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SKYDECK SD Unterzug
Die leichte Lösung für Unterzüge  
im System SKYDECK

Unterzüge bis 30 cm Breite und 60 cm Höhe 
können mit dem SKYDECK Unterzugriegel SD 
geschalt werden.

Unterzüge gemeinsam mit der Decke 
betonieren, das macht der SKYDECK 
Unterzug SD möglich.
Dank des geringen Gewichts kann der 
Unterzugriegel SD von Hand montiert 
werden und ermöglicht dabei eine hohe 
Anpassungsfähigkeit.

■ Leichte, einfache Montage
Alle Teile werden sicher von der Stand-
ebene aus montiert. Der Unterzugriegel 
SD wird einfach am SKYDECK Längs-
träger SLT 225 oder 150 eingehängt und 
ist somit in das System integriert. Mit 
dem Keil die Größe einstellen, Träger 
und Schalungsplatte befestigen – fertig. 
Eine Vorplanung ist nicht notwendig, da 
mit nur einem Systemteil gearbeitet wird.

■ Keine zusätzlichen Anker
Der Unterzugriegel benötigt bis 60 cm 
Höhe keine zusätzlichen Anker durch 
den Beton. Der hydrostatische Beton-
druck wird sicher vom System aufge-
nommen. 

Einhängen des Unterzugriegels SD im 
SKYDECK Längsträger SLT 225, 150.

■ Unterzugabmessungen
Mit nur einem Systemteil, dem Unter-
zugriegel, werden Unterzüge bis 30 cm 
Breite und 60 cm Höhe geschalt. Die 
Breite wird über eine Keilverbindung 
zwischen dem Seitenschildträger und 
dem Unterzugsträger eingestellt.

■ Mögliche Unterzugspositionen
Der PERI Unterzugriegel SD ist für das 
SKYDECK Rastermaß 1,50 m konstru-
iert. Durch die Möglichkeit, die  Paneele 
auf die kurze Spannweite von 75 cm zu 
drehen, kann stufenlos jede Unterzugs-
position in das Unterzugsfeld gelegt 
werden.
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Kompensacje Kompensacja poprzeczna

Grubość płyt ze sklejki powinna 
 wynosić 21 lub 27 mm.
Ważne:
Wstawki kompensacyjne mocować 
za pomocą gwoździ.

Formuła dla głowicy opadowej i gr. 
stropu do d = 40 cm:

Kompensacja podłużna =
Długość pomieszczenia – n x 2,30 m
Kompensacja poprzeczna =
Długość pomieszczenia – n x 1,50 m

0 – 12 cm 12 – 24 cm 24 – 75 cm
0 – 12

< 6
12 – 24 24 – 75

1x SPKK na każdy SLT

Przed montażem 
 kompensacji przybić 

gwoździami krawędziak

1x SPKK na każdy SLT

Przed montażem 
 kompensacji przybić 

gwoździami krawędziak

Kompensacja podłużna
12 – 24 cm 24 – 75 cm 24 – 75 cm0 – 12 cm

24 – 75

Głowica 
 podporowa lub 

Combi

SRT-2
SSL

24 – 75

Głowica opadowa

SRT-2
SSL

12 – 24

Krawędziak
Dźwigar brzegowy
Podpórka czołowa

Głowica podporowa lub 
głowica Combi

0 – 12
< 6

Głowica podporowa lub 
głowica Combi

Przed montażem 
 kompensacji przybić 

gwoździami krawędziak

1. Z głowicą opadową 2. Z głowicą podporową

Dop. rozpiętość L [m] dźwigarów skrajnych

Dźwigar Grubość stropu 
[m]

0,20 0,30 0,40

GT 24

VT 20

KH 10/16

4,61 3,93 3,45

3,89 3,32 2,92

3,79 3,23 2,84

Dopuszczalna szerokość B [m] wstawki 
kompensacyjnej max. 0,40 m.

