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Gdy pragniesz ciepła  
w swoim domu, zastosuj 
trzyszybowe okna dachowe 
o współczynniku przenikania 
ciepła Uw=0,97 W/m2K. 
Innowacyjne rozwiązania 
zastosowane w oknach 
zapewnią radość mieszkania 
w ciepłym domu.

Okno FTP-V U5 to:
- niższe rachunki za ogrzewanie  – pakiet trzyszybowy 
   oraz technologia thermoPro, 
- zwiększone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe – system topSafe,
- optymalna ilość świeżego powietrza – automatyczny nawiewnik V40P.  

SUPERENERGOOSZCZĘDNE 
OKNO DACHOWE FTP-V U5 

CENIMY 
CIEPŁO

Produkt z pakietu superTrio. Okno 3-szybowe, kołnierz Thermo oraz 
markiza tworzą kompletny zestaw zapewniający komfort mieszkania  
na poddaszu, niezależnie od temperatury panującej za oknem.

Zeskanuj QR kod, 
pobierz aplikację 
i odkryj unikatowe 

rozwiązania 
w oknach dachowych 
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www.rockwool.pl

Bezpieczne i komfortowe poddasze w 1 dzień
Wybór właściwej izolacji na poddaszu ma kluczowe znaczenie – ta 
przestrzeń domu jest najbardziej narażona na działanie żywiołów 
i ekstremalnych temperatur. GRANROCK SUPER w postaci 
granulatu skalnego to nowe rozwiązanie ocieplenia poddasza, które 
stanowi doskonałą alternatywę dla rozwiązań izolacji natryskowych 
i może być stosowane w każdych warunkach temperaturowych 
i wilgotnościowych. Granulat aplikuje się w technologii nadmuchu, 
co znacznie skraca czas potrzebny do ocieplenia domu. Wełna skalna 
ROCKWOOL to materiał w pełni naturalny – nie zawiera substancji 
szkodliwych dla zdrowia ani środowiska.

Granulat wełny skalnej 
GRANROCK SUPER jest:
 � niepalny – nie przyczynia się do 
rozwoju pożaru i nie rozprzestrzenia go,

 � odporny – na czynniki biologiczne 
i chemiczne, nie zmienia swoich 
właściwości nawet po 55 latach 
użytkowania,

 � wyciszający – zapewnia doskonałą 
izolację akustyczną Twojego domu,

 � szybki i łatwy w montażu – w ciągu 
zaledwie 1 dnia można zaizolować aż 
100 m2 poddasza i wypełnić wszystkie 
trudno dostępne miejsca, niezależnie 
od pogody i temperatury,

 � naturalny – składa się w 97% ze skały.
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TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie 
lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym 
pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Warunkiem właściwie przeprowadzonej termomodernizacji budynków jest wykonanie audytu 
energetycznego, który pokaże optymalny zarówno pod względem energetycznym, jak i  finan-
sowym zalecany zakres prac termomodernizacyjnych, dzięki którym w budynku zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię.

Pierwszym etapem działań powinno być ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą 
stolarki, a dopiero w dalszej kolejności zmiana źródła ciepła.

CO DAJE TERMOMODERNIZACJA?

Efektywne ocieplenie budynku ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmos-
fery o ponad połowę oraz pozwala ograniczyć do 30% ilość palonego węgla w piecu. Inwestując 
w energooszczędne technologie w budynkach, można zredukować emisję aż 3,3 milionów ton 
CO2 do atmosfery. To tak jakby wyeliminować z ulic 100 milionów samochodów rocznie.

W przykładowym budynku o powierzchni użytkowej 90 m2, ogrzewanym gazem ziemnym, po 
termomodernizacji tylko przegród zewnętrznych zużycie gazu w skali roku zmniejszy się średnio 
z 2773 m3 do 861 m3 .

CZY TERMOMODERNIZACJA DOMU JEDNORODZINNEGO SIĘ OPŁACA?

Podstawową korzyścią z  termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz 
związane z tym obniżenie rachunków, a także lepsze warunki użytkowania budynku (w pomiesz-
czeniach nie ma zimnych ścian czy podłóg, a budynek łatwiej ogrzać nawet przy największych 
mrozach). Ponadto, dzięki ociepleniu, które oznacza np. odświeżenie elewacji, budynek wygląda 
bardziej estetycznie – termomodernizacja zwiększa więc wartość budynku.

Dlaczego jeszcze warto poddać dom termomodernizacji? Dzięki niej ograniczamy spalanie pa-
liw grzewczych, a co za tym idzie – zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie 
powietrza. Dbamy więc przy tym o środowisko oraz zdrowie nasze i osób w najbliższym otoczeniu.

Kompleksowa modernizacja domu, dzięki której stanie się on zdrowy i  energooszczędny, 
wymaga nakładów i jest uzależniona od możliwości finansowych właścicieli. Najwyżej połowę 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Polaków potencjalnie stać na remont domu. Konieczne jest zatem wdrożenie długofalowych, 
ogólnokrajowych programów wsparcia modernizacji budynków jednorodzinnych.

Najważniejszy jest przy tym dobór prawidłowego systemu ociepleń – to on w największym 
stopniu zmniejsza ilość energii uciekającej z budynku. Elewacja budynku ma stanowić przegrodę 
o  jak najniższym współczynniku przenikania ciepła, dzięki czemu można oszczędzać energię 
i obniżyć koszty eksploatacyjne. W konsekwencji zmniejsza się zużycie paliwa potrzebnego do 
ogrzania budynku, co z kolei ogranicza emisję zanieczyszczeń.

JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE?

Walka ze smogiem i termomodernizacja budynków to główne założenia programu „Czyste Po-
wietrze”, którego podstawowymi celami są poprawa efektywności energetycznej istniejących 
zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych domów jednorodzinnych.

Program obejmuje termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymia-
nę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Kolejnym działaniem na rzecz walki ze smogiem jest tzw. termomodernizacyjna ulga podat-
kowa. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obo-
wiązująca od 1 stycznia 2019 r. obejmuje m.in. ocieplanie domów jednorodzinnych oraz wymianę 
kotłów. n

Fot.: www.pixabay.com
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PROGRAM  
„CZYSTE POWIETRZE” 2.0

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze” znacznie uproszczono 
procedury uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów 
oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo 
uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, 
tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu 
i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Dotacje dla trzech grup beneficjentów – do 20 tys. zł w podstawowej wersji i aż do 32 tys. zł dla 
mniej zamożnych, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczenie biurokracji przez uproszcze-
nie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócenie terminów na przyznanie dotacji z 90 
do 30 dni, włączenie gmin i sektora bankowego do programu, możliwość rozpoczęcia inwestycji 
na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – to pakiet korzyści w nowej odsłonie 
programu, która obowiązuje od maja 2020 r. 

Fot.: AdobeStock
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Program „Czyste Powietrze” 2.0

SZCZEGÓŁY NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 » Uproszczenie zasad przyznawania dotacji 
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” polega na odejściu 

od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wyda-
wanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz 
udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy. Beneficjentów podzielono na dwie grupy 
uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości:
1)  Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 

100 000 zł. 

2)  Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 
 – 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, 
 – 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Jest trzecia opcja, czyli jeszcze bardziej intensywna forma wsparcia – dotacja z programu 
„Stop Smog”, która wynosić może między 90% a 100% wartości realizowanej inwestycji. Będzie 
ona przysługiwać tym potrzebującym intensywnego wsparcia osobom, które znajdą się w progra-
mie dzięki aktywności gmin zainteresowanych udziałem w programie. Takie gminy mogą uzyskać 
rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, finansującą 
70% kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów 
najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom tych gmin.

 » Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Lukę w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” uzupełniono przez włączenie w jego 

realizację jednostek samorządu terytorialnego. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, 
jakie problemy mają ich mieszkańcy. To gmina wie, kto i z jakiej formy pomocy może skorzy-
stać. W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla  
gmin: 

 – wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania, 
 – pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku, 
 – możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania 

(ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznacze-
niem na pożyczki dla beneficjentów), 

 – możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Po-
wietrze” .

 » Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków 
Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywa-

nia wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

 » Uproszczenie wniosku o dotację 
Nową wersję wniosku przygotowano w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej 

wersji. Uproszczono wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent 
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poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku 
informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie 
jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dotyczących wyso-
kości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

 » Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl 
Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę poświęconą programowi. Wniosko-

dawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a  także 
formularze e-wniosków. Od czerwca działa internetowa ścieżka składania wniosków o dofinan-
sowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, dzięki czemu można starać się o dotację na 
wymianę starych pieców i termomodernizację domu bez wychodzenia z domu. Na stronie www .
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze należy wypełnić wniosek, dołączyć do 
niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego 
potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal można też złożyć wniosek dostępny na Portalu 
Beneficjenta na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Wypełniony dokument, po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, 
trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy. 

 » Stworzenie „Listy zielonych urządzeń i materiałów" 
Aby ułatwić wnioskodawcom wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania tech-

niczne określone w programie, rozszerzono dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. 
Kwalifikowane w programie będą tylko urządzenia i materiały wpisane na „zieloną” listę.

 »  Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego 
i pomostowego (pożyczki/kredyty) 
Dla przyspieszenia realizacji programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego 

z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace nad przygotowaniem 
warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. 
Uruchomiono kredyty na cele antysmogowe. Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi 
przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. 
Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za 
pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt, umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 » Integracja z programem „Mój Prąd” 
Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” 

przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez koniecz-
ności składania dwóch osobnych wniosków.

 »  Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odna-
wialność 
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Program „Czyste Powietrze” 2.0

Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej 
emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane inwe-
stycjom optymalnym z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie 
pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. 

 » Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła 
W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomoder-

nizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 
10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 
15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej). 

 » Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych 
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 r. 
Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. 

 » Uruchomienie ogólnopolskiej infolinii programu „Czyste Powietrze” 
Pod numerem telefonu 22 340 40 80 działa ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powie-

trze”. Konsultanci udzielają informacji o programie oraz wyjaśniają jego szczegóły, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii można skorzystać zarówno przed złożeniem 
wniosku, jak i po jego złożeniu, w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu.

Źródło: NFOŚiGW

Fot.: AdobeStock
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CO WARTO  
WIEDZIEĆ O PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE”?

Akademia Czystego Powietrza, lista zielonych urządzeń i materiałów, 
kalkulator grubości izolacji oraz ogólnopolska infolinia – to narzędzia, 
które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej udostępnia wnioskodawcom i beneficjentom programu 
„Czyste Powietrze”.

15 maja br. program „Czyste Powietrze” ruszył w  nowej, uproszczonej wersji, co umożliwia 
sprawniejszą i  szybszą obsługę beneficjentów. Wraz z  drugą odsłoną programu powstaje też 
baza wiedzy, która ułatwia zrozumienie nowych zasad dofinansowania m.in. termomodernizacji 
domów jednorodzinnych . 

AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA

Wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu 
Smogowego to cykl webinariów dla insta-
latorów, doradców energetycznych i  firm 
z branży budowlanej. Pakiet szkoleń, w któ-
rym znalazły się zarówno praktyczne wątki, 
takie jak instruktaż wypełniania nowego wniosku o dotację w „Czystym Powietrzu”, jak i kwestie 
istotne dla fachowców z firm remontowo-budowlanych, to kompendium wiedzy, które przyda 
się wszystkim podmiotom doradzającym beneficjentom programu „Czyste Powietrze”, a także 
osobom realizującym inwestycje z zakresu wymiany starego pieca, termomodernizacji domu czy 
przydomowej fotowoltaiki.

Pomysł webinariów zrodził się jako reakcja na sytuację wywołaną COVID-19, która spowo-
dowała przestój w działalności gospodarczej wielu firm. Akademia ma podnosić wiedzę na temat 
dostępnego wsparcia na rzecz przyjaznych środowisku rozwiązań dotyczących zaopatrzenia 
budynków w energię.

Cykl spotkań jest dostępny bezpłatnie na stronie czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystego-
powietrza.
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Co warto wiedzieć o programie „Czyste Powietrze”?

LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających 
wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych 
urządzeń grzewczych. Strona www.lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia 
efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwa-
lifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. Pomoc online dostępna 
będzie jesienią 2020 roku. Jej działanie zaplanowano aż do końca realizacji programu.

Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie funkcjonującej już strony www.czyste-urza-
dzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwa-
lifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem www.lista-zum.ios.edu.pl znajdą 
się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a  także urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością 
będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. 
Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r.

Bazę, która będzie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze strony 
firm producenckich, nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń 
grzewczych. Aby wpisać urządzenie/materiał na listę, wymagana będzie rejestracja na stronie. 
Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która będzie 
miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a dodawane 
urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy. 

Pomoc online przyda się nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom programu, ale też wo-
jewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom czy innym partnerom 

TEMATY OMÓWIONE W RAMACH AKADEMII CZYSTEGO POWIETRZA:

 » Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”

 » Jak wypełnić wniosek w programie „Czyste Powietrze”?

 » Uchwały antysmogowe w Polsce w kontekście programu „Czyste Powietrze”

 » Karty produktów i etykiety energetyczne

 » Ulga termomodernizacyjna i jej łączenie z programem „Czyste Powietrze”

 » Koszty eksploatacyjne

 » Analiza całkowitych kosztów rocznych

 » Fotowoltaika w domu i jej połączenie z programem „Czyste Powietrze”

 » Zastosowanie pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych 

 » Modernizacja kotłowni na paliwa stałe 

 » Najczęściej popełniane błędy przy termomodernizacji budynków 

 » Znaczenie wentylacji w termomodernizacji budynków 

 » Przykład dobrych praktyk – sukces pilotażu Zabierzów/Wilkowice
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programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte wsparciem 
w ramach „Czystego Powietrza”.

Za realizację zadania, w tym administrację i aktualizację bazy, odpowiedzialny jest Instytut 
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

KALKULATOR GRUBOŚCI IZOLACJI 

To kolejne ułatwienie dla osób starających 
się o  dotacje na termomodernizację domu 
jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów 
programu „Czyste Powietrze”, na zlecenie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, przygotowali eksperci 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii .

Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izo-
lacji termicznej domu przy ociepleniu wybra-
nych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia 
ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry dobrano tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni 
rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomoder-
nizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne 
(WT 2021), które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, tj. DzU z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie kal-
kulatorczystepowietrze.kape.gov.pl.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA „CZYSTEGO POWIETRZA”

Na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, IOŚ-PIB uruchomił 
profesjonalną infolinię programu „Czyste Powietrze”. Porad można zasięgnąć dzwoniąc na numer 
22 340 40 80, pod którym konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00–16:00. Pomoc będzie działać przez 2,5 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
tel. 22 45 90 000
fundusz@nfosigw.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl

KONTAKT
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Nicola Hariasz

„CZYSTE POWIETRZE” 2.0 
 – KTÓRE INWESTYCJE 
OBJĘTO DOFINANSOWANIEM?

Celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne, dzięki dofinansowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych.

Przykładowe inwestycje podlegające dotacji w nowej odsłonie programu, w zależności od grupy 
dochodów, przedstawiono w tabeli.

Oprócz tego dofinansowaniu podlega m.in. zakup kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na 
węgiel, kotła zgazowującego drewno, kotła na pellet drzewny, ocieplenie przegród budowlanych, 
a także wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Do programu wprowadzono też nową formę wsparcia – dotację z przeznaczeniem na czę-
ściową spłatę kapitału kredytu. Źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/
kredyty) będzie sektor bankowy, a nie jak do tej pory wojewódzki fundusz ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Wnioskodawca będzie składać wniosek o dofinansowanie w banku równo-
cześnie z wnioskiem o kredyt. 

Fot.: AdobeStock
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„Czyste Powietrze” 2.0 – które inwestycje objęto dofinansowaniem?

Zmiany będą dotyczyć również uproszczenia samych wniosków, co powinno znacząco wpły-
nąć na skrócenie czasu przyznawania dotacji. Wnioski o dofinansowanie będą teraz rozpatrywane 
w terminie 30 dni od dnia wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wcześniej fundusze miały na to 90 dni roboczych. Można je składać za pomocą stron 
internetowych WFOŚiGW lub w wersji papierowej, a od czerwca 2020 r. również za pomocą 
portalu gov.pl. Ponadto zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji tech-
nicznych, których uzupełnianie często sprawiało wnioskodawcom problemy.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na już rozpoczęte, a  nawet zakończone in-
westycje. Poniesienie kosztów może nastąpić do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku 
(liczy się data wystawienia faktury). Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą ogłoszenia 
naboru wniosków, tj. 15 maja 2020 r. nie zostaną zakwalifikowane do programu. Finansowane 
będą również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod 
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku 
oraz nie wcześniej niż przed datą ogłoszenia naboru. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane 
w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (najpóźniej do 30.06.2029 r.). n

Nazwa kosztu 
kwalifikowanego

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Maksymalna 
część 

poniesionych 
kosztów, 

podlegająca 
dofinansowaniu

Maksymalna 
kwota 
dotacji

Maksymalna 
część 

poniesionych 
kosztów, 

podlegająca 
dofinansowaniu

Maksymalna 
kwota 
dotacji

Audyt energetyczny 100%    1000 zł 100%     1000 zł

Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz 
z przyłączem

 50% 10 000 zł  75% 15 000 zł

Pompa ciepła 
powietrze/woda  30%    9000 zł  60% 18 000 zł

Kotłownia gazowa  45%    6750 zł  75% 11 250 zł

Urządzenie 
grzewcze 
elektryczne (inne 
niż pompa ciepła)

 30%    3000 zł  60%     6000 zł

Instalacja 
centralnego 
ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej 
wody użytkowej 
(w tym kolektorów 
słonecznych)

 30%    4500 zł  60%     9000 zł

Wentylacja 
mechaniczna 
z odzyskiem ciepła

 30%    5000 zł  60% 10 000 zł

Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna  50%    5000 zł  50%      5000 zł
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ULGA PODATKOWA 
NA TERMOMODERNIZACJĘ

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, wprowadzająca ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, 
dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Przepisy przewidują wprowadzenie zmian w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), zwanej ustawą o PIT, oraz w ustawie 
z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.), zwanej ustawą o ryczałcie.

JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁA NOWA USTAWA?

Poprawa jakości powietrza w  Polsce i  ograniczenie smogu to nadrzędne cele przedłożonego 
projektu ustawy. Istniejące już instrumenty walki ze smogiem (premia termomodernizacyjna, 
stanowiąca 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego, i dopłaty z NFOŚiGW) okazały się niewystarczające. Wsparciem państwa zostały objęte 
również domy jednorodzinne. Ustawodawca liczy, że ulga termomodernizacyjna zachęci ich 
właścicieli do unowocześniania systemów grzewczych, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii do 
ogrzewania budynków .

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA OBEJMUJE ULGA?

Zaproponowana w projekcie ustawy ulga termomodernizacyjna, która  obowiązuje od 1 stycz-
nia 2019 r., obejmuje ocieplanie budynków jednorodzinnych oraz wymianę kotłów na paliwo 
stałe. Efektem tych przedsięwzięć jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną 
na potrzeby ogrzewania i  podgrzewania wody użytkowej oraz systemów ogrzewania domów 
jednorodzinnych .

