
Podatne podkładki elastomerowe

CIGULAR® – PODKŁADKA 
POD PŁYTY STROPOWE

A LISEGA Group Company



Cylindryczne rdzenie elastomerowe umożliwiają 
odkształcenia poprzeczne, szczególnie podczas 
początkowej fazy obciążenia. Dodatkowo standardowe 
elementy stanowią izolację termiczną oraz zmniejszają 
hałas przenoszony przez konstrukcję. Zwiększa to 
jakość życia w mieszkaniu i znacznie podnosi 
wartość nieruchomości.

KNOW

H
O

W

BEZPIECZNE I TRWAŁE PODPARCIE
ZWIĘKSZ KOMFORT ŻYCIA Z CALENBERGIEM



Opis produktu

Cigular® – podkładka pod płyty stropowe

Opis produktu
Calenberg Cigular® to podkładka pod płyty stropowe, z izolacją termiczną, trwale elastyczna, podatna 
na odkształcenia poprzeczne wywołane przemieszczeniami elementów budowlanych. Przeznaczona jest 
do opierania żelbetowych płyt stropowych. Składa się z profi lowanego rdzenia elastomerowego, zbudowanego 
z wielu cylindrycznych, sprężystych elementów, połączonych w połowie wysokości elastyczną membraną. 
Wodoodporna warstwa wierzchnia z tworzywa służy jako materiał zabezpieczający podczas montażu i betonowania. 
Podkładki Cigular® są fabrycznie wyposażone w samoprzylepną taśmę ochronną do poprzecznych złączy.

   Stosunek siły poziomej do pionowej H/V jest niewielki 
w fazie początkowej ruchu poziomego

   Centryczne przekazywanie naprężeń redukuje 
niekorzystny wpływ obciążenia na stykające się 
elementy konstrukcyjne

   Elementy nośne podkładki kompensują odchyłki 
geometryczne i nierówności powierzchni

   Szczelina pomiędzy stropem i ścianą jest dodatkowo 
izolowana termicznie

   Do stosowania jako podkładka liniowa w konstrukcjach 
betonowych

Charakterystyka
W podkładkach Cigular® przemieszczenia elementów budowlanych są przejmowane przez odkształcenia 
elastomerowych elementów, charakteryzujących się dużą podatnością poprzeczną.

Obszary stosowania
Podkładki Cigular® umożliwiają przejmowanie przemieszczeń wywołanych ruchem elementów konstrukcyjnych 
w dowolnym kierunku w płaszczyźnie, w tym stanowiących największe zagrożenie dla ścian murowanych 
przemieszczeń w kierunku podłużnym (wzdłuż ścian) będących przyczyną pęknięć.

Dopuszczenia, świadectwa techniczne
Możliwość stosowania w budownictwie potwierdzona Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2020/1230 
wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odporność ogniowa
W przypadku wymagań odporności ogniowej, należy przestrzegać warunków Oceny Technicznej ITB w zakresie 
odporności ogniowej sporządzonej przez Zakład Badań Ogniowych ITB.



Opis produktu

Dostępne warianty wykonania
Podkładki Cigular® są dostarczane jako przycięte na wymiar pasma o długości standardowej wynoszącej 1 m.

Wykonanie z polistyrenem

Wykonanie z płytą ogniochronną 
Cifl amon

Osłona wierzchnia

Samoprzylepna 
taśma 
zabezpieczająca

Samoprzylepna 
taśma 
zabezpieczająca

Osłona wierzchnia

Rdzeń elastomerowy

Rdzeń elastomerowy

Izolacja termiczna

Cifl amon

CIGULAR TYP S

b

b szerokość całkowita podkładki

bE

bE szerokość rdzenia elastomerowego

l (lE = 1 m)

l długość całkowita podkładki

lE długość rdzenia elastomerowego

aB

aB szerokość osłony

aB

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Oznaczenie podkładki Rodzaj podkładki Grubość 
podkładki [mm]

Naprężenie 
ściskające Dopuszczenie

Cigular® typ S Elastomerowa 
podkładka podatna         10 σR,d = 1,55 N/mm² ITB-KOT-2020/1230



Opieranie płyty stropowej

Montaż płyty stropowej na murze

Odpowiednia podkładka pod płytę stropową musi umożliwiać sąsiadującym elementom wzajemne 
przemieszczanie się z niewielkim ograniczeniem pomimo nierówności na ich powierzchniach. Ponadto 
musi przejmować obrót wynikający z ugięcia stropu, by zapobiec naciskom na krawędzie ściany (muru).