Gięcie zostało ograniczone do B/300 
dla schematu belki jednoprzęsłowej.

Tablice dla kompensacji
Dopuszczalna szer. B [m] wstawki 
kompensacyjnej

Przypadek 1

Przypadek 2

Krawędziak  
SPH lub  
dźwigar  
brzegowy SRT-2

Krawędziak  
SPH lub  
dźwigar 
 brzegowy SRT-2

Głowica  
Combi SCK

Kompensacja podłużna luk o szer. do 
149,9 cm przy użyciu głowicy Combi SCK

Liczba krawędziaków SPH / dźwigar brzegowy SRT:
➁ 0 – 5,0 cm: bez elem. systemowych; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH / SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH / SRT* 
*Ważne: krawędziak SPH dop. przy grubości stropu do 50 cm; dla grubości stropu od 50 cm wymagany dźwigar SRT;

0 – 5 cm

Głowica SSK 
lub SCK

Przed montażem 
 kompensacji krawędziak 

przybić gwoździami 0 – 5

5,1 – 12,4 cm

Głowica SSK 
lub SCK

Krawędziak SPH

12,5 – 20,0 cm

Podpórkę czołową SSL osadzić 
na końcu dźwigara podczas jego 

montażu, następnie dźwigar 
obrócić do pozycji poziomej.

12,5 – 20,0
Krawędziak SPH

Dźwigar  
brzegowy SRT

Głowica 
SSK 

lub SCK

20,1 – 74,9 cm

Głowica SSK / SCK 
lub SFK

SRT

SSL

(+ 5 cm dla głowicy opadowej)
dla głowicy 
opadowej

75 – 99,9 cm

Głowica SSK / SCK 
lub SFK

5 z głowicą opadową SFK 75 – 99,9

SSL
SCK

(+ 5 cm z głowicą opadową SFK)

100 – 149,9 cm

5,1 – 12,4 20,1 – 74,9 / 79,9
5 z głowicą 

opadową SFK 25 – 74,9
100 – 149,9

SCK

SRT

(+ 5 cm z głowicą opadową SFK)

SSL

Głowica SSK / SCK 
lub SFK

Kompensacja poprzeczna luk  
o szer. do 149,9 cm 
z głowicą Combi SCK

Liczba krawędziaków SPH i dźwigarów brzegowych SRT:
➀ 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 lub SRT*
➁ 0 – 5,0 cm: bez elem. systemowych; 5,1 – 12,4 cm: 1 x SPH 225/150 lub SRT; 12,5 – 24,9 cm: 1 x SRT + 1 x SPH 225/150 lub SRT*
*Ważne: SPH dop. dla stropu o grubości do 50 cm; dla gr. stropu powyżej 50 cm wymagany dźwigar SRT;
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0 – 5 cm 12,5 – 24,9 cm 75 – 99,9 cm

5,1 – 12,4 cm 25 – 74,9 cm 100 – 149,9 cm

1 x SPKK na każdy SLT

Przed montażem kompensacji 
krawędziak przybić gwoździami

0 – 5

Głowica Combi SCK w poprzek 
do dźwigara SLT przy 

 zastosowaniu listwy osłonowej

12,5 – 24,9SRT SPH

75 – 99,9

SPH

SCK

SRT

100 – 149,9

SPH 225/150 
lub SRT

25 – 74,95,1 – 12,4

Poprzecznie do dźwigara 
wzdłużnego SCK przy 

 listwie osłonowej

Krawędziak SPH 225/150 lub 
dźwigar brzegowy SRT

SPH 225/150 
lub SRT

max. 10 cm

Przypadek 1

Grubość 
 stropu d [m]

Fin-Ply 21 mm
Spruce 400
równolegle/ 
poprzecznie

Fin-Ply 21 mm
Spruce 400
równolegle/ 
poprzecznie

Przypadek 2

Uchwyt ścienny 
SWH-2, Alu
nr art. 061051
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Początek 

zadeskowania

Krawędziak 
(ułożony na płask)

Dźwigar brzegowy SRT-2, 
obrócony

Dźwigar brzegowy SRT-2 Dźwigar brzegowy SRT-2

Odciąg

Początek  

rozdeskowania

Założyć poręcze zabezpieczające 
na krawędzi deskowania!