DLA KOGO ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według 
skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowa-
nych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
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Ulga podatkowa na termomodernizację

ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulga nie przysługuje 
jednak podatnikom, którzy korzystali z innych form pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, np. z dotacji NFOŚiGW.

WYMAGANE DOKUMENTY

Projekt ustawy zakłada, że wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wy-
łącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. A ulga 
termomodernizacyjna będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym 
poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

JAK WYSOKA MOŻE BYĆ ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

W projekcie ustawy przyjęto założenie, że uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej będzie uwarun-
kowane zrealizowaniem w całości wybranego przez podatnika wariantu przedsięwzięcia. Limit 
odliczenia to 23% wydatków, ale ogólna kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł. Aby uzyskać ulgę 
w tej wysokości, wydatki na termomodernizację muszą wynieść prawie 230,5 tys. zł. Ustalono też 
granicę czasową na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, objętego ulgą podatkową, 
a mianowicie trzy kolejne lata.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

www.termomodernizacja.org

PROMOCJA
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JAKIE MATERIAŁY 
I USŁUGI OBEJMUJE 
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodów wydatki 
związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
Rozwiązanie ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych 
do przeprowadzenia termomodernizacji, np. ocieplenia ścian, wymiany 
stolarki czy modernizacji instalacji grzewczej. Jakie prace można 
odliczyć?

Listę materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną opubliko-
wano w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Warunkiem otrzymania ulgi jest udokumentowanie wydatków fakturami, wystawionymi wy-
łącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Wykaz materiałów budowlanych i urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną:
 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkono-

wych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do 
zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

Fot.: www.freeimages.com
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Jakie materiały i usługi obejmuje ulga termomodernizacyjna?

 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą 
oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą 
oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 5. zbiornik na gaz lub olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, 

drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 

ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Wykaz usług objętych ulgą termomodernizacyjną:
 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomoderni-

zacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi 

 zew nę trznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody 

użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej;

 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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Wojciech SzczepańSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

Z CZEGO SKŁADA SIĘ  
SYSTEM OCIEPLEŃ?

System ociepleń (tzw. ETICS) jest w rozumieniu prawa jednym, 
kompletnym wyrobem budowlanym jednego producenta, określonym 
w Aprobacie Technicznej. Ocieplenia nie wolno dowolnie składać 
z przypadkowo dobranych składników. 

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są:
 » zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,
 » płyty materiału termoizolacyjnego,
 » łączniki mechaniczne,
 » zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
 » siatka zbrojąca,
 » środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie w zależności od roz-

wiązania,
 » cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
 » farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane opcjonalnie, 

w zależności od systemu.

Piwnica – 10%

Ściany – 40%

Dach – 20%

RYS. 1. Udział procentowy strat ciepła przez przegrody pełne; rys.: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
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Z czego składa się system ociepleń?

Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować materiały uzupełniające przeznaczo-
ne do wykończenia miejsc szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe 
i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisów prawa nie są one jednak wyrobami 
budowlanymi .

Ocieplenie należy tak zaprojektować i wykonać, by docieplony budynek spełniał podstawowe 
wymagania w zakresie:
 » nośności i stateczności,
 » bezpieczeństwa pożarowego,
 » higieny, zdrowia, środowiska,
 » bezpieczeństwa użytkowania,
 » ochrony przed hałasem,
 » oszczędności energii,
 » izolacji cieplnej. n

3

8 7 5 4 1

6 2 2

1 4 5 7 8

6 3

RYS. 2. Schemat systemów ociepleń  ETICS z wełną mineralną i styropianem EPS; rys.: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

1 – ściana, 2 – zaprawa klejąca, 3 – płyta izolacyjna, 4 – łącznik mechaniczny, 5 – siatka zbrojąca z włókna 
szklanego, 6 – warstwa zbrojona, 7 – podkład gruntujący, 8 – wyprawa tynkarska

.com.pl

promocja
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OCIEPLENIA  
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

System ETICS jest sprawdzoną i skuteczną metodą ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków. Polega na przyklejeniu do ściany układu 
warstw, który składa się z izolacji termicznej, najczęściej w postaci 
płyt styropianowych (Austrotherm EPS), wykonania warstwy zbrojonej 
oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. System ETICS pozwala 
uzyskać nie tylko komfort cieplny w budynku, ale także trwałą 
i estetycznie wykończoną elewację. Bardzo ważne jest, aby ocieplenie 
ścian zewnętrznych przeprowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy. 

Dawniej właściwa izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych była uzyskiwana poprzez odpo-
wiednią grubość przegrody, np. minimalna grubość ściany z cegły wynosiła 51 cm. Te czasy 
bezpowrotnie minęły. Obecnie stosowanie tego typu rozwiązań jest nieekonomiczne, a ponadto 
nie pozwala na spełnienie aktualnych wymagań ochrony cieplnej, zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.
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 Prezentacja

EKONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większe-
go znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii. Ze względu na to, że 2/3 kosztów 
utrzymania budynku to koszt ogrzewania, koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. 
Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane są przez „ucieczkę” ciepła przez przegrody 
zewnętrzne. 

Wszystkie straty ciepła przez pionowe przegrody pełne dochodzić mogą nawet do około 40%. 
Aby zapewnić w budynkach komfort cieplno-wilgotnościowy, a jednocześnie osiągnąć wysoką 
opłacalność eksploatacji, należy projektować i wykonywać przegrody zewnętrzne, biorąc pod 
uwagę warunki konstrukcyjne oraz energoekonomiczne.

We współczesnym budownictwie dominują wielowarstwowe układy przegród, w  których 
rozdzielona jest funkcja izolacji termicznej i funkcja przenoszenia obciążeń. Podział ten wynika 
z różnych właściwości stosowanych materiałów: 
 » materiały o dobrych właściwościach termoizolacyjnych mają na ogół niewystarczającą wy-

trzymałość,
 » materiały o wysokich parametrach wytrzymałościowych przeważnie dobrze przewodzą ciepło, 

przez co nie stanowią skutecznej ochrony cieplnej budynku.
W tej sytuacji optymalnym wydaje się użycie styropianu o gęstości minimalnej 13,5 kg/m3, 

i lD ≤ 0,031 W/(m·K), które równocześnie zapewniają doskonałe właściwości termoizolacyjne 
i odpowiednią wytrzymałość, zarówno w trakcie obróbki styropianu, jak i w okresie użytkowania 
obiektu.

JAK OCIEPLIĆ BUDYNEK – OD WEWNĄTRZ 
CZY OD ZEWNĄTRZ?

Przy projektowaniu przegród wielowarstwowych szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na kolejność poszczegól-
nych warstw. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia 
fizyki budowli, jest układ, w którym materiał termo-
izolacyjny znajduje się po stronie temperatur niższych.

Uwaga!
Ilość traconego ciepła, 
a  zatem ilość zuży-
wanego do og rzania 
budynku paliwa, jest 
wprost proporcjonal-
na do całkowitej po-
wierzchni jego prze-
gród zewnętrznych 
i odwrotnie proporcjo-
nalna do ich właściwo-
ści termoizolacyjnych.

Uwaga!
Ocieplenie ścian po stronie we-
wnętrznej jest niekorzystnym rozwią-
zaniem ze względu na to, że w tym 
przypadku w warstwie konstrukcyjnej 
występują duże wahania temperatur, 
a w razie przerwy w ogrzewaniu po-
mieszczenia szybko się wychładzają.
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W ścianie ocieplonej od zewnątrz materiał 
termoizolacyjny ogranicza zasięg temperatur 
ujemnych, dzięki czemu konstrukcja nośna nie 
jest narażona na ich niszczące działanie. Po-
nadto układ ten pozwala na zachowanie dużej 
pojemności cieplnej warstwy konstrukcyjnej, 
która łagodzi zmiany temperatur w przerwach 
ogrzewania „oddając” zgromadzone ciepło 
do wnętrza pomieszczeń. 

EFEKTYWNY ETICS, 
CZYLI BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ETICS jest obecnie najbardziej popularną 
metodą izolowania termicznego i wykańczania 
ścian zewnętrznych. Wymagania techniczno-
-technologiczne projektowania oraz warunki 
techniczne wykonania i  odbioru robót ocie-
pleniowych ścian zewnętrznych budynków 
w systemie ETICS zawiera stosowna instrukcja 
ITB i instrukcje systemodawców.

System ETICS polega na przymocowaniu 
do ściany układu warstwowego, składającego 
się z izolacji termicznej (styropianu), warstwy 
zbrojonej oraz cienkowarstwowej wyprawy tyn-
karskiej. Układ ten jest mocowany do ściany 
za pomocą kleju, a w razie potrzeby łącznikami 
mechanicznymi . 

Obecnie, po około 50 latach stosowania 
ETICS do ocieplenia ścian z  zastosowaniem 
styropianu, ocenia się trwałość tej metody na co najmniej 30 lat, pod warunkiem okresowych prze-
glądów i niezbędnych napraw wyprawy tynkarskiej, której minimalną trwałość określa się na 5 lat.

Uwaga!
Styropiany Austrotherm są materiałami, które 
można wkomponować praktycznie w każdy 
system ETICS.

Główne zalety stosowania ETICS to:
 » zmniejszenie zużycia energii cieplnej i poprawa komfortu cieplnego dzięki bardzo dobrej izolacyj-

ności termicznej
 » ograniczenie występowania mostków termicznych dzięki ciągłości izolacji
 » zahamowanie procesu destrukcji konstrukcji budynku poprzez ograniczenie wpływu czynników 

zewnętrznych
 » uzyskanie trwałej i estetycznej elewacji
 » możliwość renowacji zniszczonych, w tym zabytkowych elewacji
 » mały ciężar, co jest istotne przy podłożach o niedostatecznej nośności.

1 2 3

4

5

6

7

8

RYS. 1. Warstwy ściany ocieplone w systemie ETICS 
1 – ściana zewnętrzna,  
2 – zaprawa klejąca do styropianu, 
3 – Austrotherm EPS 042 FASSADA,  
Austrotherm EPS 040 FASSADA,  
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, 
Austrotherm EPS FASSADA THERMA, 
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, 
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX, 
4 – zaprawa klejąca, 5 – siatka z włókna 
szklanego, 6 – łącznik mechaniczny, 7 – podkład 
tynkarski, 8 – wyprawa tynkarska
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PODSTAWOWY ELEMENT SYSTEMU ETICS – PŁYTY STYROPIANOWE

Płyty styropianowe zapewniają wymaganą izolacyj-
ność cieplną. Do robót izolacyjnych elewacji budynku 
należy stosować płyty styropianowe:
 » Austrotherm EPS 042 FASSADA,
 » Austrotherm EPS 040 FASSADA, 
 » Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,
 » Austrotherm EPS FASSADA THERMA,
 » Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM,
 » Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX.

Wysoka gęstość oraz spoistość tych płyt przekłada się na lepsze parametry mechaniczne sys-
temu (np. odporność na uderzenia całego układu ociepleniowego). Ponadto stabilność wymiarów 
płyt Austrotherm ułatwia montaż i pozwala uniknąć przerwania ciągłości izolacji.

Zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ETICS, wymagania dotyczące płyt styropianowych (poza 
wymaganiami normowymi) są następujące: 
 » wymiary powierzchni – maks. 60×120 cm
 » powierzchnia płyt – szorstka po cięciu z bloku
 » krawędzie – ostre, bez wyszczerbków, proste lub profilowane.

Możliwość zastosowania płyt EPS w ETICS jest regulowana w stosownych przepisach, jak roz-
porządzenie ministra w sprawie warunków technicznych, pod kątem bezpieczeństwa  pożarowego 
(par. 216, pkt 8 i 9):
 » okładzina elewacyjna i  jej zamocowanie mechaniczne, a  także izolacja cieplna ściany ze-

wnętrznej budynku na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych
 » dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego wzniesionego przed 

dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego 
polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Ważne!
Dział doradztwa technicznego firmy 
Austrotherm oferuje bezpłatną, facho-
wą pomoc także przy doborze styro-
pianu: techniczny@austrotherm.pl

Ważne!
1. Nie istnieją w Polsce żadne formalne wymagania dotyczące stosowania pasów z płyt wełny mine-

ralnej przy ocieplaniu systemem z zastosowaniem styropianu.
2. Masa lub zaprawa klejąca oraz ewentualne łączniki mechaniczne, mocujące płyty do ściany zewnętrz-

nej, zapewniają im wymaganą stateczność i optymalne warunki pracy konstrukcji układu ocieplającego.
3. Warstwa zbrojona zapewnia odporność na działanie sił udarowych oraz przeciwdziała skutkom 

naprężeń termicznych na styku z wyprawą tynkarską.
4. Wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykończenie ścian, chroniące warstwę ocie-

plającą przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, opadami atmosferycznymi. Stanowi 
ona jednocześnie kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej. 

5. Niezależnie od wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu ETICS, cały układ 
ociepleniowy musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. 

6 .  Warto stosować gwarantowane styropiany Austrotherm o wyższej gęstości (np. Austrotherm EPS 
038 FASADA SUPER, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, AUSTROTHERM EPS FASSADA 
PREMIUM REFLEX), bo łączą one najwyższą wytrzymałość i najlepsze właściwości termoizolacyjne 
wśród styropianów dostępnych na rynku budowlanym.
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WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRAC OCIEPLENIOWYCH

Prace związane z ociepleniem budynku mogą być prowadzone po uprzednim spełnieniu wymagań 
wynikających z Ustawy Prawo budowlane. 

Prace ociepleniowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami systemodawcy, przestrzegając 
reżimu aplikacyjnego. Przeważnie wykonuje się je w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyż-
szej niż 25°C, chyba że zalecenia systemodawcy dla danego systemu ociepleniowego dopuszczają 
inne warunki aplikacyjne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac w czasie opadów 
atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w  czasie silnego wiatru oraz jeżeli 
przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godz.

MONTAŻ ETICS 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS nie tylko poprawia izolacyjność cieplną 
budynku, zmniejszając tym samym koszty jego ogrzewania, ale także wygląd i trwałość elewacji. 
Wszystkie czynności związane z wykonaniem ocieplenia budynku w systemie ETICS należy pro-
wadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Przedstawiamy przykładowy zakres prac związany 
z ociepleniem ścian zewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W  przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość podłoża ściennego 
(wytrzymałość powierzchniową, stopień równości i  płaskość powierzchni oraz czystość). Po-
wierzchnię ścian, która stanowić będzie podłoże pod warstwę izolacyjną, należy najpierw oczyścić 
z resztek zaprawy oraz luźnych kawałków tynku. Kurz, plamy z oleju i inne substancje antyadhe-
zyjne należy zmyć wodą pod ciśnieniem, pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia 
podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Przy słabo związanych podłożach 
należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie dokonać 
usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 

Wytrzymałość na rozciąganie istniejącego podłoża, oznaczana metodą pull-off, powinna wy-
nosić min. 0,08 MPa. W przypadku trudności z wykonaniem tą metodą oznaczenia na rozciąganie 
podłoża, można przeprowadzić próbę przyczepności. W tym celu próbki (8–10 sztuk) styropia-
nu o wymiarach 100×100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji. Klej powinien 
być przygotowany zgodnie z  zaleceniami producenta i  rozprowadzany równomiernie na całej 
powierzchni próbki (grubość warstwy kleju około 10 mm). Próbkę należy docisnąć do podłoża. 
Przyczepność sprawdza się po 3 dniach poprzez ręczne odrywanie przyklejonej próbki. Można 
przyjąć, że podłoże ma wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania próbka sty-
ropianu ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową 
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże należy 
zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, 
należy zastosować dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub 
zaprawę cementową. Przy nierównościach od 10 do 20 mm należy zastosować takie samo roz-
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wiązanie, jak wyżej, ale wykonując je w kilku warstwach. 
Jeśli nierówności przekraczają 20 mm, wymagane jest 
skorygowanie powierzchni przez naklejenie materiału 
termoizolacyjnego odpowiedniej grubości. Zaleca się w tym przypadku dodatkowe mocowanie 
warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych.

Przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku wykonanego w technologii wielkopłytowej 
niezależnie od podanego wyżej zakresu prac sprawdzających nośność podłoża, należy wykonać peł-
ną diagnostykę żelbetowych ściennych elementów warstwowych wg instrukcji ITB. Kontrola polega 
na ustaleniu rodzaju konstrukcji ściany oraz sprawdzeniu w kolejnych etapach stanu technicznego 
części i elementów oraz ustalenia stopnia ich korozji. Niezbędna jest również dokładna ocena stanu 
wypełnień kitami plastycznymi połączeń międzypłytowych. W przypadku złego stanu kitów należy 
je usunąć i pozostawić spoinę niewypełnioną. Jeśli natomiast stan wypełnienia jest prawidłowy, 
przed dociepleniem płytami styropianowymi należy zabezpieczyć styk zaprawą klejową, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa rozmiękczającego oddziaływania składników kitu na styropian. 

MONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH 

Płyty styropianowe nie powinny być wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez czas 
dłuższy niż 7 dni. Do podłoża należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, która 
pozwoli na utrzymanie poziomej linii elewacji. Kleje mineralne należy nanosić na płyty styropianowe 
tzw. metodą obwodowo-punktową tak, aby jej łączna powierzchnia pokrywała nie mniej niż 40% 
płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzia-
nym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Masę 
klejącą wyciśniętą poza obrys płyt należy usunąć. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, 
należy ją oderwać, oczyścić z masy klejącej, ponownie nałożyć klej na płytę i powtórzyć czynność 
mocowania. W przypadku zastosowania klejów poliuretanowych piankę niskorozprężną należy 
nanosić na płytę styropianową zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub systemodawcy.

Płyty styropianowe należy przyklejać poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów płyty należy tak przyklejać, 
aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też 
przebiegać w narożach otworów (okiennych, drzwiowych itp.).

W przypadku dodatkowego mocowania mechanicznego płyt styropianowych liczbę łączników 
i ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, a także stref krawędziowych powinna 
określać dokumentacja projektowa. 
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Jeśli istnieje potrzeba, zaleca się stosowanie co najmniej 4–5 łączników na 1 m2 . Przy do-
borze długości łącznika należy pamiętać, że głębokość zakotwienia w warstwie nośnej ściany 
powinna wynosić co najmniej 6 cm. Nieprawidłowe osadzenie łączników kotwiących przez 
nadmierne zagłębienie talerzyka w styropianie prowadzi do zerwania jego struktury i osłabienia 
nośności łącznika.

WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI PŁYT STYROPIANOWYCH

Jeśli na kolejnych arkuszach płyt EPS występują uskoki powodujące nierówności, należy ich 
powierzchnię w tych miejscach przeszlifować.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ

Warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego należy wykonywać dopiero, gdy klej, którym przy-
klejono płyty styropianowe, zapewnia ich stabilne przymocowanie. Po tym czasie na płyty nakłada 
się zaprawę szpachlowo-klejową i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, 

1 2 3 1

2

Uwaga!
 » Stosowanie płyt styropianowych o nieodpowiednich parametrach mechanicznych powoduje, że układ 

ociepleniowy nie ma odpowiedniej wytrzymałości i narażony jest na uszkodzenia mechaniczne.
 » Stosowanie płyt styropianowych, których struktura nie jest zwarta, może doprowadzić do rozwar-

stwienia i odpadania ocieplenia w płaszczyźnie styropian–masa klejąca.
 » Nakładanie masy klejącej na płytę styropianową niezgodnie z zaleceniami lub brak klejenia ob-

wodowego zmniejsza przyczepność docieplenia do ściany, co może powodować jego odpadanie, 
np. podczas ssania wiatru, lub zarysowanie gotowej już elewacji.

