymi, uzyskano poprzez 
odpowiednie połączenie belki oczepowej z konstrukcją dachu 
(Rys 6.A, 6.B)

i

10

Rozdział prezentuje szczegółowe usytuowanie przewodów elektrycznych w przegrodach ściennych i dachowych. 
Przewody elektryczne układane pionowo mogą być ukryte w specjalnie przygotowanych drążeniach znajdujących 
się w styropianowym rdzeniu (Rys. 5.A). Przewody poziome natomiast mogą być ukryte w odpowiednich kana-
łach znajdujących się pomiędzy panelami dachowymi i ściennymi. Szczegół kanału poziomego przedstawiono na       
Rys. 5.B. W ostatniej części rozdziału (Rys. 5.C) przedstawiono sposób wykonania pionowego szachtu wykorzysty-
wanego do montażu instalacji sanitarnych.

10.A
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Szczegół instalacji elektrycznej - szacht poziomy

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Belka drewniana

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Śruba Torx M5x250

Wiązka przewodów elektrycznych

1

4
4
44
4

2

5
6
7

3

4

2

6

5

7

3

1

Szczegół instalacji sanitarnej - szacht pionowy

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Płyta MgO Green

Styropianowy rdzeń

Słupek drewniany

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Przewody sanitarne

1

4
4
44
4

2

5
6
7

3

4

2

6

5

3

1

7

Szacht pionowy instalacji sanitarnej wykonuje się poprzez 
zamontowanie odpowiedniej konstrukcji osłonowej. Dodat-
kowa konstrukcja osłonowa składa się z płyty magnezowej 
MgO Green lub OSB wzmacnianej  drewnianymi słupkami 
przymocowanymi do konstrukcji ściennej.

i
Szczegół kanału poziomego wykorzystywanego do montażu 
instalacji elektrycznej. Rozwiązanie przewiduje pozostawie-
nie pustki pomiędzy panelem dachowym a ściennym. Po 
wprowadzeniu wiązki przewodów do otworu maskujemy go 
dodatkową belką drewnianą wykończoną z zewnątrz płytą 
MgO Green.

i

10

10.C10.B

Połączenie elektryczne i sanitarne paneli 
SIP MgO Green
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Otwory okienne i drzwiowe

2

9

61

8

3

10

74 5

Panel ścienny SIP MgO Green

Słupek ościeżnicowy

Belka oczepowa

Słupek drewniany

Belka podwalinowa

Spline MgO Green - połączenie paneli

Panel podokienny

Nadproże okna

Belka parapetowa

Nadproże drzwi

1

4
4

4

4

4

4

4

4

4

2

5

8

6

9

7

10

3

11

Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green 
z otworami okiennymi i drzwiowymi

11.A

Obiekty budowlane wykonane w technologii SIP z reguły wykonywane są jako konstrukcje szkieletowe. Jednakże 
panele SIP współpracują z konstrukcją i powodują jej usztywnienie. Wprowadzenie otworów okiennych i drzwio-
wych wpływa negatywnie na sztywność lokalną i globalną układu. W związku z tym  krawędzie otworów powinny 
być dodatkowo wzmocnione. W niniejszym rozdziale przedstawiono metody wykonania otworów w przegrodach 
ściennych oraz ich wzmocnienia przy pomocy dodatkowych słupków, belek i nadproży. Przegrody ścienne wykonywane są z paneli SIP połączonych 

wzdłuż krawędzi wkładkami typu spline. Jeśli wymaga tego 
projekt inżynieryjny należy stosować pionowe słupki. W przy-
padku występowania otworów drzwiowych i okiennych należy 
wzmocnić osłabioną konstrukcję przy pomocy pojedynczych 
słupków i belek zamontowanych przy krawędziach otworów. 
Zaleca się, co jest możliwe w przypadku wąskich otworów, za-
chować modularny rozstaw paneli.

i

Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green 
z otworami okiennymi i drzwiowymi
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Szczegół otworu okiennego Szczegół otworu okiennego z wzmocowanym nadprożem

Nadproże okna

Belka oczepowa

Typowy panel SIP MgO Green ścienny

Nadproże

Belka parapetowa

Panel podokienny

Belka podwalinowa

Słupki ościeżnicy

2
1

5
4
44
4

3

6
7
8

4

5 5

6

3 3

8 8

9

7 7

6

4 4

2 2

1 1

Nadproże okna

Belka oczepowa

Nadproże

Słupki ościeżnicy

Typowy panel SIP MgO Green ścienny

Panel podokienny

Belka parapetowa

Belka podwalinowa

Dodatkowa belka usztywniająca

3
4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

7

5

8

6

9

2

11

11.C11.B

Przegrody ścienne wykonywane są z paneli SIP połączonych 
wzdłuż krawędzi wkładkami typu spline. Jeśli wymaga tego 
projekt inżynieryjny należy stosować pionowe słupki. W przy-
padku występowania otworów drzwiowych i okiennych nale-
ży wzmocnić osłabioną konstrukcję przy pomocy podwójnych 
słupków i belek zamontowanych przy krawędziach otworów. 
Jeśli wymaga tego projekt inżynieryjny należy zastosować do-
datkowe nadproże wzmacniające. Zaleca się, co jest możliwe 
w przypadku wąskich otworów, zachować modularny rozstaw 
paneli.