Zmiana kierunku deskowania 
przebiega za pomocą elementów 
systemowych SKYDECK.  
Szczegóły – patrz dokumentacja 
techniczno-ruchowa.

Założyć poręcze zabezpieczające 
na krawędzi deskowania!

Dźwigar brzegowy SRT-2

Zasuwę głowicy opadowej zwolnić 
uderzeniem młotka. Wskutek tego 
 deskowanie opada, tworząc pomiędzy 
płytami a spodem stropu luz wynoszący 
ok. 6 cm.
Uwaga: zwrócić uwagę na kierunek 
uwalniania zasuwy!

Zdemontować kompensacje luk. 
 Usunąć podpory spod skrajnych 
 dźwigarów i ułożyć je na paletach. 
Usunąć wstawki kompensacyjne, 
dźwigary brzegowe, podpórki czołowe 
i krawędziaki.

Płyty demontować polami, rozpoczynając 
zawsze w narożu u zbiegu kompensacji 
podłużnej i poprzecznej. Płytę unieść i 
przesunąć około 10 cm w kierunku 
wolnej przestrzeni, następnie przechylić 
do dołu i wyciągnąć. Płyty od razu 
 układać na paletach.
Uwaga: zawsze najpierw demonto-
wać środkową płytę pola.

Dźwigary demontować polami i ukła-
dać na paletach. Transport do następ-
nej działki roboczej przebiega sprawnie 
i bezpiecznie.

Po rozdeskowaniu stropu pozostają 
 tylko podpory z głowicami opadowymi 
i z listwami osłonowymi. Orientacyjne 
terminy rozdeskowania – patrz tabela.
Usunąć podpory znajdujące się bezpo-
średnio przy ścianach i w obrębie kom-
pensacji wokół monolitycznych słupów.

Wszystkie elementy SKYDECK  
przed następnym użyciem oczyścić  
i spryskać płynem antyadhezyjnym  
PERI Clean.

Zabezpieczenia boczne
Pomost SKYDECK 
na nieosłoniętej krawędzi

Więcej szczegółów 
znajduje się w doku-
mentacji techniczno
-ruchowej SKYDECK.

Uchwyty i słupki poręczy SKYDECK 
przy krawędzi sekcji betonowania

Rzut

Uchwyt poręczy
Słupek poręczy

Widok

Słupek poręczy

Uchwyt poręczy

Stopka RS + wkręt PERI 14/20x130

60°– 90°

≤50 cm

Zaczep odciągu SAO

Łańcuch odciągo-
wy i ściągacz M12
Dop. siła rozciąga-
jąca 3 kN

Pomost SKYDECK

Ramy trójkątne SDR 
150x75, Alu
nr art. 061021

Ściany ukośne

Pole poprzeczne

Podczas ustawiania pola poprzecznego 
(patrz ➁ Pole poprzeczne) najpierw na-
leży ustawić podporę z głowicą podpo-
rową, stabilizując ją trójnogiem. 
Następnie ustawić drugą podporę 
z głowicą opadową i założyć dźwigar.

Drugą podporę zabezpieczyć trójno-
giem. Płyty układać od dołu. W co 
 drugim polu SKYDECK zamocować 
uchwyt ścienny SWH-2.

Szt. Nazwa Nr art.

2

1

1

1

3

1

Podpory stropowe

061210

061200

061100

061000

061051

Płyta SDP 150x75

Dźwigar SLT 225

Głowica podporowa SSK

Głowica opadowa SFK

Uchwyt ścienny SWH-2
(w co drugim polu)

Uwaga:
Należy wykorzystać trójnogi z pola 
startowego!