RYS. 2. Układ płyt styropianowych na powierzchni ściany
1 – Austrotherm EPS 042 FASSADA,  
Austrotherm EPS 040 FASSADA, 
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, 
Austrotherm EPS FASSADA THERMA,  
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, 
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX, 
2 – rozmieszczenie płyt wokół otworu okiennego, 
3 – złącze dwóch fragmentów ścian

RYS. 3. Układ płyt styropianowych w narożu
1 – ściana zewnętrzna,  
2 – Austrotherm EPS 042 FASSADA,  
Austrotherm EPS 040 FASSADA,  
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,  
Austrotherm EPS FASSADA THERMA, 
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM,  
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX
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np. (zębatą o  wielkości zębów 10–12 mm), 
tworząc warstwę materiału klejącego o  po-
wierzchni nieco większej niż przycięty pas 
siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej war-
stwie szpachlowo-klejowej rozkłada się siatkę 
zbrojącą, którą zatapia się przy użyciu pacy 
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zato-
piona w warstwie klejowej.

Sąsiednie pasy siatki muszą być układane 
w  ten sam sposób z  zakładem nie mniej-
szym niż 10 cm. Zakłady siatki nie powinny 
pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. Szerokość siatki powinna 
być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. 

Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych 
prostokątów siatki przy narożach okiennych 

i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawianiu się rys na przedłużeniu przekątnych tych 
otworów .

W przypadku, gdy nie są stosowane kątowniki narożne, to na narożach zewnętrznych siatka 
powinna zachodzić z obu stron co najmniej 10 cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodze-
nia w części parterowej i cokołowej ocieplanych ścian, zaleca się do wysokości 2 m stosowanie 
dwóch warstw siatki zbrojącej lub siatki o większej gramaturze, zwanej siatką pancerną. Można 
także stosować płyty Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, które mają większą wytrzymałość 
mechaniczną. 

10
0 

cm

100 cm

100 cm

50 cm
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RYS. 4. Schemat rozmieszczenia łączników
1 – łącznik mechaniczny,  
2 – Austrotherm EPS 042 FASSADA,  
Austrotherm EPS 040 FASSADA,  
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,  
Austrotherm EPS FASSADA THERMA,  
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM, 
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX, 
3 – rozmieszczenie łączników na 1 m2 ocieplanej 
powierzchni

min. 10 cm

2 31

RYS. 5. Montaż siatki na powierzchni ściany
1 – siatka z włókna szklanego, 2 – zaprawa klejąca, 
3 – Austrotherm EPS 042 FASSADA,  
Austrotherm EPS 040 FASSADA,  
Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,  
Austrotherm EPS FASSADA THERMA,  
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM,  
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX

Uwaga!
 » Brak przeszlifowania nierówności 

na powierzchni płyt i  wypełnienie ich 
masą szpachlowo-klejową na gotowej 
wyprawie elewacyjnej tworzy widocz-
ne, zwłaszcza przy bocznym oświetleniu, 
uskoki i nierówności.

 » Wypełnienie masą klejącą zamiast paska-
mi styropianu lub niskorozprężną pianką 
uszczelniającą szczelin pomiędzy płytami 
styropianowymi, powstałych z  przyczyn 
technicznych, powoduje w tych miejscach 
mostki termiczne widoczne na elewacji 
w postaci ciemnych linii. 

 » Dzięki odpowiednim parametrom wytrzy-
małościowym styropiany Austrotherm ła-
twiej dociskać i szlifować, bez uszczerbku 
dla samego materiału termoizolacyjnego.
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Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 70 33-36, fax 33 844 70 43
www.austrotherm.pl/serce

KONTAKT

WYKONYWANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgod-
nie z zaleceniami producenta, zazwyczaj nie 

wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach 
od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie z projektem oraz instruk-
cją systemodawcy. Proces nakładania i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 
pogodzie, w temperaturze podłoża od +5 do +25°C. 

Zbyt niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza znacznie wydłużają proces 
wiązania tynku. Ponadto, aby nie następowało zbyt szybkie wysychanie tynku uniemożliwiające 
wykonanie prawidłowej struktury tynku, prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach 
nienarażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i działanie wiatru.

Po nałożeniu tynku na elewację należy ją chronić przed opadami atmosferycznymi do mo-
mentu wstępnego stwardnienia tynku. Miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką okienną, drzwio-
wą, obróbkami blacharskimi i  dylatacjami należy szczelnie zabezpieczyć materiałami trwale 
elastycznymi, np. kitami, silikonami, uszczelkami rozprężnymi itp. 

Uwaga!
Brak nałożenia masy klejącej na styropian 
przed położeniem siatki sprawia, że siatka 
oraz wyprawa elewacyjna nie są dostatecznie 
związane ze styropianem, czego częstym 
efektem jest rozwarstwianie i odpadanie ze-
wnętrznej warstwy docieplenia.
Zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej 
do wykonania warstwy zbrojącej prowadzi 
do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej 
warstwy i nadmiernego przesuszania zaprawy 
klejącej w czasie wiązania.

35 cm20
 cm1

3

2

RYS. 6. Montaż siatki przy otworach okiennych i drzwiowych
1 – siatka z włókna szklanego, 2 – siatka 
wzmacniająca naroża otworu, 3 – wywinięcie siatki 
na ościeża



ZAMÓW 
PRENUMERATĘ 
MIESIĘCZNIKA 
„IZOLACJE” 

Różne warianty prenumeraty  
– wybierz odpowiedni dla siebie

ZAMÓW TELEFONICZNIE:  
22 512 60 51

BEZPŁATNAPRENUMERATA  PRÓBNA!
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Wojciech SzczepańSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

OCIEPLANIE DOMU – WYMAGANIA 
FORMALNO-PRAWNE

Decyzja o rozpoczęciu prac ociepleniowych niesie za sobą szereg 
obowiązków, które spoczywają na inwestorze. Większość z nich 
dotyczy kwestii formalno-prawnych, jak również związanych z bieżącą 
kontrolą postępu prac. Dobrze jest więc wcześniej przygotować się 
do spotkania z urzędnikami, projektantem i wykonawcą oraz dokładnie 
przestudiować wymagania, jakie stawia polskie prawodawstwo.

Prace ociepleniowe ścian zewnętrznych budynku; fot.: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
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Ocieplanie domu – wymagania formalno-prawne

Rozpoczynając proces ocieplenia budynku, inwestor staje się kluczowym uczestnikiem procesu 
budowlanego i ponosi odpowiedzialność za jego zorganizowanie i przebieg. Do jego obowiązków 
należy zlecenie opracowania projektu budowlanego oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
To w jego gestii leży: 
 » wybór firmy wykonawczej, 
 » zawarcie z nią umowy (pisemnej!), 
 » zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz osoby o odpowied-

nich kwalifikacjach do sprawowania nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Ma też prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, jak również 

możliwość nałożenia na projektanta obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego. Ponadto 
w trakcie prac ociepleniowych powinien stale współpracować z wspomnianymi wyżej osobami, 
by na bieżąco śledzić postępy i sytuację na budowie.

ZGODA NA OCIEPLANIE

Prace związane z ocieplaniem budynku mogą być prowadzone po spełnieniu wymagań określo-
nych w Ustawie Prawo Budowlane. Obowiązujące przepisy nakazują rozpocząć inwestycję ocie-
pleniową od zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania docieplenia – w przypadku, 
gdy roboty te dotyczą ścian budynków o wysokości do 12 m. 

Następne kroki formalne to zarejestrowanie dziennika budowy, złożenie oświadczeń kie-
rownika robót i  ewentualnie inspektora nadzoru robót oraz powiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej tydzień przed faktycznym 
ich rozpoczęciem).

PROJEKT BUDOWLANY

Podczas prac ociepleniowych nie ma miejsca na chaos i przypadkowe, nieprzemyślane decyzje. 
Alfabetem wykonawcy i kontrolujących go osób powinien być projekt budowlany. Jego sporzą-
dzenie należy powierzyć projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Szczególnym przypadkiem są budynki wiekowe, obiekty o nietypowej elewacji lub takie, które 
przez wiele lat funkcjonowały bez ocieplenia ścian.

Wówczas warto zadbać o sporządzenie odrębnego projektu wykonawczego, który określiłby 
wybór sposobu ocieplenia i systemu izolacji termicznej dopasowany do uwarunkowań stanu 
technicznego ścian elewacyjnych, umiejscowienia budynku i potencjalnych zagrożeń. Powinien 
on zawierać szczegółowe informacje na temat zastosowanych materiałów wchodzących w skład 
systemu ocieplenia, metod przygotowania powierzchni ścian do ocieplenia i mocowania termo-
izolacji. Bardzo pomocne są dla wykonawcy rysunki poglądowe prezentujące odrębne rozwiązania 
dla detali architektonicznych, takich jak ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attyk, płyty 
balkonowe, wykończenia szczelin dylatacyjnych itp.

Ocieplenie powinno być zaprojektowane i wykonane tak, aby docieplony budynek spełniał 
wymagania w zakresie nośności, stateczności, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa 
użytkowania, higieny, zdrowia i ochrony środowiska oraz ochrony przed hałasem, a także oszczęd-
ności energii i izolacyjności cieplnej. n
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CZY TERMOMODERNIZACJA DOMU  
WYMAGA POZWOLENIA 
NA BUDOWĘ? 

Regulacje dotyczące obowiązujących wymogów w zakresie robót 
budowlanych polegających na docieplaniu budynków wielokrotnie się 
zmieniały. Obecnie, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych polegających 
na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m nie wymaga 
pozwolenia na budowę, niemniej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2c Prawa 
budowlanego docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie 
wyższych niż 25 m powinno być zgłoszone organowi administracji 
architektoniczno -budowlanej (najczęściej będzie to starosta).

Niedokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z samowolą budowlaną, z wszelkimi tego konse-
kwencjami, również w zakresie opłat legalizacyjnych. Opłaty legalizacyjne dla robót wykonanych 
bez zgłoszenia do odpowiedniego organu mogą wynosić od 2500 do 5000 zł.

Zgłoszenia wymagają też niektóre prace remontowe, np. wymiana pokrycia dachowego, 
instalacji grzewczej czy wodnej bądź montaż na budynku urządzeń o wysokości ponad 3 m.

Pozwolenia na budowę wymagają natomiast także wszelkie przebudowy w obiekcie budow-
lanym. Z uwagi na mnogość ustawowych reguł i wyjątków, rozstrzygnięcie, które z prac budow-
lanych przeprowadzanych w ramach termomodernizacji mogą odbywać się bez wiedzy i zgody 
odpowiednich organów, wymaga każdorazowo indywidualnego zbadania. n

Fot.: Redakcja



Izolacje techniczne

STEINBACHER IZOTERM SP. Z O.O. 
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14,  Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90,  zamowienia@steinbacher.pl www.steinbacher.pl

Izolacja rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej  
i zimnej wody, przewodów solarnych, klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych,  rurociągów i urządzeń napowietrznych

STEINWOOL® – otulina termoizolacyjna z wełny mineralnej 

STEINONORM® 300 – otulina z miękkiej pianki 
poliuretanowej 

STEINONORM® 700 –  otulina z twardej pianki 
poliuretanowej w technologii wylewanej i wycinanej

STEINODUR® Otulina –  otulina z EPS w technologii 
agregatowej



38

OCIEPLANIE I TERMOMODERNIZACJA DOMÓW – PORADNIK

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 
– CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia 
energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-
-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, 
która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu.

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż 
w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych 
ma zmienić tę dysproporcję. Ich celem jest bowiem zmniejszenie zużycia energii i kosztów eks-
ploatacyjnych w budynku. 

DO CZEGO SŁUŻY I NA CZYM POLEGA AUDYT ENERGETYCZNY?

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz 
określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-
-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyj-
nych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających 
efektywność energetyczną obiektu.

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obec-
nym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje 
wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:
 » przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy), 
 » okna, 
 » instalacje grzewcze, wentylacyjne i kli-

matyzacje,
 » instalacje ciepłej wody użytkowej, 
 » oświetlenie, 
 » dźwigi osobowe i towarowe, 
 » stosowanie wszelkich dostępnych źró-

deł odnawialnych (kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, instalacje do spa-
lania biomasy i  inne dostępnie lokalnie 
odnawialne źródła energii), 
 » zastosowanie układów odzysku ciepła 

odpadowego, Fot.: www.freeimages.com
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Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

 » zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja). 
Audyt nie jest dokumentacją techniczną, nie jest podstawą dla realizacji robót, ale stanowi 

założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

CO ZAWIERA AUDYT ENERGETYCZNY?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:
 » sformułowanie zadania (celu),
 » zebranie danych o obiekcie,
 » analizę i ocenę stanu istniejącego,
 » poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 » ocenę wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 » opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 » przekazanie audytu zleceniodawcy.

KIEDY JEST POTRZEBNY AUDYT ENERGETYCZNY?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o do-
finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z  funduszy środowiskowych i programów 
strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyty energetyczne wprowadzono bowiem jako element systemu wspierania przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, obecnie działającego na podstawie Ustawy z 21.11.2008 r., o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów (DzU 223 poz. 1459) i są dokumentami niezbędnymi przy 
ubieganiu się o premię termomodernizacyjną zgodnie z tą ustawą.

Przedmiotem audytów energetycznych wg wymienionej ustawy mogą być budynki miesz-
kalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu 
terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o  przyznanie premii 
termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za 
pośrednictwem banku kredytującego.

AUDYT ENERGETYCZNY A ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Audyty wykonuje się także dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego. Audyt jest jedną z usług objętą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 
termomodernizacyjną ulgą podatkową, z której mogą skorzystać właściciele domów. 

KTO WYKONUJE AUDYT ENERGETYCZNY?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora – ich listę można 
znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 

Dokument jest ważny do czasu przeprowadzenia kolejnego audytu. n
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MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE 
DO SYSTEMÓW ETICS

Najczęściej stosowaną technologią ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków jest system ETICS. Jakie parametry i jaką grubość powinien 
mieć materiał izolacyjny, aby ocieplenie domu było skuteczne, a rachunki 
za ogrzewanie niezbyt wysokie?

ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) to złożony system zewnętrznej 
izolacji cieplnej, dzisiejszy odpowiednik dawnej metody lekkiej mokrej i bezspoinowego systemu 
ociepleń (BSO). Stosowany jest on do ocieplania wszystkich typów budynków nowych i istnie-
jących, ze ścianami murowanymi i betonowymi, jedno- i wielowarstwowymi. ETICS może być 
również używany do ocieplania drewnianych budynków szkieletowych. 

Ważne jest, aby zawsze wybierać kompletny system ocieplenia, przeznaczony do określonego 
zastosowania, czyli np. ETICS na podłożach murowanych lub betonowych, ETICS do domów 
szkieletowych, czy też ETICS w ociepleniu na ocieplenie. Każdy z systemów ETICS musi posiadać 
aktualną Ocenę Techniczną, w odniesieniu do której producent wystawił Deklarację Właściwości 
Użytkowych (dla systemów oznakowanych znakiem CE) lub Krajową Deklarację Właściwości 
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Użytkowych (dla systemów oznakowanych zna-
kiem budowlanym B). Głównymi składnikami 
systemu są płyty termoizolacyjne (najczęściej 
płyty styropianowe), warstwa zbrojona i  wy-
prawa tynkarska. 

Zarówno składniki systemu ETICS, jak 
i  technologia wykonania ocieplenia powinny 
być zgodne z  dokumentacją systemu. Warto 
również skorzystać z publikacji wydanej przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 
(SSO) pt. „Warunki techniczne wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastoso-
waniem ETICS.

O poziomie izolacyjności cieplnej systemu 
ETICS decyduje warstwa termoizolacji, która 
najczęściej wykonywana jest z  płyt styropia-
nowych. Właściwości styropianu, bez względu 
na to, czy są to płyty białe, np. FASADA EXPERT, czy płyty grafitowe, np. FASADA GRAFIT, 
produkowane przez Fabrykę Styropianu ARBET, nie mogą być gorsze od parametrów podanych 
w Ocenie Technicznej systemu ETICS. Z uwagi na główny cel stosowania ETICS, którym jest po-
prawa izolacyjności cieplnej ścian budynku, najistotniejsza jest tu izolacyjność cieplna styropianu. 

Na rynku budowlanym dostępne są płyty o współczynniku przewodzenia ciepła, określanym 
powszechnie lambdą, o wartościach od 0,045 do 0,031 W/(m·K), przy czym wyższą, czyli gorszą 
izolacyjnością cieplną charakteryzują się płyty białe. Płyty grafitowe mają lambdę na poziomie od 
0,033 W/(m·K) (np. FASADA EKO GRAFIT) do 0,031 W/(m·K) (np. FASADA GRAFIT) i pozwalają 
zredukować wymaganą przy użyciu białych płyt grubość ocieplenia nawet o kilkadziesiąt procent. 
Jest to możliwe, ponieważ o ostatecznym poziomie izolacyjności cieplnej decyduje współczynnik 
przewodzenia ciepła w połączeniu z grubością płyty styropianowej, czyli tzw. opór cieplny. Taką 
samą izolacyjność cieplną można uzyskać przy użyciu płyt o  różnej lambdzie i  odpowiednio 
dobranej grubości. Na przykład taki sam opór cieplny mają płyty odmiany FASADA EXPERT 
o grubości 18 cm oraz płyty odmiany FASADA GRAFIT o grubości 14 cm.

Równie istotnym parametrem płyt styropianowych, ale z grupy wytrzymałościowej, jest wy-
trzymałość na rozciąganie, określana symbolem TR. Minimalny jej poziom, wymagany w Ocenach 
Technicznych ETICS, to 80 kPa, przy czym często wymagany jest poziom 100 kPa. W kodzie 
oznaczenia styropianu jest to symbol TR100. Należy uważać na istniejące na rynku tanie styro-
piany, dla których producenci nie deklarują wytrzymałości na rozciąganie TR lub deklarują ją na 
poziomie niższym niż 80 kPa (np. TR50). Takie płyty nie nadają się do stosowania w systemach 
ETICS, mogą natomiast być stosowane np. jako izolacja ścian trójwarstwowych, dlatego ich 
występowanie na rynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Z  wykonawczego punktu widzenia istotna jest również geometria płyt styropianowych, 
a dokładnie odchyłki grubości, płaskości i prostokątności (w tym odchyłka od liniowości) płyt. 
Wymagana jest klasa T1 tolerancji grubości płyt, dopuszczająca odchylenie ±1 mm od grubości 
nominalnej płyty. Oceny Techniczne na ETICS zawierają wymaganie odchylenia od płaskości nie 

RYS. Budowa systemu ETICS na bazie styropianu; rys.: SSO
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większe niż 5 mm. Taką też klasę mają zadeklarowane wszystkie odmiany fasadowe FS ARBET, 
natomiast zdecydowana większość płyt charakteryzuje się rzeczywistą płaskością nie przekracza-
jącą 3 mm. Dopuszczalna klasa prostokątności to Sb5, która oznacza, że płyta na długości 1 m 
może mieć odchylenie od kąta prostego o wartości 5 mm. Wszystkie płyty fasadowe FS ARBET 
spełniają niniejsze wymagania, przy czym płyty FASADA EXPERT, FASADA FS 15 i FASADA 
GRAFIT mają zadeklarowane mniejsze odchylenie od prostokątności, o wartości 2 mm.