Przegrody ścienne wykonywane są z paneli SIP połączonych 
wzdłuż krawędzi wkładkami typu spline. Jeśli wymaga tego 
projekt inżynieryjny należy stosować pionowe słupki. W przy-
padku występowania otworów drzwiowych i okiennych nale-
ży wzmocnić osłabioną konstrukcję przy pomocy podwójnych 
słupków i belek zamontowanych przy krawędziach otworów. 
Zaleca się, co jest możliwe w przypadku wąskich otworów, za-
chować modularny rozstaw paneli.

i
i

Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green 
z otworami okiennymi i drzwiowymi
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Szczegół otworów okiennych i drzwiowych Szczegoł otworów okiennych i drzwiowych

2 21 1

3 4

6

3

5

7

4 5

Nadproże oparte na słupkach ościeżnicowych

Typowy panel SIP MgO Green ścienny

Belka oczepowa

Penel podokienny

Panel ścienny  SIP MgO Green

Belka podwalinowa

Słupek ościeżnicy

1

4
4
44
4

2

5
6
7

3

Słupki ościeżnicy / rama drzwiowa

Belka oczepowa

Belki podokienne /  rama podokienna

Typowy panel SIP MgO Green ścienny

Belka podwalinowa

4

4

4

4

4

4

4

3

1

4

2

5

11

11.E11.D

W przypadku szerokich lub sąsiadujących otworów zastoso-
wanie modularnego rozstawu paneli ściennych może okazać 
się niemożliwe. W takim przypadku należy zamontować od-
powiednie słupki wykonane z paneli kompozytowych, wzmoc-
nione na krawędziach przy pomocy słupków drewnianych. 
Wymiary słupków powinny być zgodne z projektem inżynieryj-
nym. Otwory zwieńczone są nadprożami wykonanymi w tech-
nologii SIP opartymi o krawędzie pionowych słupków wzmac-
niających otwory.

W przypadku szerokich lub sąsiadujących otworów zastoso-
wanie modularnego rozstawu paneli ściennych może okazać 
się niemożliwe. W takim przypadku należy zamontować od-
powiednie słupki wykonane z paneli kompozytowych, wzmoc-
nione na krawędziach przy pomocy słupków drewnianych. 
Wymiary słupków powinny być zgodne z projektem inżynieryj-
nym. Otwory zwieńczone są nadprożami wykonanymi w tech-
nologii SIP opartymi o krawędzie pionowych słupków wzmac-
niających otwory.

i i

Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green 
z otworami okiennymi i drzwiowymi
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Połączenie dwóch paneli SIP za pomocą piór z OSB

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Belka drewniana

Styropianowy rdzeń

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

1

4
4

2

5

3

4

2

5

3

1

Rozmieszczenie wkrętów łączących panele SIP

Płyta magnezowa MgO Green 11mm

Wkręt nierdzewny 4,2x42 mm

Styropianowy rdzeń

Uszczelnienie np. pianka poliuretanowa

Belka drewniana

1

4
4

2

5

3

4

2

5

3

1

11

11.G11.F

Połączenie stropowe paneli SIP MgO Green 
z otworami okiennymi i drzwiowymi
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12. Tradycyjny system wykończeń
 Wykończenie powierzchni wewnętrznych może być zrealizowane przy pomocy powszechnie stosowanych 
metod takich jak malowanie, tapetowanie, układanie glazury, paneli itd. Zewnętrzna powierzchnia wykończona jest 
przy pomocy tynku. W celu poprawienia przyczepności pomiędzy tynkiem i powierzchnią paneli należy zastosować 
dodatkową siatkę. Siatka wymagana jest w miejscach połączeń paneli ze względu na możliwość powstania rys.

  

12.1 Wykończenie przy pomocy łat osłaniających
 Najbardziej ekonomicznym sposobem wykończenia obiektów budowlanych wykonanych w technologii SIP 
jest zastosowanie łat osłaniających, które są układane na połączeniach zewnętrznych płyt, a następnie malowanie 
zewnętrznej powierzchni obiektu. Połączenia paneli uszczelnione są poprzez zastosowanie łat osłaniających                   
o grubości 11 – 18 mm oraz szerokości minimum 90 mm. Przed przymocowaniem łaty osłaniającej należy uszczelnić 
połączenie sąsiadujących paneli np. przy pomocy warstwy folii w płynie. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem 
wody pod łaty osłaniające należy zastosować silikon/uszczelniacz wzdłuż pionowych i poziomych krawędzi łat 
zabezpieczających. Wizualizację obiektu wykończonego przy użyciu łat osłaniających przedstawiono na Rys. 1.

 

 Szczególna uwaga powinna być zwrócona przy uszczelnianiu poziomych krawędzi łat osłaniających. Woda, 
która dostała się na poziomą krawędź łaty osłaniającej ma utrudniony odpływ w przeciwieństwie do krawędzi 
pionowych. Zanim ustalisz metodę malowania ścian i produkty jakie zamierzasz do tego celu użyć, skontaktuj się 
z LS Tech-Homes S.A. by uzyskać aktualne informacje na temat metod wykończenia powierzchni.

12

Rys. 1: Wykończenie ścian zewnętrznych przy pomocy łat osłaniających
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