Pole standardowe

Dzięki systematycznej kolejności mon-
tażu proces zadeskowania przebiega 
zawsze w ten sam powtarzalny spo-
sób. Pracownik znajdujący się na dole 
zawiesza jeden koniec dźwigara, po 
czym podnosi jego drugi koniec przy 
pomocy podpory z głowicą opadową. 
Pracownik na górze układa płyty.

Szt. Nazwa Nr art.

1

1

1

3

1

Podpora stropowa

061210

061100

061000

061026Listwa osłonowa SAL 150

Płyta SDP 150x75

Dźwigar SLT 225

Głowica opadowa SFK

Na końcu osadzić listwy osłonowe 
i zniwelować deskowanie.

Demontaż
Wskazówki

Po osiągnięciu wymaganej wytrzy-
małości betonu:

– Głowice opadowe opuszczać zawsze 
na dużej powierzchni deskowania.

– Rozdeskować najpierw kompensacje 
poprzeczne.

– Elementy SKYDECK natychmiast po 
demontażu poskładać na paletach 
 ładunkowych.

– Udrożnić i uprzątnąć korytarze 
 transportowe palet.

– Przy dużych rozpiętościach stropu, 
opuszczanie deskowania i usuwanie 
podpór rozpoczynać od środka.

Po rozdeskowaniu pozostają tylko 
podpory z głowicami opadowymi  
i listwami osłonowymi.

Usunięcie płyt i dźwigarów może nastąpić  
po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
 wytrzymałości betonu, określonej właściwą 
metodą.
Należy przy tym przestrzegać zaleceń wg  
DIN 1045, np. dotyczących pielęgnacji betonu. 
Powierzchnia zbrojenia dolnego w obu 
 kierunkach wynosi co najmniej 1,88 cm2/m.
Dla systemów bez podparcia pośredniego 
 obciążenie zmienne rozdeskowanego stropu 
 wynosi 1,0 kN/m2.
Orientacyjne terminy według Leonharda dla 
 klasy wytrzymałościowej cementu Z 35,  
CEM I 32,5 R.

Orientacyjne terminy rozdeskowania* 
[dni] dla systemu z głowicą opadową
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*Orientacyjne terminy 
 rozdeskowania [dni] dla płyt 
i dźwigarów przy średniej 
temperaturze otoczenia 
[°C]
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Podpórka czołowa

Głowica podporowa 
lub głowica Combi

Uwagi
•	 Plakat	prezentuje	zastosowanie	deskowania	SKYDECK	z	dźwigarem	

SLT 225 do formowania stropów o grubości d ≤ 43 cm. Wytyczne 
 odnośnie deskowania stropów o grubości do d = 1,09 m podano  
w dokumentacji techniczno-ruchowej SKYDECK.

•	 Aprobata	techniczna	zezwala	na	stosowanie	systemu	zgodnie	 
z normą EN 12812, klasa B1.

•	 Deskowanie	należy	zabezpieczyć	przed	przesuwem	w	poziomie	
 w płaszczyźnie poszycia. Ponadto – aby zagwarantować przeniesienie 

obciążeń poziomych – na budowie należy zapewnić dodatkowe środki 
(np. poprzez odciągi lub zastrzały).

•	 Podpory	stropowe	należy	ustawić	pionowo.
•	 Przy	niesprzyjających	warunkach	atmosferycznych	należy	podjąć	

czynności określone w dokumentacji techniczno-ruchowej.
•	 Składane	pomosty	SKYDECK	zabezpieczają	nieosłonięte	krawędzie	

budynku i zapewniają bezpieczną pracę przy krawędzi stropu.
•	 Do	przemieszczania	stołów	stropowych	SKYDECK	stosuje	się	

 zawiesie widłowe SKYDECK.
•	 W	celu	lepszego	zrozumienia	rysunki	detali	zostały	częściowo	

uproszczone. Systemy bezpieczeństwa, pominięte w niektórych 
 przypadkach na tych rysunkach, muszą zostać zastosowane.