Podkładka Cigular® kompensuje nierówności powierzchni dzięki swojej budowie, która zapewnia również 
przejmowanie obrotów wynikających z ugięć stropu (płyty). Zwykłe folie wyrównawcze mogą realizować 
obie funkcje w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na ich małą grubość i strukturę.

Zastosowanie osłony z polistyrenu lub płyty ognioodpornej Cifl amon zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 
Oddzielenie ściany od stropu zmniejsza hałas przenoszony przez konstrukcję i poprawia jakość życia w mieszkaniu.

Zastosowanie w złączach liniowych w klasach odporności ogniowej R30, R60 i R120 możliwe jest dzięki osłonie 
wykonanej z ogniochronnej płyty Cifl amon o szerokości min. 30 mm.

Podczas stosowania folii wyrównawczej nawet niewielka 
nierówność powierzchni uniemożliwia przemieszczenie poziome.

Kompensowanie nierówności powierzchni nie ogranicza możliwości 
odkształceń.

FOLIA WYRÓWNAWCZAPODKŁADKA CIGULAR®



Montaż

Wskazówki montażowe

Podkładki Cigular® układa się warstwą 
wierzchnią z tworzywa skierowaną do góry, 
na styk, w miejscu podparcia konstrukcji 
nośnej. Jednostronnie klejąca taśma 
poprzeczna powinna być dokładnie 
dociśnięta do wcześniej  położonej 
podkładki, aby potem w trakcie betonowania 
stropu styk doczołowy był zabezpieczony, 
zapewniając tym samym prawidłowe 
funkcjonowanie podkładek.

Powierzchnie podparcia powinny być 
poziome, oczyszczone, suche i odtłuszczone. 
Nierówności należy usunąć, a ubytki 
uzupełnić. Przy wietrznej pogodzie 
podkładki Cigular® należy zabezpieczyć 
przed porwaniem przez wiatr.



Przykłady realizacji

Przykładowe obiekty referencyjne

Osiedle ›Zur alten Feuerwache‹, Niemcy

Dom pasywny, Australia

  Osiedle ›Ortolfstraße‹, Berlin, Niemcy, 2018

  Hala produkcyjna fi rmy Coppenrath & Wiese, Mettingen, Niemcy, 2017

  Osiedle ›Zur alten Feuerwache‹, Langenfeld, Niemcy, 2017

  Osiedle ›Am Salamanderplatz‹, Kornwestheim, Niemcy, 2017

  Osiedle ›Grete-Zabe-Weg‹, Hamburg, Niemcy, 2017

  Rozbudowa istniejącego budynku ›Kurfürstenhof‹, Berlin, Niemcy, 2016

  Kryta pływalnia, Oświęcim, Polska, 2016

  Galeria Katowicka, Katowice, Polska, 2012

  Dom pasywny, Canberra, Australia, 2012

  Galeria Jurajska, Częstochowa, Polska, 2008

PODKŁADKA CIGULAR®



Jordahl & Pfeifer
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
tel. +48 71 39 60 333
tel. +48 71 39 68 887

calenberg@pfeifer.pl
www.jordahl-pfeifer.pl

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich 
badań i doświadczeń w stosowaniu technologii.
Wszystkie informacje opracowano na podstawie 
najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie; nie zwalniają 
one użytkownika z obowiązku sprawdzania przydatności 
produktów, również pod względem ochrony praw osób 
trzecich. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność 
za uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania 
materiału jedynie na podstawie porad 
przedstawionych w niniejszej publikacji.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian 
technicznych związanych z rozwojem produktu.

02
.2

02
0

A LISEGA Group Company