Ostatnim istotnym parametrem płyt styropianowych w  systemach ETICS jest stabilność 
wymiarowa, zarówno w normalnych warunkach laboratoryjnych, o klasie DS(N)2, jak i w tem-
peraturze 70°C, o klasie DS(70,-)2.

Wybierając płyty termoizolacyjne, które będą zastosowane w systemie ETICS, zawsze należy 
sprawdzić zgodność ich deklarowanych właściwości z wymaganiami Oceny Technicznej. Pozwoli 
to wykonać skuteczną termoizolację, przynoszącą korzyści nie tylko ekonomiczne, w postaci 
mniejszego zużycia energii, ale również korzyści środowiskowe, dzięki niższej emisji dwutlenku 
węgla. 

Fabryka Styropianu  
ARBET
75-211 Koszalin 
ul. Bohaterów Warszawy 32
tel. 943 422 076-9 
e-mail: sekretariat@arbet.pl 
www.arbet.pl

KONTAKT

Odmiana lD  
[W/(m·K)] Grubość [cm]

Fasada EXPERT 0,040 10,0 12,0 15,0 16,0 18,0 20,0

Fasada KOMFORT 0,042 10,5 12,6 15,8 16,8 18,9 21,0

Fasada CLASSIC 0,045 11,2 13,5 16,9 18,0 20,2 22,5

Fasada GRAFIT 0,031  7,8  9,3 11,6 12,4 14,0 15,5

Fasada  
EKO GRAFIT 0,033  8,2  9,9 12,4 13,2 14,8 16,5

Fasada FS 15 0,038  9,5 11,4 14,2 15,2 17,1 19,0

TABELA. Grubości płyt odmian fasadowych FS ARBET, zapewniających taką samą izolacyjność cieplną; źródło: FS ARBET



.com.pl
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ 
OCIEPLAJĄC DOM?

Na każdym etapie przygotowań i prowadzenia prac 
ociepleniowo-elewacyjnych warto pamiętać o różnorodnych aspektach, 
od których zależy rezultat, a następnie prawidłowe funkcjonowanie 
systemu ociepleń w dłuższej perspektywie.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dokumentację projektową, którą powinna uwzględ-
niać następujące kwestie:
 » ocenę stanu podłoża,
 » określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych,
 » rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych,
 » rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich.

W przypadku dokumentacji budowy warto zatroszczyć się o:
 » protokoły przekazania placu budowy lub frontu robót,
 » zapisy o postępie robót,
 » potwierdzenia odbioru robót zanikających,
 » zapisy o wystąpieniu utrudnień,
 » zapisy o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Fot.: PSPS
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O czym warto wiedzieć ocieplając dom?

W zakresie samych prac dociepleniowych jest wiele czynników, na które warto zwrócić szcze-
gólną uwagę. Ich przestrzeganie uchroni nas przed niepotrzebnymi problemami, które zwykle 
oznaczają dodatkowe koszty.

O czym warto pamiętać podczas prowadzenia robót ociepleniowych?
 » bardzo istotne jest przygotowanie podłoża – odkurzenie, umycie, usunięcie porostów, wyrów-

nanie, naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie,
 » przy przyklejaniu termoizolacji należy zachować mijankowy układ warstw i nie dopuszczać 

do pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów,
 » nakładanie kleju na płyty odbywa się wzdłuż obwodu płyty wraz z plackami,
 » wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne wykonuje się odpowiednimi narzędziami (nie 

robimy otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową),
 » ważne jest prawidłowe dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączników mechanicznych,
 » aby starannie wykonać warstwę zbrojącą i stosować siatki zbrojące wykonane z powlekanego 

włókna szklanego,
 » nie należy mieszać zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,
 » trzeba unikać widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewów),
 » warto rozważyć zastosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich,
 » ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych, w szczególności dotyczy to tynkowania 

i malowania,
 » nie wolno wykonywać prac ociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.

Opracowano na podstawie materiałów Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Fot.: ROCKWOOL
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DLACZEGO TAK WAŻNA JEST 
DOBRA IZOLACJA DACHU 
I PODDASZA?

Stale rosnące koszty ogrzewania naszych domów stanowią jeden 
z najważniejszych punktów zimowego budżetu. Ograniczenie rachunków 
za ogrzewanie nie musi być trudne, wystarczy do ocieplenia poddasza 
zastosować materiał izolacyjny o bardzo dobrych parametrach cieplnych.

OCIEPLANIE PODDASZA – JAKI MATERIAŁ ZASTOSOWAĆ?

W przypadku braku ocieplenia, na skutek nieprawidłowej instalacji czy niewystarczającej grubości 
materiału izolacyjnego, straty energii mogą sięgać nawet 30%. Dlatego bardzo ważne jest zasto-
sowanie wełny mineralnej Knauf Insulation, która pozwoli na zmniejszenie strat ciepła i przyczyni 
się do zauważalnego obniżenia kosztów ogrzewania. Właściwie wykonane ocieplenie poddasza 
i dachu przekłada się na komfortową temperaturę na poddaszu w okresach coraz bardziej do-
tkliwych upałów. Warto wiedzieć, że stosowanie wełny mineralnej Knauf Insulation zapewnia 
komfort termiczny przez cały rok. Eliminuje także ryzyko pojawienia się wilgoci w przegrodzie, 
co przekłada się na ochronę konstrukcji więźby dachowej. Dzięki zastosowaniu wełny mineral-
nej Knauf produkowanej w technologii ECOSE® zyskujemy więc potrójnie. Ale nie tylko aspekt 
finansowy jest wart podkreślenia. Wełna mineralna Knauf Insulation to gwarancja bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, a także doskonała ochrona akustyczna i termiczna. 

CO SPRAWIA, ŻE WEŁNA MINERALNA W ECOSE® TECHNOLOGY  
TO NAJLEPSZY WYBÓR?

Wełna mineralna produkowana w  technologii ECOSE® nie zawiera sztucznych barwników, 
dodatków formaldehydu, fenoli i  akrylu. Naturalne surowce zastępują chemikalia stosowane 
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w  tradycyjnych spoiwach. Izolacja termiczna powstała przy użyciu technologii ECOSE® jest 
o 70% mniej energochłonna w porównaniu z produktami z wełny mineralnej wytwarzanej przy 
użyciu tradycyjnych środków wiążących na bazie formaldehydu, dzięki czemu ich produkcja oraz 
użytkowanie pozostawiają mniejszy ślad ekologiczny.

Wyjątkowa wytrzymałość naturalnego spoiwa wełny mineralnej sprawia, że produkty wytwa-
rzane w technologii ECOSE® są bardzo trwałe. Posiadają najwyższy certyfikat Eurofins Gold, który 
potwierdza, że przyczyniają się do wysokiego poziomu jakości powietrza w pomieszczeniach, ale 
nie zanieczyszczają go. Wełna jest także przyjemna w dotyku i łatwiejsza w obróbce w porówna-
niu z materiałami wykonanymi na bazie chemicznego spoiwa.

PRAWIDŁOWE OCIEPLENIE PODDASZA

Przed rozpoczęciem prac przy ocieplaniu poddasza należy odpowiednio zaprojektować grubość 
warstwy termicznej. Trzeba uwzględnić parametry cieplne wełny, tak aby spełniały wymagania 
stawiane w Warunkach Technicznych. 

Przykładowo, wybierając wełnę mineralną Knauf Insulation Unifit 033 o  współczynniku 
przewodzenia ciepła l = 0,033 W/(m·K) i grubościach – odpowiednio 20 cm pomiędzy kro-
kwiami i 10 cm w drugiej warstwie podkrokwiowej – spełnimy Warunki Techniczne, które będą 
obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. i w których wartość współczynnika przenikania ciepła U dla 
dachu musi wynosić ≤ 0,15 W/(m2·K).

Warto zaplanować warstwę ocieplenia w oparciu o nowe wytyczne prawne i przyjąć grubość 
ocieplenia równą 30 cm jako standardową, a w przypadku domów energooszczędnych – 40 cm. 
Jednym z głównych powodów, który determinuje wybór prawidłowej grubości wełny, jest uzyska-
nie komfortu termicznego we własnym domu, odpowiedniego mikroklimatu, gwarancji bezpie-
czeństwa i możliwości odpoczynku w pomieszczeniach, które ograniczają uciążliwość i natężenie 
hałasu z zewnątrz.

Nie zapominajmy również o  oszczędno-
ściach finansowych, jakie będą zauważalne 
z każdym przychodzącym rachunkiem za ogrze-
wanie. Dlatego warto zaufać sprawdzonej tech-
nologii  ECOSE® Knauf Insulation i wybrać ma-
teriały o najlepszych możliwych parametrach.

Prawidłowa instalacja wełny na podda-
szu musi zawsze uwzględniać dwie warstwy 
ocieplenia, dzięki czemu unikniemy mostków 
termicznych na linii krokwi . Tylko takie roz-
wiązanie daje gwarancję uzyskania właści-
wych parametrów cieplnych na poddaszu. 
Dwie warstwy wełny to gwarancja komfortu 
termicznego niezależnie od panujących tem-
peratur zewnętrznych. To niższe rachunki za 
ogrzewanie i gwarancja wyeliminowania ryzyka 
kondensacji wilgoci w przegrodzie.
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Przycinając wełnę na szerokość równą odległości pomiędzy krokwiami, zawsze należy dodać 
2 cm zapasu.

Perfekcyjne dopasowanie wełny Unifit do wypełnianej przestrzeni eliminuje stosowanie pra-
cochłonnego sznurowania. Wełna nie osiada, a jej montaż jest szybszy i bardziej efektywny. Wełna 
powinna być docięta w taki sposób, aby sąsiadujące ze sobą płaty szczelnie do siebie przylegały. 
Aby spełniać gwarantowane parametry cieplne, materiał izolacyjny musi szczelnie przylegać do 
konstrukcji nośnej i szczelnie łączyć się z sąsiednimi pasami.

Przy ocieplaniu poddasza typu szczelnego dla pary wodnej (deskowanie pełne + papa) 
należy zastosować szczelinę wentylacyjną grubości od 3 do 6 cm, oddzielającą deskowanie od 
warstwy wełny.

Rozpinając drut stalowy, oddzielający warstwę ocieplenia od deskowania, mamy pewność 
utrzymania drożnej szczeliny wentylacyjnej na całej długości połaci.

W przypadku konstrukcji dachu zabezpieczonej membraną wysokoparoprzepuszczalną wełna 
styka się z powierzchnią membrany, wypełniając całą przestrzeń pomiędzy krokwiami, tak aby 
maksymalnie wykorzystać wysokość krokwi.

OCIEPLENIE PODDASZA – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Najczęstszą przyczyną chłodu na poddaszu są braki ocieplenia w rejonie wieńca i murłaty. To 
często trudno dostępne miejsca, niemniej ich staranne ocieplenie może mieć decydujący wpływ 
na uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego na poddaszu. Ewentualne wady mogą być 
powodem groźnych zjawisk, m.in. zawilgocenia i zagrzybienia przegród.

Przy ścianie dwuwarstwowej wełną mineralną Knauf Insulation wypełnia się przestrzeń mię-
dzy zewnętrzną płaszczyzną murłaty a ociepleniem ścian, wyprowadzonym ponad ściankę kolan-
kową. Aby nie trzeba było sztukować ocieplenia, trzeba doprowadzić je do folii wstępnego krycia.

Szczególną uwagę należy zachować przy ocieplaniu narożników i  załamań dachu (przy 
krokwiach narożnych w dachach kopertowych), a także przy połączeniu ścian ze skosami poła-
ciowymi. Aby zapewnić szczelne przyleganie wełny do powierzchni krokiew narożnych, wełnę 
należy przycinać pod kątem.

STROP NA NIEOGRZEWANYM PODDASZU

O ile wykonanie prawidłowego ocieplenia dachu skośnego wymaga dużego doświadczenia, wiedzy 
budowlanej i jest czynnością pracochłonną, to ułożenie wełny Unifit na stropie drewnianym lub 
betonowym zajmuje niewiele czasu i jest bardzo łatwe do wykonania. Wykonanie termoizolacji 
stropu zabezpiecza przed utratą ciepła z niższej kondygnacji. To w konsekwencji przyniesie realny 
zysk w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. 

Wełnę Unifit grubości 25 cm rozkłada się na całej powierzchni stropu betonowego. Po kil-
ku minutach po rozwinięciu wełna uzyskuje swoją deklarowaną grubość. Jeśli nie korzystamy 
z poddasza, grubość warstwy ociepleniowej możemy kształtować dowolnie, nie jesteśmy w tym 
przypadku ograniczeni wysokością poddasza.

Jeśli jednak planujemy podłogę na poddaszu, pierwszą warstwę wełny Unifit należy ukła-
dać pomiędzy rusztem drewnianym, druga warstwa legarów montowana jest prostopadle do 
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poprzednich, pomiędzy które układamy drugą warstwę wełny i zabezpieczamy membraną wy-
sokoparoprzepuszczalną.

Dzięki wełnie mineralnej Knauf Insulation w  bardzo krótkim czasie, często samodzielnie 
i bez użycia skomplikowanych narzędzi, możemy znacznie poprawić izolację termiczną poddasza 
nieużytkowego.

Ceny opału i energii sukcesywnie rosną przez ostatnie 10 lat. Nie mamy na nie wpływu, ale 
mamy realny wpływ na to, czy nasz dom jest dobrze ocieplony. Prawidłowa termoizolacja wełną 
Unifit to gwarancja nie tylko komfortu cieplnego zimą, ale również niższych rachunków.

Wełna Knauf Insulation to naturalny, zdrowy surowiec oraz gwarancja wysokiej jakości po-
wietrza wewnętrznego. I co najważniejsze – wełna mineralna Knauf Insulation idealnie wpisuje 
się w program „Czyste Powietrze” oraz ulgę termomodernizacyjną.

Knauf Insulation
1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa 
tel.: 22 369 59 00 
www.knaufinsulation.pl

KONTAKT
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paWeł Gaciek, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Podstawową kwestią podczas termomodernizacji domów jednorodzinnych 
powinno być ocieplenie ścian zewnętrznych. Najpopularniejszą w Polsce 
metodą ocieplania domów jest technologia ETICS. Warto wiedzieć, jakimi 
cechami powinien się charakteryzować dobry system ociepleń.

Technologia ETICS polega na zamocowaniu do powierzchni ścian od zewnątrz warstwowego 
i zespolonego zestawu materiałów, tzw. systemu ociepleń, składającego się głównie z materiału 
termoizolacyjnego (styropian, wełna mineralna, płyty poliuretanowe, fenolowe itp.) oraz warstw 
wierzchnich zabezpieczających termoizolację i wykończeniowych (tynki i farby elewacyjne, płytki 
ceramiczne i kamienne) .

Ściany w klimacie chłodnym ociepla się, aby eliminować straty ciepła, natomiast w klima-
cie ciepłym izoluje się m.in. aby zabezpieczać przed przegrzaniem. Zawsze jednak technologia 
ETICS niesie wraz z izolacją termiczną również estetyczne wykończenie elewacji. Ta uniwersalna 
funkcjonalność czyni tę technologię ekonomiczną, a więc wszechobecną.

Fot.: R
O

CKW
O

O
L
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Najważniejsze cechy systemów ociepleń

Wyjątkowo ważna jest trwałość systemu ociepleń, tj. odporność elewacji w czasie 
na działanie czynników atmosferycznych i środowiskowe, ale również na uszkodzenia mecha-
niczne .
Trwałość ocieplenia zależy od kilku czynników:
 » stanu i warunków wykonania (montażu) systemu ociepleń,
 » rodzaju i jakości użytych materiałów,
 » warunków ekspozycji i użytkowania elewacji.

Wszystkie te czynniki są ważne, ale ostatni z nich, czyli prawidłowe użytkowanie, często jest 
kompletnie niedoceniany. Nawet najlepiej wykonane ocieplenie rzadko może się oprzeć aktom 
wandalizmu .

Można jednak przedłużyć żywotność ocieplenia, jeśli w tak specyficznych miejscach elewa-
cji, jak np. części cokołowe, przyziemia, obszar parteru itp., położy się nacisk na podwyższenie 
odporności mechanicznej.

Obecnie w naszym kraju, tak samo jak w całej Unii Europejskiej, wymagania dotyczące 
odporności ocieplenia na uderzenie są skategoryzowane i zdefiniowane co do metod badania.

Odporność na uderzenia kompletnego systemu ociepleń ETICS określa się trzema kategoriami:
 » najniższa z nich (III) obejmuje ocieplenia niepodlegające zniszczeniu na uderzenie ciałem 

twardym (metalowa kula o określonej wadze) z energią 3 J (dżuli),
 » kategoria definiująca parametr najwyższej kategorii (I) stawia wymagania braku jakichkolwiek 

uszkodzeń dla uderzenia ciałem twardym z energią 10 J.
Obecnie producenci materiałów do ociepleń poszli znacznie dalej – na rynku są już systemy 

ociepleń o odporności na uderzenia z energią stu kilkudziesięciu J (dżuli), wytrzymujące upo-
rczywe uderzenia dorosłego mężczyzny za pomocą młotka stalowego o wadze 1 kg bez przebicia 
warstw zewnętrznych i zniszczenia tynku.

Taką odporność układu ociepleniowego otrzymuje się najczęściej poprzez zestawienie spe-
cjalnie dobranych warstw zewnętrznych, zarówno zbrojonych, jak i tynkarskich. Wyglądem 
i grubością warstw takie ocieplenie nie różni się istotnie od standardowego.

Pożądaną cechą wyprawy tynkarskiej w szczególności w obszarach przyziemia jest również 
odporność na zmywanie – ta właściwość niestety nie jest przedmiotem ani wymagań stawianych 
tynkom, ani nie sprecyzowano formalnie metody badania tej cechy, choć nietrudno się przekonać, 
że to ważna sprawa. Wielu systemodawców w czasie eksploatacji ocieplonej fasady rekomen-
duje jej mycie. Części cokołowo-parterowe budynku, oprócz podatności na uderzenia, narażone 
są przecież także na działanie zabrudzeń od odbijającej się od podłoża wody, oddziaływania do-
tyku ludzi, zwierząt domowych itp. Zazwyczaj tak dużej odporności mechanicznej czy odporności 
na zmywanie nie potrzeba na całej powierzchni elewacji budynku, dlatego producenci systemów 
proponują kilka wariatów rozwiązań o określonej gradacji odporności na uderzenia. Od tego zależą 
również zużycia i rodzaj materiałów.