Wskazówki eksploatacyjne
•	 Przed	każdym	użyciem	deskowanie	należy	spryskać	ze	 

wszystkich stron płynem PERI Bio Clean.
•	 Bezpośrednio	po	zakończeniu	betonowania	tylną	stronę	 

deskowania należy spryskać wodą. Zmniejsza to nakład  
pracy podczas czyszczenia.

•	 Przy	stosowaniu	naszych	produktów	należy	przestrzegać	 
obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osadzanie dźwigara
Dźwigar SLT należy zakładać osiowo 
na zaczep głowic SKYDECK. Zaczep w 
dźwigarze obejmuje zaczep w głowicy.

Zabronione

W przypadku 5-cm luki 
 zabronione jest stosowanie 
głowicy podporowej SSK 
 zamiast głowicy opadowej.

Podpórki czołowej nie 
 stosować bez podparcia  
na głowicy podporowej, 
 opadowej lub Combi.

Podpórka 
czołowa SSL

Zastosow. z gło-
wicą opadową

Zastosow. z gło-
wicą podporową

Zastosow. z gło-
wicą Combi

Zaczep w dźwigarze

Zaczep głowicy

Wysokość od górnej krawędzi podpory do dolnej krawędzi 
stropu jest istotna przy nastawianiu długości podpory lub przy 
niwelacji u dołu.

Wys. konstr. deskowania

Zastosowanie standardowe: dźwigar SLT 225 Głowica podporowa na 
końcu dźwigara

Głowica podporowa lub 
 Combi odsunięta od ściany

Głowica opadowa

Wyjątek: dźwigar SLT 150 Płyta na głowicy 
 podporowej SSK

Głowica podporowa lub 
 Combi odsunięta od ściany

Głowica opadowa

Głowica podporowa 
lub Combi

Zabezpieczenie dźwigara PrzekrójUchwyt ścienny SWH-2

Uchwyt ścienny SWH-2 
 montować w co drugim polu

Uchwyt ścienny SWH-2

Integralna tuleja przesuwna 
z gwintem DW 15. 
Alternatywnie:
płytka gwintowana DW 15

Dźwigar

Płyta
2 cm luzu
niwelacyjnego
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PrzekrójZabezpieczenie płyty

Uchwyt ścienny SWH-2 
 montować w co drugim polu

Płyta

Dźwigar

Uchwyt ścienny SWH-2
ok

. 3
8

• Plakat przedstawia najważniejsze punkty z zakresu prawidłowego użytkowania systemu SKYDECK.  
Kompleksowa informacja znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej.

SKYDECK
Szybkie ramowe deskowanie stropowe z głowicą opadową

Głowica opadowa
SKYDECK z blokadą 
sprężystą do szybkiego 
montażu.

Zadeskowanie
Po analizie warunków brzegowych 
 wykonawca sam decyduje, czy roboty 
prowadzone będą od dołu, czy od 
góry!

Deskowanie od góry:
Należy zadbać o środki bezpieczeństwa, 
np. zapewniając personelowi odpowied-
nie przeszkolenie. Nie podejmować 
prac przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych!

Deskowanie od dołu:
Deskować przy użyciu rusztowania 
przestawnego! 

Pole startowe

Szt. Nazwa Nr art.

4

2

2

2

3

2

4

Podpory stropowe

061210

061200

061100

061000

061051

028000Trójnóg uniwersalny

Uchwyt ścienny SWH-2

Płyta SDP 150x75

Dźwigar SLT 225

Głowica podporowa SSK

Głowica opadowa SFK

Pierwszą podporę – z głowicą podpo-
rową – ustawić w odległości 12,5 cm 
od ściany podłużnej i 25 cm od ściany 
poprzecznej, stabilizując ją trójnogiem. 
Drugą podporę – z głowicą opadową – 
ustawić w odległości 12,5 cm od ścia-
ny podłużnej i 227,5 cm od ściany po-
przecznej, następnie założyć pierwszy 
dźwigar i zabezpieczyć podporę.

Ułożyć pierwsze trzy płyty, zwracając 
szczególną uwagę na ich prawidłowe 
ułożenie. Następne układane płyty cen-
trują się na dźwigarach samoczynnie 
(patrz ➀ Pole startowe). W ten sposób 
pierwsze pole jest zadeskowane.

Trzecią podporę - z głowicą podporową 
– ustawić w odległości 150 cm od 
 ściany podłużnej i 25 cm od ściany 
 poprzecznej, stabilizując ją trójnogiem. 
Czwartą podporę – z głowicą opadową 
– ustawić w odległości 150 cm od 
 ściany podłużnej i 227,5 cm od ściany 
poprzecznej, a następnie założyć drugi 
dźwigar i zabezpieczyć podporę.

W co drugim polu SKYDECK zamoco-
wać uchwyt ścienny SWH-2, który 
 służy do zabezpieczania deskowania 
przed przesuwem poziomym w trakcie 
montażu. Uchwyt ścienny może 
 zabezpieczać zarówno dźwigar SLT,  
jak i płytę SDP.
Usunąć trójnogi.

Pole podłużne Transport Podciągi

Podczas ustawiania pola podłużnego, 
na głowicach opadowych SFK stojącego 
deskowania należy najpierw zawiesić 
dwa dźwigary SLT, a następnie 
 podnieść je do góry. Podpory należy 
zabezpieczyć, np. trójnogami.

Palety ładunkowe PERI wyposażone są 
w ucha transportowe, umożliwiające 
ich przemieszczanie w warunkach bu-
dowy. Palety wraz z ładunkiem należy 
chronić przed działaniem niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych, np. 
zabezpieczając płyty przed przemiesz-
czeniem się lub spadnięciem przy 
 pomocy pasów napinających.

Wariant dla deskowania podciągów 
omówiono w prospekcie SKYDECK.

Układać płyty - od góry jak na rys. 8, 
od dołu jak na rys. 3 lub 6. 
W co drugim polu wzdłuż ściany 
 deskowanie zabezpieczyć uchwytem 
ściennym SWH-2.

Szt. Nazwa Nr art.

2

2

2

3

2

1

Podpory stropowe

061210

061100

061000

061051

061026Listwa osłonowa SAL 150

Uchwyt ścienny SWH-2
(w co drugim polu)

Płyta SDP 150x75

Dźwigar SLT 225

Głowica opadowa SFK

Uwaga:
Należy wykorzystać trójnogi z pola 
startowego!

Paleta SD 150x225
Nr art. 061530 
Do składowania 48 płyt 
150x75.

Paleta SD 150x75
Nr art. 061500 
Do składowania 14 płyt 
150x75.

W przypadku 
 deskowania  
od góry, płytę 
należy docisnąć 
stopą.

W zakresie składowania 
i transportu należy kie-
rować się zaleceniami 
określonymi w doku-
mentacji techniczno-ru-
chowej „Palety ładunko-
we i kłonice piętrzące”.

Przed każdym użyciem deskowanie 
 należy spryskać ze wszystkich stron 
płynem PERI Bio Clean.

0,91/L
0,91/L

Bio Clean 20 L
Bio Clean 208 L

Nr art.Ciężar 
[kg]

031440
031455



Optymalne rozwiązanie
dla każdego projektu
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PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania 
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel. +48 22.72 17-400
fax +48 22.72 17-401
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Osprzęt uniwersalny

Deskowania słupówDeskowania ścienne Deskowania stropowe

Systemy pomostów Deskowania mostowe Deskowania tunelowe Rusztowania podporowe

Rusztowania zbrojarskie Rusztowania przemysłoweRusztowania fasadowe Technika dostępu

Namioty technologiczne Systemy zabezpieczeń Usługi serwisowe