Dobrym zwyczajem jest, wspomniane już wcześniej, architektoniczne „odcięcie” czy też 
wyodrębnienie obszarów elewacji ocieplonych systemami o podwyższonej odporności udaro-
wej. Takie działanie jest tym bardziej zasadne, że warstwy wykończenia zewnętrznego ETICS 
w poszczególnych obszarach elewacji mają przeważnie nie tylko zróżnicowany kolor, ale często 
zróżnicowaną strukturę, a nawet są różnego rodzaju. n
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TERMO- 
MODERNIZACJA 
Z SYSTEMAMI 
OCIEPLEŃ 
QUICK-MIX

Sektor budowlany w Polsce konsumuje ogromne ilości energii cieplnej, 
odpowiada tym samym za znaczną część emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Nowe budynki spełniają na ogół obowiązujące standardy 
efektywności energetycznej. Natomiast zarówno obiekty prywatne, 
jak i obiekty użyteczności publicznej wzniesione przed laty, z reguły 
są niedostatecznie ocieplone i pochłaniają tym samym ogromne ilości 
energii cieplnej.

Odpowiednio przygotowane programy wspierania efektywności energetycznej budynków pozwala-
ją na uzyskanie różnorodnych korzyści związanych z termomodernizacją budynków. Są to między 
innymi:
 » korzyści ekonomiczne związane z oszczędnością w zużyciu energii,
 » korzyści środowiskowe wynikające ze zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, powodującego 

zmiany klimatyczne oraz ze zmniejszenia emisji różnego rodzaju szkodliwych pyłów,
 » korzyści społeczne związane z podniesieniem komfortu życia oraz stanu zdrowia osób miesz-

kających w niedogrzanych budynkach.
Firma Sievert Polska podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych proponuje ociepla-

nie budynków systemem quick-mix S-Line, pozytywnie zweryfikowanym podczas wielu realizacji 
na terenie naszego kraju. System ten ma liczne zalety, np.:
 » zwiększenie parametrów termoizolacyjnych budynku ocieplonego przed laty styropianem, bez 

konieczności demontażu istniejącego ocieplenia,
 » łączna grubość warstwy starej i nowej izolacji to 30 cm,
 » wzmocniona, zbrojona włóknem, biała lub szara zaprawa do klejenia i szpachlowania SKS,
 » renowacja elewacji połączona ze zwiększeniem izolacyjności termicznej,
 » duża odporność na działanie warunków atmosferycznych, zabrudzenia i agresję mikrobio-

logiczną,
 » warstwa zbrojąca nie wymagająca gruntowania przed układaniem tynku,
 » wysoka odporność udarnościowa,
 » trwałość,
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»  układ nierozprzestrzeniający ognia,
»  bogata kolorystyka tynków barwionych w masie 
oraz farb elewacyjnych marki quick-mix.

quick-mix S-LINE – RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO 
UKŁADU METODĄ SYSTEM NA SYSTEM

Ocieplenia kwalifikowane do renowacji mogą być 
w różnym stanie. Do najczęstszych usterek należą 
uszkodzenia warstw zewnętrznych (tynków i warstw 
zbrojonych siatką) polegające na łuszczeniu się 
czy spękaniu. Zdarzają się również odspojenia ocie-
plenia od podłoża. Przy każdej renowacji czy remon-
cie konieczne jest wcześniejsze wykonanie indywi-
dualnej oceny stanu istniejącego ocieplenia. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, kiedy wykonywane jest 
ocieplenie na istniejącym układzie. Niezbędne jest 
stworzenie projektu dla nowego systemu ocieplenia 
na podstawie wykonanej analizy obiektu.

W przypadku gdy istniejące ocieplenie jest 
w dobrym stanie technicznym i prawidłowo wykonane, wymaga tylko mycia i malowania, ale nie 
zapewnia wystarczającej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, optymalną ekonomicznie 
formą naprawy może być wykonanie ponownego ocieplenia na już istniejącym. Ocieplenia prze-
znaczone do stosowania na ociepleniach istniejących nie różnią się zasadniczo od powszechnie 
wykorzystywanych materiałów ani układem i rodzajem warstw ani techniką stosowania. Podsta-
wowa różnica polega na sposobie mocowania mechanicznego. Oprócz warstwy zaprawy klejowej 
do mocowania nowego ocieplenia, konieczne jest zawsze wykonanie połączenia łącznikami 
mechanicznymi z trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym lub ewentualnie wbijanym (zależnie 
od rodzaju podłoża ściennego). W większości rozwiązań tradycyjnych, tj. w technologii ETICS, 
łączniki przechodzą przez wszystkie warstwy ocieplenia – starego i nowego, aż do podłoża no-
śnego, w którym mają być skutecznie zakotwione.

Firma Sievert Polska w ofercie systemowych rozwiązań ocieplania ścian posiada system 
do stosowania na istniejące systemy. Rozwiązanie to nosi nazwę quick-mix S-Line i jest dopusz-
czone do stosowania w budownictwie na podstawie Oceny Technicznej wydanej przez Instytut 
Techniki Budowalnej w Warszawie (ITB–KOT–2017/0129 wydanie 3).

Zastosowane w układzie materiały, stanowiące warstwy podbudowy dobrano tak, aby 
montaż, a przede wszystkim późniejsza eksploatacja, zapewniały bezpieczeństwo i trwałość. 
Mamy tu więc wysokiej jakości zaprawę klejową i szpachlową quick-mix SKS. Jest to produkt 
wzmocniony włóknami, o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża. Oprócz zapraw 
szpachlowych jako wykończenie systemu przyjęto szeroką gamę tynków strukturalnych, ze szcze-
gólnym wskazaniem na tynki silikonowe SHK oraz elewacyjną farbę silikonową Q 360, a także 
materiały dekoracyjne charakteryzujące się wysokim stopniem odporności na wpływ czynników 
atmosferycznych, zabrudzenia i agresję mikrobiologiczną.
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NOWY WYMIAR TERMOMODERNIZACJI: POŁĄCZENIE EFEKTU ZWIĘKSZENIA 
IZOLACYJNOŚCI Z NOWYMI TECHNIKAMI MODELOWANIA TYNKÓW 
STRUKTURALNYCH

Główną zaletą systemów ETICS jest uniwersalność wykończenia cienkowarstwowym tynkiem 
strukturalnym. Projektant zaś, tworząc koncepcję obiektu, zakłada standardy wykończenia, które 
mają stanowić wizytówkę budynku – kolorystyką oraz strukturą powierzchni elewacji podkreślać 
indywidualizm i formę obiektu. Coraz większą popularność wśród projektantów zdobywają 
więc żywe, jasno zaakcentowane kolory, które w połączeniu ze strukturą tła elewacji kształtują 
powierzchnie fasad budynków. Poza kolorystyką, także struktura tynku cienkowarstwowego 
wymaga od producentów materiałów budowlanych sprostania wymaganiom płynącym ze strony 
projektantów. Pożądany efekt to bardziej urozmaicona fakturowo i strukturalnie powierzchnia 
elewacji. W związku z tym obserwujemy intensywny rozwój materiałów, które łączą możliwość 
zastosowania w wykończeniach systemów ociepleniowych z możliwością kreatywnego projek-
towania struktury elewacji. Coraz odważniej tynk cienkowarstwowy wdziera się w imitowanie 
materiału naturalnego, tj. kamień, drewno czy okładziny z paneli elewacyjnych.

Firma Sievert Polska odpowiedziała na głosy płynące z rynku i opracowała rozwiązanie 
umożliwiające wykończenie systemu ETICS kreatywną wyprawą wierzchnią pozwalającą 
na uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych, np. drewna, betonu architektonicznego, a także 
bardziej wymagających materiałów, takich jak trawertyn lub piaskowiec. W naszej koncepcji 
możliwości kształtowania powierzchni jest wiele i tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza 
własna wyobraźnia.

To, co wyróżnia ofertę Sievert Polska w zakresie efektów dekoracyjnych na elewacjach, 
to opracowanie materiału czysto mineralnego o wysokich parametrach dyfuzyjnych oraz bar-
dzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne, w tym porażenia mikrobiologiczne. Firma 

Beton architektoniczny

Beton szalunkowy

Beton extraline

Deska elewacyjna

Piaskowiec

Cegła loft
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zaoferowała tu tynk strukturalny HFS Hydrocon o drobnoziarnistej strukturze (0–1 mm) 
oraz innowacyjnej na polskim rynku formule HydroControl. Formuła ta umożliwia samokon-
trolę zawilgocenia powierzchni elewacji dzięki regulacji wchłaniania i oddawania wilgoci 
przez warstwę wyprawy tynkarskiej. Ważnym czynnikiem użytkowym jest również wysoka 
odporność na czynniki atmosferyczne powłoki tynkarskiej wykonanej z tynku HFS Hydrocon. 
Jest to powłoka, która musi być aplikowana na grubość do 3 mm, w zależności od wybranej 
techniki dekoracyjnej .

Produkt jest uniwersalny oraz, co najważniejsze, został przebadany jako składnik systemów 
w Certyfikowanych Jednostkach Badawczych do stosowania w każdym systemie ETICS, nieza-
leżnie od przyjętego materiału izolacyjnego. Dzięki temu tynk HFS Hydrocon gwarantuje bez-
pieczeństwo i niezmienność parametrów w czasie. Obok tynku strukturalnego – modelowanego, 
w ofercie Sievert Polska klienci znajdą także elementy i akcesoria uzupełniające i umożliwiające 
wykonywanie technik dekoracyjnych tj. listwy prowadnicowe, matryce z wzorem drewna oraz wy-
kończeniowa powłoka malarska – tzw. powłoka laserunkowa – przeznaczona do nadawania efektu 
kolorystycznego wykonanemu wcześniej wzorowi. Aby umożliwić projektantowi maksymalnie 
wykorzystanie jego możliwości kreatywnych, farba laserunkowa HC 425 jest opracowana jako 
baza do barwienia w wielu odcieniach .

W projekcie „kreatywne techniki dekoracyjne” modyfikacji poddany został także produkt 
znany już na rynku – tynk mozaikowy. Specjaliści Sievert Polska spojrzeli na ten produkt z nieco 
innej niż dotychczas perspektywy, nadając mu nową twarz dekoracji, rozumianej już nie tylko jako 
część cokołowa budynku, ale także jako efektowna część elewacji lub jego wnętrza.

Sievert Polska Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 20, faks: 71 392 72 23
info@sievert.pl, www.sievert.pl

KONTAKT

Powstało sześć innowacyjnych odcie-
ni kolorystycznych, które otrzymały nazwę 
BUP Natura, ponieważ zastosowano w nich 
mieszanki kruszyw barwionych o uziarnieniu 
poniżej 1,0 mm. Dzięki zastosowaniu dodat-
ków z kruszyw naturalnych i dekoracyjnych 
uzyskany efekt zmienia diametralnie spojrze-
nie na strukturę powierzchni elewacji.

Po szersze informacje zapraszamy na stro-
nę internetową www.sievert.pl .

ColorSelect by quick-mix – nowoczesny design  
dla systemów malarskich i tynkarskich

ColorSelect to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie 
nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego elewacji oraz wnętrz 
budynków. Spektrum barw sięga od bardzo intensywnych do takich, które mają lekki 
pastelowy charakter.
Zarówno tynki jak i farby elewacyjne, dzięki innowacyjnemu systemowi barwienia 
ColorSelect by quick-mix, zachowują trwałą kolorystykę elewacji, nawet w przypadku 
intensywnych lub ciemnych odcieni .
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andrzej Wanat, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

JAKĄ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
DAJE OCIEPLENIE ŚCIAN?

Jednym z priorytetów inwestorów budujących lub kupujących dom 
jest optymalizacja kosztów eksploatacji budynku. Szczególną uwagę 
zwraca się na wszelkie możliwości zmniejszenia zużycia energii 
potrzebnej do ogrzewania (a także klimatyzacji), ponieważ wydatki 
na ten cel mogą być istotną pozycją w domowym budżecie.

Wśród najbardziej skutecznych sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynku czo-
łową pozycję zajmuje ocieplanie ścian zewnętrznych, zwykle realizowane w technologii systemów 
ociepleń ETICS. Dobrze zaprojektowane, wykonane i konserwowane ocieplenie elewacji może 
zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o połowę!

Oczywiście pod warunkiem, że zastosujemy materiały pochodzące z jednego systemu ocie-
pleń – jest to bowiem złożony zestaw technologiczny, którego działanie zależy od wzajemnego 
dopasowania poszczególnych komponentów. Niedopuszczalne jest więc mieszanie produktów 

Fot.: www.pixabay.com
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Jaką oszczędność energii daje ocieplenie ścian?

z różnych systemów. Ściany można ocieplać wykorzystując wyłącznie kompletne systemy do-
puszczone do stosowania w Polsce (i objęte gwarancją producenta), gdyż tylko wówczas system 
może osiągnąć odpowiednią, przewidywaną trwałość, a co za tym idzie – wieloletni efekt ter-
mooszczędności.

Prace powinny być natomiast przeprowadzone zgodnie z projektem ocieplenia i według za-
leceń producenta systemu określonych w karcie technicznej wyrobu.

Ważne jest także przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji ocieplenia. Wszelkie uszkodze-
nia powierzchni i detali elewacji, stwierdzone podczas okresowych przeglądów budynków, trzeba 
natychmiast naprawić.

JAKIE OSZCZĘDNOŚCI DAJE OCIEPLENIE FASAD?

Aby pokazać, w uproszczony sposób, jakie oszczędności daje ocieplenie fasad, przyjmijmy 
modelowy dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150 m2 oraz 180 m2 powierzch-
ni elewacji netto. Ściany zewnętrzne budynku, wykonane z obustronnie otynkowanych 
bloczków gazobetonowych, osiągają średnią wartość współczynnika przenikania ciepła (U) 
około 0,80 W/(m2·K), co oznacza zapotrzebowanie na energię dla celów grzewczych w ilości 
ok. 10  800 kWh w ciągu roku. Przy założeniu, że dom ogrzewany jest gazem ziemnym, roczny 
koszt ogrzewania potrzebnego dla zrekompensowania strat ciepła przez nieocieplone ściany 
wyniesie około 2200 złotych.

Ocieplając ściany takiego budynku warstwą styropianu o grubości 9 cm, można poprawić 
wartość współczynnika U przegrody do formalnie wymaganej obecnie – 0,30 W/(m2·K). To po-
zwoli zredukować koszty wspomnianych strat ciepła do kwoty około 950 złotych, a zatem roczna 
oszczędność wyniesie około 1250 złotych.

Jednakże powiększając grubość warstwy styropianu do 15 cm, uzyska się bardzo korzyst-
ną wartość współczynnika przenikania ciepła ścian na poziomie 0,20 W/(m2·K). Dzięki temu 
zapotrzebowanie budynku na ciepło utracone w wyniku przenikania przez ściany zmniejszy się 
do około 3100 kWh rocznie, a koszty ogrzewania wyrównujacego tę stratę wyniosą 620 złotych. 
Tymczasem koszt pogrubienia warstwy ocieplenia o 6 cm wyniesie około 1500 złotych (będą 
to koszty dodatkowej grubości styropianu oraz nieznacznie zwiększonego zużycia zapraw syste-
mu na powiększonych powierzchniach ościeży otworów elewacji oraz zwiększonej powierzchni 
podokienników zewnętrznych). Z wyliczeń tych wynika, że inwestycja w grubszą o 6 cm warstwę 
termoizolacji zwróci się w ciągu niespełna dwóch i pół roku eksploatacji domu.

RYZYKO MOSTKÓW CIEPLNYCH

Oczywiście aby ocieplenie ścian zewnętrznych faktycznie pozwoliło osiągnąć poczynione wcze-
śniej założenia (wynikające przede wszystkim z grubości i parametrów fizycznych warstwy ter-
moizolacji), należy jak najbardziej ograniczyć występowanie mostków termicznych.

Jedynie te systemy ETICS, które oprócz materiałów podstawowych zawierają odpowiednio 
szeroką gamę produktów pomocniczych i akcesoriów, umożliwiają prawidłowe wykończenie 
miejsc podatnych na powstawanie mostków cieplnych. Przede wszystkim niezbędne są stosowne, 
systemowe rozwiązania do zabezpieczenia wszystkich miejsc szczególnych – styków ocieplenia 
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z elementami stolarki i obróbkami blacharskimi, miejsc montażu akcesoriów zewnętrznych fa-
sady czy punktów mechanicznego mocowania warstwy ocieplenia, jeśli takowe jest wymagane.

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych powinno odbywać się z zastosowaniem 
łączników termoizolowanych (termodyble), których talerzyki dociskowe są zagłębione w przygo-
towanych w warstwie termoizolacji otworach, zamykanych następnie zaślepkami izolującymi.

Umieszczane na ocieplonej elewacji elementy użytkowe i dekoracyjne (tablice adresowe, 
oprawy oświetleniowe, skrzynki alarmów, szyldy i inne wyposażenie) należy mocować tak, aby 
zapobiec przenikaniu metalowych łączników przez wszystkie warstwy przegrody. W zależności 
od masy i rozmiarów tych przedmiotów ich montaż odbywa się z użyciem krążków montażowych 
wytworzonych z wysokoefektywnych tworzyw termoizolacyjnych (PIR lub PUR) wklejanych 
w warstwie termoizolacji oraz wkręcanych w nią spiralnych elementów. Ta sama zasada dotyczy 
końcówek balustrad oraz wszelkiego rodzaju wsporników, które w tradycyjnym ociepleniu przeni-
kają poprzez warstwy ocieplenia aż do powierzchni muru. Do ich zamocowania służą specjalne 
izolujące elementy montażowe, umożliwiające likwidację mostków cieplnych związanych z mo-
cowaniem balustrad balkonowych, jak też samonośnych konstrukcji balkonowych, stalowych 
schodów zewnętrznych itp.

Poza tym w układzie ociepleniowym do niezbędnego minimum należy ograniczyć udział prze-
wodzących ciepło elementów metalowych. Tradycyjną, aluminiową listwę cokołową instalowaną 
wokół budynku powinna zastąpić listwa dwuczęściowa, która pozwoli przerwać liniowy mostek 
termiczny przebiegający u nasady ocieplenia.

Bardzo ważna jest też skuteczna ochrona elewacji przed wilgocią – poprzez zapewnienie 
szczelności układu ociepleniowego oraz możliwie najniższej nasiąkliwości warstw tynkarskich 
ocieplenia i ewentualnej powłoki końcowej. Dlatego wszystkie styki układu ociepleniowego 
z elementami konstrukcji oraz wyposażenia budynku należy uszczelnić, wbudowując na całej 
ich długości taśmę rozprężną lub zawierające taką taśmę specjalne listwy ościeżowe. Wymóg 
zapewnienia szczelności dotyczy także wszelkich dylatacji konstrukcyjnych, które powinny być 
powtórzone w warstwach ocieplania poprzez wbudowanie systemowego profilu dylatacyjnego 
lub dylatacyjnej taśmy rozprężnej.

Istotnym aspektem efektywności ocieplenia jest również odpowiednia trwałość układu ocie-
pleniowego oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przy zachowaniu wymienionych 
wcześniej reguł, trwałość taką może zapewnić zastosowanie systemu o podwyższonej elastyczno-
ści warstw tynkarskich i wysokiej odporności na uderzenia, przy czym właściwości takie powinny 
znajdować potwierdzenie w aprobacie technicznej systemu. Podwyższona odporność systemu 
ociepleń może mieć szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń losowych lub ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych, np. intensywnych opadów gradu.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że wysoką skuteczność ocieplenia ścian domu można osiągnąć 
wyłącznie przy zastosowaniu kompletnego systemu ETICS, przewidującego szczegółowe rozwią-
zania nie tylko powierzchni, lecz także wszystkich detali elewacji, zgodnie z projektem ocieplenia. 
Należy także zapewnić fachowe i rzetelne wykonawstwo robót. Warto przy tym pamiętać, że rów-
nież pozostałe przegrody zewnętrzne obiektu, jak okna, drzwi, dach i ściany poniżej poziomu 
terenu, powinna charakteryzować odpowiednia izolacyjność termiczna. n
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KOMFORT 
I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
W TWOIM CIEPŁYM DOMU

Odziedziczyłeś lub kupiłeś stary dom i chcesz go wyremontować? 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną skalną ROCKWOOL to jeden 
z kluczowych elementów remontu domu oraz pierwszy etap prawidłowo 
przeprowadzonego procesu kompleksowej termomodernizacji. 

Ocieplenie domu produktami ROCKWOOL to gwarancja oszczędności na kosztach ogrzewania 
oraz dbałość o środowisko.

NOWE ŻYCIE STAREGO DOMU 

Jeśli jesteś właścicielem domu, który wybudowano w ubiegłym stuleciu, koszty jego ogrzewa-
nia mogą Cię zaskoczyć. Domy, które wzniesiono kilkadziesiąt lat temu, mają zazwyczaj niską 
efektywność energetyczną, co oznacza wysokie koszty ogrzewania. Rozwiązaniem tego problemu 
jest termomodernizacja, której pierwszym etapem powinno być ocieplenie ścian zewnętrznych 
wełną skalną ROCKWOOL. 

Piękny stary dom wymaga wyjątkowej dbałości o  szczegóły, we wszelkiego typu pracach 
remontowych. Nie musimy się przy tym martwić wyglądem ścian, kruszących się tynków i wy-

blakłym kolorem elewacji. Wszystko to można 
zmienić dzięki termomodernizacji! 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną skal-
ną ROCKWOOL poprawi estetykę i przyniesie 
konkretne korzyści – komfortowe warunki dla 
Twoich bliskich i  niskie koszty ogrzewania. 
Ocieplenie wełną skalną to również skuteczna FRONTROCK L 

FRONTROCK  
SUPER

FRONTROCK 
PLUS
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 Prezentacja

FRONTROCK  
SUPER

broń przeciwko smogowi i  gwarancja czystszego powietrza w najbliższym otoczeniu – dzięki 
izolacji ścian zewnętrznych dom będzie emitował znacznie mniej zanieczyszczeń. 

Odpowiednie ocieplenie wełną skalną, stosowane od zewnątrz budynku, jest jednym z klu-
czowych elementów wpływających na komfort we wnętrzu, przekładając się jednocześnie na 
niskie koszty ogrzewania . 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną skalną ROCKWOOL pozwoli na oszczędności, poprawi 
też jakość powietrza w pomieszczeniach – pomoże pozbyć się wilgoci, grzybów i pleśni. Zimą 
ogrzane mury trzymają ciepło, a latem w domu panuje przyjemny chłód. Nawet, jeśli Twój dom 
wybudowano już kilkadziesiąt lat temu, wciąż może być energooszczędny – wystarczy wykorzy-
stać sprawdzone technologie budowlane do jego modernizacji i renowacji. 

TWÓJ CIEPŁY DOM Z ROCKWOOL 

Ocieplenie z wełny skalnej zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. „Oddychające” 
ściany i świeże powietrze wewnątrz domu to podstawowy warunek zdrowia Twoich bliskich – 
stabilna temperatura wpływa na ich kondycję, pomaga w budowaniu odporności, chroni przed 
infekcjami. Dzięki ociepleniu z wełny skalnej mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo – wełna 
skalna to materiał pochodzący z naturalnych surowców, niepalny i wytrzymały. 

Dzięki dużej odporności na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i paroprzepusz-
czalności wełny mamy pewność, że izolacja jest niezawodna – montuje się ją tylko raz i na zawsze 
można zapomnieć o konieczności przeprowadzenia remontu, grzybach i pleśni. 

Wełna skalna zapewnia także bardzo dobrą izolację akustyczną. Poziom akustyczny jest wy-
soki, a hałasy z ulicy, pobliskiego placu zabaw czy z obiektów użyteczności publicznej – takich 
jak lotniska czy tory kolejowe – przestają być uciążliwe. Izolacja ścian zewnętrznych to pierwszy 
krok w stronę energooszczędności i uczucia komfortu w Twoim ciepłym domu. 

JAK OCIEPLIĆ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
W TECHNOLOGII ETICS?

Ocieplenie ścian zewnętrznych to zazwyczaj 
centralny punkt całego przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego – obejmuje największą 
powierzchnię budynku i jest konieczne, by dom 

VENTIROCK 
VENTIROCK 
SUPER

VENTIROCK 
PLUS
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był ciepły i komfortowy. W pracach ociepleniowych najczęściej stosuje się technologię ETICS 
(dawniej znaną jako metodę lekką mokrą, a następnie jako BSO – Bezspoinowy System Ociepleń). 

Ocieplenie w ETICS składa się z 4 etapów: 
 » przygotowania ścian do ocieplenia, 
 » mocowania i szlifowania płyt FRONTROCK SUPER 
 » wykonywania warstwy zbrojnej, czyli mocnego podłoża pod tynk, 
 » tynkowania i malowania. 

Aby uzyskać zadowalający efekt, warto przestrzegać kilku reguł: 
 » prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, 
 » ściany domu muszą być suche i pozbawione wszelkich nalotów organicznych, 
 » chłonne podłoża wymagają gruntowania preparatem, który tę chłonność ograniczy, 
 » jeśli podłożem jest stary tynk, który nie trzyma się ścian, należy go skuć. 

KOMFORT I DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 

Każdy z nas może wpłynąć na poziom smogu – dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych zmniejszamy 
emisję zanieczyszczeń i uzyskujemy komfort na lata. Teraz możemy docieplić ściany zewnętrz-
ne, korzystając z dofinansowania w  ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Dzięki 
odpowiedniej kolejności prac remontowych – najpierw ocieplenie, a potem wymiana systemu 
grzewczego, nie tylko przyczynisz się do redukcji szkodliwych emisji, ale także obniżysz rachunki 
za ogrzewanie, a swoim bliskim zapewnisz komfort i bezpieczeństwo.

Materiały z wełny skalnej do ocieplenia ścian zewnętrznych
Produkty z  kategorii SUPER sprawdzą się w  zastosowaniach wymagających najwyższej 

jakości i odporności mechanicznej na uszkodzenia, zwłaszcza w kontekście eksploatacji, a także 
zabezpieczenia fasady przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarówno w trakcie użytkowania, jak 
i w samego montażu. Są to np. FRONTROCK SUPER i VENTIROCK SUPER. 

Produkty z kategorii PLUS mają najlepsze parametry izolacyjności termicznej oraz największy 
zakres dostępnych grubości, dopasowanych do różnych potrzeb, jak również szereg dodatkowych 
korzyści, mających istotny wpływ na wartość inwestycji i jej jakość. W przypadku rozwiązań do 
fasad wentylowanych produkty te zostały stworzone w unikatowej dwugęstościowej technologii, 
mają bardzo dobre właściwości termiczne i akustyczne, są odporne na wilgoć i działanie wody. 
Rozwiązaniami w tej kategorii są FRONTROCK PLUS i VENTIROCK PLUS.

Produkty z kategorii STANDARD o specjalistycznym przeznaczeniu mają wysokie parametry 
termiczne, akustyczne i ogniowe. Można wśród nich wyróżnić produkty o strukturze lamelowej 

www.rockwool.pl

KONTAKT

lub fabrycznie pokryte warstwą gruntującą, 
o  bardzo dobrych właściwościach izolacyj-
nych. Dzięki lekkości oraz odporności na 
działanie ognia i  wody, płyty sprawdzą się 
w  każdych warunkach, w  każdym rozwiąza-
niu. Najbardziej popularne produkty z linii to 
FRONTROCK L i VENTIROCK.
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SZARY STYROPIAN 
– ENERGOOSZCZĘDNA IZOLACJA

Inwestorzy planujący budowę lub termomodernizację domu 
coraz częściej wybierają do jego ocieplenia szare płyty 
styropianowe. Parametry termoizolacyjne szarego styropianu 
są bowiem nawet o 1/3 lepsze w porównaniu z białymi płytami 
o tej samej grubości.

Styropian to najpopularniejszy materiał do ocieplania budynków – od fundamentów po dach. 
Tradycyjne białe płyty wykorzystuje się w budownictwie już od ponad pół wieku. Od kilkunastu lat 
dostępne są też nowoczesne szare płyty, które powstają z polistyrenu spienialnego wzbogaconego 
o uszlachetniające substancje, takie jak grafit, sadza czy związki aluminium. Dodatki te mają 
właściwość odbijania lub pochłaniania promieniowania podczerwonego, co pozwala znacznie 
obniżyć współczynnik przewodzenia ciepła tego wyrobu.

Fot.: PSPS
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Szary styropian – energooszczędna izolacja

SZARY STYROPIAN 
– WŁAŚCIWOŚCI

Szary styropian wpisuje się 
w kierunek racjonalnego wy-
korzystywania energii w bu-
downictwie. Zgodnie z rosną-
cymi wymaganiami w zakresie 
izolacyjności zastosowanie 
tradycyjnych białych płyt sty-
ropianowych wymagać będzie 
dobrania odpowiednio więk-
szej ich grubości. Tymczasem 
styropiany szare dają taki sam 
efekt ochrony cieplnej budyn-
ków przy instalacji cieńszych 
nawet o kilka centymetrów 
płyt. Szare odmiany mają 
bowiem lepsze właściwości 
termoizolacyjne w stosunku 
do białych płyt.

Poza możliwością montażu cieńszych płyt zastosowanie szarego styropianu oznacza  
także:
 » mniejsze zużycie i koszty materiałów składających się na ocieplenie – chodzi nie tylko 

o mniejszą liczbę metrów sześciennych samego styropianu, ale również o zredukowane zużycie 
innych składników systemu ociepleń, np. siatek zbrojących, łączników mechanicznych czy wy-
praw tynkarskich,
 » możliwość zamontowania węższych parapetów,
 » większe zyski ciepła dzięki lepszemu doświetleniu pomieszczeń światłem słonecznym – dzięki 

ograniczeniu powierzchni ościeży okien i drzwi,
 » łatwiejsze – i co za tym idzie – tańsze wykonanie obróbek blacharskich, ocieplenie przestrzeni 

przy parapetach i przeprowadzenie pozostałych prac wykończeniowych,
 » uniwersalne zastosowanie – do termoizolacji ścian zewnętrznych, podłóg, stropodachów 

i dachów skośnych.
Opracowano na podstawie materiałów Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Fot.: PSPS

Szary styropian cieszy się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, mimo 
iż kosztuje o ok. 25–30% więcej niż biały. Jego zastosowanie to jedna 
z najnowocześniejszych, a jednocześnie najtańszych metod wykonania 
termoizolacji w standardzie budownictwa energooszczędnego i pasywnego, 
zgodnie z wymaganiami, jakie stawiają przepisy prawne.

WAŻNE



...MASZ WIĘCEJ  
CIEPŁA ZIMĄ

...DBASZ  
O POWIETRZE,  
KTÓRYM  
ODDYCHASZ

...ZMNIEJSZASZ  
KOSZTY OGRZEWANIA

...MASZ WIĘCEJ 
 PIENIĘDZY  
W PORTFELU

OCIEPLASZ DOM I...

...MASZ ULGĘ  
W PODATKACH 

Ocieplając dom, 
w łatwy sposób 
utrzymasz 
najlepszą 
dla Ciebie 
temperaturę  
w domu.

Ocieplając dom, zmniejszasz 
znacząco pobór energii. 
W ten sposób wydajesz mniej 
pieniędzy na ogrzewanie.

Dzięki ociepleniu domu 
każdego roku oszczędzasz 
kilka tysięcy złotych, które 
możesz przeznaczyć na 
dowolny cel.

Ocieplone domy nie 
emitują do powietrza 
szkodliwych pyłów.  
Nie jesteś wtedy 
narażony na wdychanie 
trujących substancji.

Od 2019 roku koszty ocieplania 
domu możesz odpisać 
w corocznym rozliczeniu 
podatków. W ten sposób zyskasz 
nawet 23% poniesionych przez 
Ciebie kosztów.

WSPIERAJĄ NAS                                                                                                                                   

Akcja społeczna 



...MASZ WIĘCEJ 
 PIENIĘDZY  
W PORTFELU

...NIE TRACISZ  
ENERGII

...DBASZ   
O ZDROWIE  

...DBASZ  
O SWOJĄ  
RODZINĘ 

...KORZYSTASZ  
Z DOFINANSOWANIA  
PROGRAMU  
„CZYSTE  
POWIETRZE”

W ciągu najbliższego 
roku z powodu złego 
stanu powietrza 
umrze w Polsce  
50 tys. osób. 
Ocieplając dom, emitujesz mniej smogu,  
który jest szkodliwy dla zdrowia.

Przez ocieplony 
dom ucieka 
bardzo mało 
ciepła. Dzięki 
temu nie tracisz 
energii, która 
jest bardzo 
droga.

Smog truje 
Ciebie i Twoich 
najbliższych. 
Ocieplając dom, 
przyczyniasz się 
do tego, żeby 
Twoja rodzina 
była zdrowa 
i szczęśliwa.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami możesz 
ubiegać się o zwrot 
nawet 100% kosztów 
inwestycji na ocieplanie 
domu i wymianę kotła.

PATRONI AKCJI ORGANIZATOR AKCJI

www.termomodernizacja.org
PARTNER  
STRATEGICZNY  
AKCJI
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tomaSz hertman, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

OCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
KROK PO KROKU

Z myślą o tych inwestorach, którzy chcą poznać technologię montażu 
systemu ociepleń, aby lepiej kontrolować i oceniać to, co dzieje się 
na ich placach budowy, przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, 
jak powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony proces ocieplania 
elewacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE

Pierwszy, bardzo ważny krok, to właściwa ocena oraz przygotowanie podłoża. Ocieplenia w syste-
mie ETICS (dawniej BSO) mogą być stosowane na ścianach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych, z betonu monolitycznego, na ścianach murowanych z cegły, gazobetonu, 
pustaków betonowych i ceramicznych. Konstrukcja ścian może być jedno- lub wielowarstwowa, 
a ich powierzchnia pokryta tynkiem lub surowa, nieotynkowana. Najlepiej, aby z ocieplaniem 
nowych ścian wystartować nie wcześniej niż po upływie miesiąca od ich wymurowania, po za-
kończeniu wewnętrznych prac mokrych, takich jak tynkowanie czy wylewanie posadzek.

Podłoże, które stanowi podstawę mocowania systemu, musi być przede wszystkim nośne, 
zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, 
pyły). Jeśli tynki są odspojone od podłoża, trzeba je odkuć. Ich przyczepność sprawdza się 
poprzez ostukiwanie. O odspojeniu świadczy charakterystyczny, głuchy dźwięk wydobywający 
się spod młotka. Dla takich tynków nie ma już ratunku, trzeba je po prostu skuć. Reparacji nie 
wymagają natomiast powierzchniowe rysy i  pęknięcia, pod warunkiem, że powstały one na 
tynkach, które dobrze trzymają się ściany. Niezwykle ważne jest, aby ściana była sucha. Miejsca 
zawilgocone, np. w wyniku uszkodzenia obróbki blacharskiej, mogą być siedliskiem dla mchów 
i glonów. Po usunięciu przyczyny zawilgocenia, miejsca te należy oczyścić na sucho szczotkami 
drucianymi, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego.

Druciane szczotki przydadzą się także do usuwania zabrudzeń, resztek substancji zmniejsza-
jących przyczepność i powłok o niskiej przyczepności do podłoża. Zabrudzenia można również 
usunąć za pomocą skrobania lub myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu podłoża, należy pozostawić 
je do całkowitego wyschnięcia. 

Na etapie prac związanych z podłożem wykonawca powinien także rozważyć odkucie wypra-
wy na zewnętrznych ościeżach okien i drzwi, tak aby można było umieścić tam materiał izolacyjny 
o możliwie największej grubości. Miejsca, w których odkuty został tynk albo istnieją inne ubytki 
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i nierówności podłoża przekraczające 10 mm, wypełnia się zaprawą naprawczą, tynkarską lub 
szpachlówką, z zachowaniem wymaganych okresów karencji (są one określane w kartach tech-
nicznych konkretnych produktów). Na ościeżach, na których odkuto tynki, materiał izolacyjny 
będzie mocowany bezpośrednio do muru.

Kolejny etap to demontaż istniejących obróbek blacharskich i  innych elementów na ele-
wacji utrudniających prace ociepleniowe. W miejsce rur spustowych instaluje się tymczasowe 
rzygacze .

Nawet takie podłoża, które nie wymagały naprawy, potrzebują dokładnego oczyszczenia: 
usunięcia kurzu i umycia ścian wodą pod ciśnieniem. Szczególnie starannie należy oczyścić nie-
otynkowane ceglane mury. Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć, aby można było przejść 
do kolejnego etapu prac.

Podłoża bardzo nasiąkliwe, np. nieotynkowane mury z bloczków gazobetonowych czy silika-
towych, należy zagruntować. Zaprawa mocująca płyty izolacyjne nie będzie wtedy zbyt szybko 
przesychać i osiągnie pełną wytrzymałość. Wymagana nośność podłoża wynosi min. 0,08 MPa. 
W przypadku wątpliwości dotyczących zachowania tego parametru, zaleca się przeprowadzenie 
testu przyczepności kostek styropianu do podłoża. W  tym celu należy przykleić kilka kostek 
styropianowych, o wymiarach 10×10 cm, w różnych miejscach elewacji i przeprowadzić próbę 
ich oderwania po minimum 3 dobach. Rozerwanie w warstwie styropianu oznacza wystarczającą 
nośność podłoża.

ROZPOCZĘCIE PRAC OCIEPLENIOWYCH

Dolną krawędź ocieplenia wyznacza się zazwyczaj za pomocą listew cokołowych (startowych). 
Muszą być one zamocowane kołkami rozporowymi, po 3 łączniki na 1 metr bieżący (fot. 1). Nie-
równości ścian wyrównuje się za pomocą podkładek dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca 
się, aby listwy łączyć specjalnymi klipsami montażowymi, co usprawnia wypoziomowanie profilu 
(fot. 2). Między listwami powinno się pozostawić 
2–3 mm dystansu .

Przygotowanie zaprawy klejącej jest dość 
proste. Zawartość opakowania wsypuje się do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mie-
sza za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

PRZYKLEJANIE IZOLACJI

Najpopularniejszą metodą nakładania kleju na 
płyty izolacji jest metoda obwodowo-punktowa. 
Polega ona na tym, że zaprawę nanosi się po 
obwodzie płyty pasmem szerokości 3–5 cm 
i dodatkowo, wewnątrz powstałej ramki, apli-
kuje się od 3 do 6 placków zaprawy (fot. 3). 
Ilość nałożonego kleju powinna gwaranto-

1

2
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wać minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Płyty termoizolacyj-
ne mocuje się ściśle jedna przy drugiej, od profilu cokołowego, aż po gzyms czy okap dachu, 
z zachowaniem przewiązania styków pionowych (czyli na tzw. mijankę). Wyjątkowe miejsca, 
w których płyty należy instalować tak, aby nie stykały się ze sobą, to naroża okien czy innych 
otworów w elewacji.

Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć uderzeniem 
długiej pacy, tak aby znalazła się w  jednej płaszczyźnie z  sąsiednimi płytami (fot. 4). Jeśli 
zaprawa zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, trzeba ją zebrać. Świeżo przyklejonych płyt nie 
wolno poruszać, gdyż spowoduje to zmniejszenie ich przyczepności. Jeśli płyta nie została do-
brze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać zaprawę klejącą, nałożyć nową zaprawę i ponownie 
przykleić do podłoża. 

Klejenie wełny mineralnej wymaga wstępnego szpachlowania powierzchni płyty. Nie dotyczy 
to wełny powlekanej fabrycznie. Cienką warstwę gotowej zaprawy należy wetrzeć w powierzchnię 
płyty w miejscach, w których nakładana będzie właściwa warstwa zaprawy (fot. 7, 8). 

3

5

4
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Szczeliny między płytami należy wypełnić klinami z tej samej izolacji (wełny lub styropianu) 
lub, w  systemie ze styropianem, uzupełnić przy użyciu niskorozprężnej piany poliuretanowej 
zalecanej przez producenta systemu. Jej nadmiar, po całkowitym stwardnieniu, ścinamy nożem.

Po upływie 3 dni od przyklejenia płyt styropianowych, powierzchnię powinno się wyrów-
nać, przecierając ją pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Jeśli na naszym placu budowy 
stosowane są łączniki mechaniczne z  zaślepkami z  materiału termoizolacyjnego, szlifowanie 
może odbywać się dopiero po ich zamocowaniu. W razie konieczności, przed przystąpieniem do 
klejenia, powierzchnię płyt należy odpylić.

Układając płyty, należy pamiętać o zachowaniu ich przewiązania. Przycinanie płyt wystają-
cych poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Na krawędziach ościeży należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem tych krawędzi na szerokość minimum 10 cm 
(fot. 5).

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Do mocowania płyt izolacji używa się łączników mechanicznych, o  ile projektant uzna, że są 
one w danej sytuacji i  na tym właśnie budynku wymagane. Ich liczba, rodzaj, długość oraz 
rozmieszczenie powinny być szczegółowo określone w projekcie ocieplenia. Rodzaj łączników 
zależy od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzone, oraz od zastosowanego materiału ter-

moizolacyjnego. Warto pamiętać, że do mocowania płyt styropianowych można stosować łączniki 
z trzpieniem z tworzywa sztucznego (fot. 9) lub ze stali, natomiast wełnę mineralną mocuje się 
wyłącznie łącznikami z trzpieniem metalowym (fot. 10). W przypadku zastosowania płyt z wełny 
lamelowej, należy używać łączników mechanicznych z większymi talerzykami, przeznaczonymi 
specjalnie do tego rodzaju pyt.

Do osadzania łączników przystępujemy po stwardnieniu kleju. Należy dążyć do tego, aby 
umiejscowienie łączników mechanicznych pokrywało się z miejscami rozmieszczenia zaprawy 
klejowej pod płytą izolacji.

Jeśli zaś chodzi o liczbę, to zakłada się, że nie powinno ich być mniej niż 4 sztuki na 1 m2 . 
Ponieważ największe siły wywołane wiatrem występują w narożach budynków, w pasmach sze-
rokości około 2 m, w tych miejscach właśnie liczba łączników powinna być większa.

Montaż tych niewielkich, ale ważnych elementów rozpoczyna się od nawiercenia przebiega-
jących przez płytę izolacyjną otworów w ścianie. Następnie osadza się je i trwale mocuje – za 
pomocą młotka w przypadku łączników wbijanych lub za pomocą wiertarki w przypadku łącz-
ników wkręcanych.

9 10
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DYLATACJE

Szczeliny dylatacyjne istniejące w elementach budynku (lub między nimi) powinny być przenie-
sione na ocieploną elewację. Służą do tego profile dylatacyjne. Ich montaż zapewnia szczelność 
układu przy ewentualnych przesunięciach elementów budynku. Profile dylatacyjne należy wklejać 
w szczeliny o szerokości około 15 mm przy użyciu zaprawy klejącej zalecanej przez systemo-
dawcę. Do tego celu należy wykorzystywać profile wyposażone w paski siatki zbrojącej, które 
umożliwią uzyskanie wymaganego, zakładkowego połączenia siatki na styku z profilem (fot. 11).

Montaż obróbek blacharskich podokienników należy wykonać przed instalacją warstwy 
zbrojonej . 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Warstwa zbrojona stanowi ochronę izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Siatka z włókna szklanego ogranicza odkształcenia termiczne warstwy zbrojonej, zwiększa jej 
wytrzymałość i zapobiega pęknięciom. Warstwę zbrojoną wykonujemy najpierw w miejscach wy-
magających zwiększonego zabezpieczenia. Takie miejsca to wszystkie naroża otworów okiennych 
i drzwiowych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią tu pasy siatki o wymiarach nie mniejszych 
niż 35×25 cm, wklejone pod kątem 45°. Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć w na-
rożnikach otworów. Do wzmocnienia naroży służą profile narożnikowe z siatką. Stosowanie ich 
ułatwia kształtowanie naroży budynku i krawędzi ościeży.

Zaprawę nakłada się za pomocą metalowej pacy, warstwą o grubości zalecanej przez produ-
centa, na powierzchni nieco większej niż szerokość siatki. Na świeżą zaprawę nakłada się pas 
siatki z włókna szklanego i zatapia go przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej (fot. 12–14). Siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Łączna grubość 
warstwy zbrojonej powinna być zgodna z  zaleceniami producenta systemu. Ważne jest, aby 

12 13
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siatka była wklejona bez sfałdowań, a sąsiednie pasy łączyły się na zakład około 10 cm. Dotyczy 
to wszelkich przypadków łączenia siatek. W niektórych sytuacjach, w miejscach szczególnie 
narażonych na uderzenia, stosuje się dodatkową warstwę zbrojącą.

WYKONANIE WARSTWY ELEWACYJNEJ

Wykończenie powierzchni systemu ociepleniowego stanowi wyprawa tynkarska, mniej fachowo 
nazywana po prostu tynkiem. Zabezpiecza ona wszystkie położone niżej warstwy przed wpływem 
warunków atmo sferycznych oraz zwiększa wytrzymałość całości na uderzenia. Cienkowarstwowe 
tynki można wykonywać po około 3 dniach od zakończenia prac z warstwą zbrojoną. System robót 
powinien być tak zorganizowany, aby ekipa pracowała bez przerw, jednocześnie na minimum 
2–3 poziomach rusztowania.

W niektórych systemach zalecane jest, aby tynkowanie poprzedzić naniesieniem na wyschnię-
tą warstwę zbrojoną preparatu gruntującego (techniką malarską).

Jeśli mamy do czynienia z  zaprawami tynkarskimi dostarczanymi w  workach, wówczas 
wsypuje się je do odmierzonej ilości chłodnej wody i miesza mieszadłem wolnoobrotowym aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Gotowe masy tynkarskie w wiaderkach wystarczy przed użyciem 
jedynie przemieszać. 

Należy zwrócić uwagę na to, czy narzędzia do aplikacji tynku są czyste – właśnie takich po-
winniśmy wymagać od wykonawcy. Materiał tynkarski rozprowadza się równomiernie metalową 
pacą. Uziarnienie tynku umożliwia nakładanie warstwy o jednakowej grubości (fot. 15). 

Powierzchni tynku można nadać jedną z kilku stosowanych na fasadach faktur, np. baranka. 
Faktury uzyskuje się za pomocą plastikowej packi. Możliwe jest także nakładanie tynku techniką 
maszynową, zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zalecane jest, aby na jednej płaszczyźnie pracować w jednym etapie. Jako płaszczyznę należy 
w tym przypadku rozumieć pełną ścianę lub powierzchnię ograniczoną np. rurami spustowymi, 
dylatacjami, narożnikami itp. Powierzchnie o różnych kolorach i fakturach wykonuje się w odręb-
nych cyklach, wydzielając łączone fragmenty ściany za pomocą np. taśm malarskich.

Mineralne wyprawy tynkarskie należy pokrywać farbami elewacyjnymi, zgodnie z zaleceniami 
systemodawcy .

Artykuł opracowano na podstawie poradnika „Ocieplenia od A do Z”,  
wydanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

14 15
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EFEKTYWNE OCIEPLENIE DOMU 
OD FUNDAMENTÓW AŻ PO DACH

Wymóg wznoszenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię 
wymusza na projektantach, wykonawcach i inwestorach przemyślany 
dobór technologii i materiałów. W znacznej części istniejących obiektów 
także konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji, w celu 
poprawienia ich efektywności energetycznej.

Prawidłowa izolacja termiczna budynku, podczas sezonu grzewczego, zapewnia, że wewnętrz-
ne powierzchnie ścian, sufitów i podłóg pozostają stale ciepłe, natomiast latem uniemożliwia 
przedostawanie się zbyt dużej ilości ciepła z zewnątrz do środka budynku.

Odpowiednie ocieplenie przegród budowlanych zapewni komfort termiczny odczuwany jako 
dobry klimat w pomieszczeniach. Prawidłowa izolacja budynków oraz ich wentylacja zapobie-
gają też rozwojowi grzybów i  pleśni oraz 
uniemożliwiają tworzenie się kondensacji 
pary wodnej.

Pierwszy etap budowy to wznosze-
nie ścian fundamentowych, które stanowią 
szczególnie wrażliwy obszar budynku. Ich 
prawidłowe zaizolowanie powinno być po-
przedzone wykonaniem analizy i  obliczeń 
cieplno-wilgotnościowych. Materiały sto-
sowane do zabezpieczenia fundamentów 
i ścian piwnic muszą spełniać podstawowe 
kryteria:
 » bardzo dobry współczynnik przewodze-

nia ciepła,
 » odporność na korozję biologiczną przy 

stałym kontakcie z glebą,
 » umożliwić wysychanie fundamentów be-

tonowych także w części podziemnej.
Płyty termoizolacyjne chronią przed wil-

gocią oraz stratami ciepła i  energii np. 
w  pomieszczeniach piwnicznych, a  także 
przy izolacji fundamentów, cokołów i  po-
mieszczeń mokrych. Dzięki ich stabilności 
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wymiarowej ani wysokie temperatury ani 
cykle zamarzania i roztapiania nie powodu-
ją powstawania mostków termicznych. Wy-
profilowane rowki drenażowe umożliwiają 
swobodny spływ wody, a drobna siatka na 
drugiej stronie płyty zapewnia bardzo dobrą 
przyczepność tynków i kleju.

Ważnym elementem budynku są także 
dachy, dlatego ich zaizolowanie wymaga 
stosowania specjalnie skonstruowanych 
materiałów. Przegrody te muszą być bo-
wiem nie tylko ciepłe, ale i trwałe. Zastoso-
wanie odpowiednich materiałów o możliwie 
jak najniższych wartościach współczynnika 
przewodzenia ciepła pozwoli ograniczyć 
powstawanie mostków cieplnych, a wytrzy-
małość termoizolacji sprawdzi się w przypadku działania sił ssących wiatru.

W przypadku dachów zielonych izolacja powinna być dodatkowo odporna na gnicie i zapew-
niać wysychanie warstwy hydroizolacyjnej leżącej na podłożu.

Skutecznym rozwiązaniem stosowanym do izolacji fundamentów, podłóg i posadzek przemy-
słowych, a także ścian piwnic, fasad budynków i dachów płaskich oraz zielonych są hydrofobi-
zowane płyty termoizolacyjne z twardej pianki polistyrenowej lub pianek PUR/PIR. Wyróżnia je 
wysoka wytrzymałość mechaniczna (odporność na zginanie i ściskanie) oraz niski współczynnik 
przewodzenia ciepła.

Płyty są odporne na odkształcanie i paroprzepuszczalne, a wytłoczone zagłębienia, tworzące 
drobną siatkę kwadratową, gwarantują bardzo dobrą przyczepność między powierzchnią płyty 
a klejem budowlanym, masą szpachlową, betonem lub tynkiem.

Steinbacher Izoterm oferuje innowacyjne, kompleksowe rozwiązania oraz wysokiej jakości 
wyroby, co pozycjonuje firmę jako lidera na rynku ociepleń.

Steinbacher Izoterm
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 06 90 
zamówienia@steinbacher.pl, www.steinbacher.pl

KONTAKT
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OCIEPLANIE I TERMOMODERNIZACJA DOMÓW – PORADNIK

Nicola Hariasz

SPOSOBY NA OCIEPLENIE 
DACHU SKOŚNEGO

Straty ciepła przez dach w większości przypadków wynoszą 
ok. 15–20% wszystkich strat ciepła w budynku. Gdy chcemy 
poprawić komfort cieplny w domu, a nasze poddasze jest użytkowe 
tzn. przeznaczone na cele mieszkalne, i jest ogrzewane, warto zacząć 
od ocieplenia dachu skośnego. W przypadku poddasza nieużytkowego 
termomodernizację przeprowadza się, wykonując lub pogrubiając 
istniejącą izolację na stropie pod dachem.

Sposoby na ocieplenie dachu skośnego:
 » ocieplanie od strony poddasza,
 » ocieplanie od strony pokrycia dachowego.

OCIEPLANIE DACHU SKOŚNEGO OD STRONY PODDASZA

Niestety docieplenie od strony poddasza wymaga demontażu okładziny skosów i  zabudowy 
ścianek kolankowych. Tylko w taki sposób można się dostać do istniejącej izolacji. Jeśli znajduje 
się ona między krokwiami, dodatkową warstwę ocieplenia układa się pod krokwiami z wykorzy-
staniem rusztu ze stalowych profili i wieszaków. Do izolacji wykorzystuje się najczęściej wełnę 
mineralną w postaci płyt lub mat. Coraz częściej sięga się również po materiały z włókien celu-
lozowych. Po ociepleniu należy zamontować folię paroizolacyjną i ponownie wykończyć skosy 
i ściany kolankowe płytami gipsowo-kartonowymi.

Ułożenie dodatkowego materiału izolacyjnego od strony poddasza zmniejsza kubaturę po-
mieszczeń, co stanowi największą wadę tego rozwiązania. Po termomodernizacji łączna grubość 
izolacji z wełny powinna wynosić minimum 30 cm, a dla domów energooszczędnych zalecana 
jest grubość 40 cm. 

Aby uniknąć demontażu okładziny skosów, można zastosować również metodę wdmuchiwa-
nia. Polega ona na wdmuchiwaniu pod ciśnieniem luźnych materiałów izolacyjnych w postaci 
granulatu (np. wełny mineralnej lub włókien celulozowych) za pomocą specjalnej maszyny. 
Aplikacja materiału następuje poprzez wycięte wcześniej otwory o średnicy kilku centymetrów. 
Taki otwór wykonuje się średnio co 100 cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami. Ilość otworów 
ostatecznie zależy od konstrukcji przegrody i swobody przepływu izolacji. Na końcu wystarczy 
zasklepić otwory za pomocą wyciętych wcześniej fragmentów płyt, które następnie trzeba zasz-
pachlować i pomalować.
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Sposoby na ocieplenie dachu skośnego

OCIEPLANIE DACHU SKOŚNEGO OD STRONY POKRYCIA

Drugą metodą ocieplenia dachu skośnego jest ułożenie warstwy izolacji od strony pokrycia. Warto 
się na nią zdecydować, gdy zależy nam na utrzymaniu dotychczasowej kubatury pomieszczeń 
na poddaszu. Jest ona jednak równie inwazyjna, ponieważ wymaga demontażu istniejącego po-
krycia dachowego. Niektóre pokrycia stosunkowo łatwo jest rozebrać (np. pokrycie z dachówek). 
Natomiast demontaż blachy czy gontów bitumicznych jest już o wiele trudniejszy. Dodatkowym 
ograniczeniem są również warunki atmosferyczne oraz konieczność montażu rusztowania.  

Przy wyborze rodzaju izolacji powinniśmy kierować się wartością współczynnika przewodze-
nia ciepła l. Niższa wartość współczynnika pozwala stosować izolację o mniejszej grubości przy 
zachowaniu tej samej izolacyjności cieplnej. Dodatkowe ocieplenie nie powinno również zbytnio 
obciążać konstrukcji dachu. Ważny jest także aspekt ekonomiczny. Jednak większość inwesto-
rów traktuje termomodernizację jako dobrą inwestycję, która szybko się zwraca. Należy jednak 
pamiętać, że wybór optymalnej metody docieplenia dachu jest wynikiem analizy szeregu danych: 
budowy dachu, jego stanu technicznego oraz pożądanego poziomu izolacyjności. W przypadku 
termomodernizacji istniejącego obiektu każdy dach wymaga indywidualnego doboru odpowied-
niego rozwiązania.  n

Fot.: www.freeimages.com



Przeszklenia 
oszczędzające 
energię 
przez cały rok
Okna dachowe z pakietami 
3-szybowymi powoli stają się 
standardem na rynku, ponieważ  
charakteryzują się zdecydowanie 
lepszą energooszczędnością.  Tak dobre 
parametry to rezultat nałożenia powłok 
niskoemisyjnych, odbijających

promieniowanie cieplne aż na 
dwóch szybach. W efekcie pozwala 
to zmniejszyć straty ciepła w okresie 
zimowym i ograniczyć nagrzewanie 
pomieszczeń latem.

Przez lata rozwoju techniki  
i technologii, okna dachowe 
stały się czymś więcej niż tylko 
sposobem na doświetlenie 
poddasza. Różne modele okien 
można dostosować  
do różnych rodzajów dachów, 
w taki sposób, aby zapewnić 
każdemu użytkownikowi 
maksymalny komfort. 

Niezależnie jednak od rodzaju 
okna dachowego, każde 
powinno charakteryzować się 
doskonałymi parametrami. 
Podstawowym elementem 
pakietu superTrio [1], który 
zapewnia komfortowe warunki 
na poddaszu zarówno zimą, 
jak i latem, jest 3-szybowe 
okno dachowe. Jego wysoka 
termoizolacyjność pozwala na 
zmniejszenie zapotrzebowania 
budynku na energię cieplną 
oraz komfortowe warunki na 
poddaszu przez cały rok. 

Nowoczesne okna dachowe 
zawdzięczają swoje parametry 
wielu zastosowanym w nich 
rozwiązaniom. Przyjrzyjmy 
się w jaki sposób 3-szybowe 
okna dachowe, współtworzą 
skuteczność pakietu superTrio. 

Wymierne korzyści 
z zastosowania 3-szybowych okien dachowych 

W zimie powłoki ograniczają straty 
energii, ponieważ odbijają ciepło 
z powrotem do pomieszczenia. 
Zatrzymują jednocześnie pasywnie 
pozyskiwane ciepło słoneczne we 
wnętrzach, co pozwala zmniejszyć 
zapotrzebowanie na ogrzewanie.
W lecie, powłoki częściowo odbijają 
ciepło dochodzące z zewnątrz, lecz 
proces ten powinien być dodatkowo 
wspomagany przez markizy zewnętrzne, 
które bardzo skutecznie „zatrzymują” 
ciepło przed szybą, tym samym  chroniąc 
wnętrza przed przegrzewaniem.

Komory pakietów 3-szybowych 
w oknach FAKRO wypełnione są 
gazem szlachetnym, który zwiększa 
termoizolacyjność przeszklenia. 
Pomiędzy taflami szkła często  
znajdują się tzw. "ciepłe" ramki 
dystansowe [3], które dodatkowo 
ograniczają przewodzenie energii 
cieplnej przez okno. Pakiet szybowy  
jest bardzo szczelny, jednak wypełniające 
ramkę dystansową sito molekularne 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie. 
Jego funkcją jest pochłanianie wilgoci, 
która ewentualnie mogłaby się dostać 
do komory międzyszybowej  
i zwiększenie trwałości okna dachowego.

Nowoczesne pakiety 3-szybowe  
w oknach FAKRO pozwalają zatem 
obniżyć rachunki za ogrzewanie 
pomieszczeń zimą oraz chłodzenie ich 
w czasie upałów.

Kołnierz Thermo – 
niezbędny element 
pakietu
Dzięki wspomnianym już rozwiązaniom, 
3-szybowe okna dachowe skutecznie 
zatrzymują ciepło i zapewniają komfort 
przebywania na poddaszu zimą  
i latem. Elementem niezbędnym do 
osiągnięcia bardzo dobrych parametrów 
izolacyjnych okna jest także kołnierz 
uszczelniający Thermo [2]. A to 
dlatego, że nawet najlepsze okno nie 
spełni swoich funkcji, jeżeli nie będzie 
właściwie zamontowane. Ciepło po 
prostu będzie przenikać na zewnątrz. 
Połączenie okna z dachem musi zatem 
być szczelne i eliminować tzw. mostki 
cieplne, czyli miejsca wzmożonego 
przenikania ciepła przez dach. 

Taką możliwość daje kołnierz 
uszczelniający Thermo, wyposażony 
w elastyczny materiał dociepleniowy. 
Przylega on szczelnie do ościeżnicy 
okna, dzięki czemu, po zamontowaniu 
tworzy termoizolacyjną ramę. 
Zastosowanie kołnierza Thermo 
poprawia współczynnik przenikania 
ciepła okna nawet o 15%, co wpływa na 
ponoszony koszt ogrzewania.    

Szeroki wybór 3-szybowych okien 
dachowych sprawia, że możemy 
budować ekologiczne budynki  
i jednocześnie cieszyć się ich pełną 
funkcjonalnością. Wybór dobrej jakości 
produktu jest kluczowym czynnikiem, 
wpływającym na zapewnienie komfortu 
korzystania z naszego domu przez 
długie lata.
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OCIEPLANIE I TERMOMODERNIZACJA DOMÓW – PORADNIK

Nicola Hariasz

OCIEPLANIE STROPODACHU 
PEŁNEGO I WENTYLOWANEGO

Stropodachy to stropy nad ostatnią kondygnacją budynku, które pełnią 
jednocześnie funkcję dachu. Zaliczamy do nich dachy o nachyleniu 
połaci od 0 do kilkunastu stopni. Szacuje się, że straty ciepła oddawane 
przez dach stanowią 15–20% strat ciepła w budynku. Celem 
termomodernizacji dachu jest więc poprawa jego izolacyjności cieplnej 
i obniżenie zużycia energii w okresie grzewczym, a w okresie upałów 
– ochrona przed nagrzewaniem.

Dwa najczęściej spotykane rodzaje stropodachu to stropodach pełny i wentylowany. Zasadnicza 
różnica pomiędzy nimi jest taka, że dzięki pozostawieniu przestrzeni pomiędzy termoizolacją 
a pokryciem dachowym, stropodach wentylowany umożliwia cyrkulację powietrza nad stropem. 
Natomiast w dachu niewentylowanym (pełnym) poszczególne warstwy przylegają bezpośrednio 
do siebie. Stropodach wentylowany to rozwiązanie zalecane w budownictwie mieszkaniowym. 
Z kolei stropodachy pełne są najczęściej stosowane w obiektach przemysłowych.

OCIEPLANIE STROPODACHU PEŁNEGO

W stropodachach pełnych warstwa izolacji cieplnej układana jest bezpośrednio na warstwie 
nośnej, którą stanowi strop lub inny element nośny dachu np. trapezowa blacha fałdowa. 
Obecnie najczęściej stosuje się do tego wełnę mineralną i celulozę. Na izolację kładzie się gładź 
cementową, a na nią warstwę pokrycia dachowego – najczęściej papę lub membranę z PVC. 
Czasem pokrycie dachowe układane jest bezpośrednio na materiale izolacyjnym.

Docieplenie takiego dachu nie jest bardzo skomplikowane, ponieważ można je układać bezpo-
średnio na istniejącym pokryciu. Oczywiście jest to możliwe jedynie wtedy, gdy warstwa pokrycia 
dachowego jest w dobrym stanie – papa jest szczelna, nie odstaje, ani nie ma na niej pęcherzy. 
Należy również pamiętać, że konstrukcja nośna musi być na tyle wytrzymała, aby przenieść 
dodatkowe obciążenie pochodzące od nowej warstwy ocieplenia. Po dokładnym oczyszczeniu 
papy, można do niej przykleić płyty materiału docieplającego. Używa się do tego specjalnych 
klejów lub lepiku asfaltowego. Warstwę docieplenia pokrywa się najczęściej dwoma warstwami 
papy zgrzewalnej – podkładową i nawierzchniową.
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Ocieplanie stropodachu pełnego i wentylowanego

OCIEPLANIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Stropodach wentylowany składa się kolejno z: warstwy konstrukcyjnej, termoizolacji, przestrzeni 
powietrznej, warstwy konstrukcyjnej pod pokrycie dachowe oraz pokrycia dachowego. Jako że 
w tym przypadku warstwa izolacji cieplnej znajduje się w dolnej części stropodachu, docieplenie 
wykonuje się układając dodatkową warstwę izolacji na izolacji już istniejącej. Nigdy nie należy 
układać warstwy docieplającej na górnej części dachu płaskiego, znajdującej się nad pustką 
powietrzną. Jeśli wysokość przestrzeni wentylowanej jest odpowiednio duża i jest do niej dostęp, 
to układa się w niej dodatkowy materiał termoizolacyjny. Jest nim najczęściej wełna mineralna 
w postaci płyt lub mat o gęstości ok. 40 kg/m3. Oprócz tego należy obłożyć do wysokości co 
najmniej 30 cm wszystkie ścianki, na których ułożona jest konstrukcja nośna pokrycia dachowe-
go (w szczególności ścianki attykowe i kolankowe). Są one newralgicznym miejscem, ponieważ 
naruszają ciągłość warstwy izolacji cieplnej. W połączeniu z warstwą konstrukcyjną stropodachu 
tworzą mostki cieplne, czyli miejsca o wzmożonej utracie ciepła. Są one przyczyną przemarzania 
stropów w pomieszczeniach na najwyższej kondygnacji budynku.

Jeśli natomiast przestrzeń wentylowana stropodachu jest niedostępna lub ma za małą wyso-
kość, docieplenie najlepiej wykonać metodą wdmuchiwania. Polega ona na wdmuchiwaniu pod 
ciśnieniem luźnych materiałów izolacyjnych w postaci granulatu (np. wełny mineralnej lub włó-
kien celulozowych). Materiał wprowadza się w miejsce aplikacji za pomocą specjalnej maszyny. 
W przypadku zupełnego braku dostępu do izolowanych powierzchni, prace należy rozpocząć od 
wycięcia włazów technologicznych. Otwory powinny być rozmieszczone tak, aby zapewnić rów-
nomierne ułożenie warstwy granulatu. Po aplikacji materiału należy zamontować obudowę włazu, 
nie zapominając o odpowiedniej hydroizolacji jego połączenia z istniejącym pokryciem. n
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marek ŚliWińSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

CIEPŁY DOM Z PIĘKNĄ FASADĄ

Najważniejszym zadaniem systemu ociepleń ETICS jest ochrona 
obiektu – zimą przed utratą ciepła, a latem przed przegrzewaniem się 
pomieszczeń. System ociepleń wpływa też na wygląd budynku z zewnątrz 
– o estetyce fasady decydują tynki oraz farby elewacyjne, dlatego warto 
dobrze przemyśleć wybór odpowiednich produktów. Najlepiej podjąć 
decyzję w porozumieniu z architektem, który zaprojektuje ocieplenie 
i kolor fasady, a wykonanie prac zlecić fachowcom – piękna i trwała 
elewacja jest najlepszą wizytówką każdego domu.

Producenci ociepleń starają się wciąż ulepszać poszczególne elementy systemów, by były bardziej 
odporne na wpływ promieniowania UV oraz zabrudzenia i zniszczenia mechaniczne, a także 
by wolniej się starzały, a na ich powierzchni jak najpóźniej pojawiły się glony czy porosty.

Przed działaniem czynników zewnętrznych elewację najlepiej zabezpiecza prawidłowo do-
brana wyprawa tynkarska, której rodzaj powinien zależeć od usytuowania budynku. W pobliżu 
obiektów przemysłowych czy w punktach o natężonym ruchu kołowym, gdzie powietrze jest bar-
dziej zanieczyszczone, warto zastosować odporne na zabrudzenia tynki silikonowe lub silikatowe. 
Do takich miejsc nie nadają się natomiast tynki akrylowe, które przyciągają kurz.

Fot.: SSO
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Na terenach wilgotnych, położonych w sąsiedztwie jezior, rzek, łąk czy lasów, lepiej spraw-
dzą się tynki o zwiększonej odporności na porastanie glonów i grzybów, np. tynki silikatowe, 
silikonowe lub elastomerowe. Na takich obszarach nie są zalecane tynki akrylowe, które wolniej 
oddają do otoczenia wodę – główny czynnik porastania grzybami i glonami. Natomiast wysokie 
pH tynków silikatowych tworzy naturalną barierę przed porastaniem. Wyprawy silikonowe o nis-
kiej nasiąkliwości i wysokiej paroprzepuszczalności szybko oddają wodę, a tynki elastomerowe 
są odporne na działanie wody i rozwój mikroorganizmów.

Istotną kwestią jest także kolorystyka elewacji – liczba wykorzystanych na fasadzie barw 
i ich wzajemne dopasowanie, a także zgranie ich z kolorami innych elementów – dachu, okien, 
drzwi czy rynien. Odpowiednio dobrana kolorystyka budynku powinna poprawiać jego este-
tykę, a wygląd budynku nie może zakłócać jego relacji z otoczeniem. Oto kilka praktycznych 
wskazówek:
 » W polskim umiarkowanym klimacie, przy stosunkowo niewielkiej liczbie słonecznych dni 

w roku, lepiej wybrać kolory jasne i ciepłe (odcienie żółtego, pomarańczowego, czerwieni, beżu 
i brązu). Aby uniknąć wrażenia chaosu na elewacji, warto ograniczyć się do trzech barw lub trzech 
tonacji kolorystycznych na całym domu. Podobna zasada dotyczy wyboru faktury – zachowajmy 
rozwagę przy łączeniu różnych materiałów, a ich formę dopasujmy do innych elementów budynku 
i otoczenia .
 » Jasne kolory elewacji optycznie powiększą budynek, ciemne – lepiej dopasują go do otocze-

nia. Jednakże zbyt mocne kolory na fasadzie rzadko wyglądają dobrze i trudniej wkomponować 
je w przestrzeń. Warto przy tym wiedzieć, że intensywne barwy najłatwiej uzyskać przy pomocy 
tynków akrylowych .
 » Poszczególne fragmenty architektoniczne można natomiast podkreślić przy użyciu różnych 

odcieni. Pomalowanie elementów futryn okien i drzwi kolorem jaśniejszym niż ten na elewacji 
pozwoli je wyróżnić. Z kolei jednolity kolor podkreśli bryłę i formę budynku.
 » W przypadku gęstej zabudowy miejskiej warto uwzględnić kolorystykę sąsiednich obiektów. 

W budownictwie na terenach zielonych główna barwa elewacji powinna współgrać z kolorem 
dominującym w najbliższym otoczeniu.
 » Niski i rozłożysty budynek będzie wydawał się smuklejszy, jeśli na elewacji znajdą się pionowe 

barwne akcenty, natomiast budynek wysoki i wąski odbierany będzie jako niższy, gdy pomalujemy 
go w poziome pasy. Przy stosowaniu linii pionowych i poziomych zachowajmy jednak ostrożność, 
by nie wydawało się, że proporcje budynku są zaburzone.

Dostępne dzisiaj nowoczesne technologie pozwalają zachować trwałość barwy tynków i farb 
przez wiele lat. Warto dobrze przemyśleć dobór kolorów na budynku, by zapewnić elewacji ładny 
wygląd na długie lata. n

Warunkiem trwałości elewacji i skuteczności wykonanego ocieplenia jest 
zastosowanie kompletnego systemu ociepleń ETICS, a nie przypadkowo 
dobranych produktów różnych firm. Tylko kompatybilne ze sobą składniki 
jednego systemu ociepleń zostały przebadane pod kątem odporności na czynniki 
zewnętrzne i uszkodzenia jako systemowe rozwiązanie i jako takie uzyskały 
ocenę techniczną oraz gwarancję producenta.

WAŻNE
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SłaWomir zaleWSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

JAKI TYNK WYBRAĆ  
DO WYKOŃCZENIA ELEWACJI?

Dekoracyjne tynki cienkowarstwowe stanowią specyficzny rodzaj 
tynku aplikowanego w warstwie o niewielkiej grubości, około 
2–3 mm. Stosuje się je jako warstwę wykończeniową chroniącą 
ścianę przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi i nadającą 
elewacji estetyczny wygląd. Ze względu na niewielką grubość tynki 
nie zapewniają jednak wystarczającej ochrony, szczególnie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem elewacji. Dlatego są 
najczęściej wierzchnią warstwą w złożonych systemach zewnętrznej 
izolacji cieplnej ETICS. 

Tynki cienkowarstwowe stosowane są także jako warstwa wykończeniowa na podkładowych 
tynkach cementowo-wapiennych, np. przy tynkowaniu jednowarstwowych ścian zewnętrznych 
z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej.

Fot.: PSPS
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Jaki tynk wybrać do wykończenia elewacji?

Do podstawowych zadań stawianych tynkom elewacyjnym należy zabezpieczenie konstrukcji 
ściany przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zapewnienie optymalnych warunków 
fizyko-chemicznych dla eksploatacji konstrukcji. Z punktu widzenia inwestora najważniejsze są 
jednak zupełnie inne czynniki, takie jak np. wygląd, kolorystyka, funkcjonalność, trwałość i cena. 
Jeszcze inne są oczekiwania wykonawców. Oczekują oni bowiem przede wszystkim łatwości 
i szybkości wykonania oraz szerokiej dostępności materiału.

Obecnie, gdy coraz popularniejsze stają się fabrycznie przygotowane mieszanki tynkarskie, 
producenci chemii budowlanej próbują stworzyć tynki jak najlepiej spełniające wymienione 
oczekiwania, poprzez stosowanie zaawansowanych technologii i surowców.

TYNK TYNKOWI NIERÓWNY

Rodzaj zastosowanego w tynkach cienkowarstwowych spoiwa decyduje o ich cechach fizyko-
-chemicznych, które powodują, że tynki te, pomimo podobnego wyglądu, różnią się od siebie 
właściwościami. Podstawową różnicą jest sam sposób wiązania. W grupie tynków mineralnych 
dominujące jest wiązanie chemiczne, np. w przypadku tynków cementowo -wa piennych jest to 
reakcja chemiczna składników spoiwa z wodą zarobową (hydratacja), a następnie z dwutlenkiem 
węgla zawartym w  powietrzu (karbonatyzacja). W  przypadku tynków silikatowych zachodzą 
dodatkowo długotrwałe reakcje spoiwa z zawartymi w tynku wypełniaczami, pigmentami oraz 
z mineralnymi składnikami podłoża (tzw. krzemianowanie). Wynikiem tych reakcji jest stopniowe 
powstawanie zupełnie nowych, trwałych związków chemicznych, często nierozerwalnie zwią-
zanych z podłożem. W przypadku tynków polimerowych sposób wiązania można określić jako 
mechaniczny. Wiązanie przebiega stosunkowo szybko i polega przede wszystkim na fizycznym 
„sklejeniu” w wyniku adhezji warstwy tynku z warstwą podłoża.

Występuje także wiele innych różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami tynków cienko-
warstwowych. Podstawowe to dyfuzyjność, czyli przepuszczalność dla pary wodnej i dwutlenku 
węgla, hydrofobowość, czyli odporność na wnikanie wody, własności elektrostatyczne, stopień 
palności czy odporność na korozję biologiczną. Z tego powodu właściwy wybór rodzaju tynku 

Tynki akrylowe nie będą odpowiednim rozwiązaniem na elewacjach narażonych 
na zarażenie mikroorganizmami. Należy więc unikać ich stosowania na 
elewacjach budynków położonych blisko zbiorników wodnych, lasów i parków, 
a także w miejscowościach nadmorskich, w których dłużej utrzymuje się duża 
wilgotność powietrza.
Tynki silikatowe wymagają przestrzegania surowych reżimów technologicznych 
w trakcie aplikacji, co powoduje, że nie są zbyt chętnie stosowane 
przez niedoświadczonych wykonawców. Stało się to powodem opracowania 
w ostatnich latach różnego rodzaju modyfikacji tych tynków, z których 
największą popularność zyskały tynki silikatowo-silikonowe oraz tynki 
polimerowo-krzemianowe.

EKSPERT RADZI
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dekoracyjnego nie jest wcale sprawą prostą. Podstawą optymalnego wyboru jest uwzględnienie 
lokalnych uwarunkowań zarówno technicznych, jak i ekonomicznych oraz wykonawczych. Pewne 
ograniczenia mogą dotyczyć wszystkich rodzajów tynków cienkowarstwowych i nie każde rozwią-
zanie zawsze będzie odpowiednie. 

CO WARTO WIEDZIEĆ O TYNKACH?

Tynki mineralne oparte na spoiwach cementowo-wapiennych są historycznie najstarszym roz-
wiązaniem. Ich podstawowe zalety to wysoka paroprzepuszczalność, niepalność i stosunkowo 
niska cena. Tynki mineralne, ze względu na użyte spoiwo, charakteryzują się jednak niewielką 
elastycznością, ograniczoną kolorystyką oraz stosunkowo dużą porowatością i nasiąkliwością, co 
obniża z czasem ich estetykę i trwałość na elewacjach. Ważne i wskazane jest więc pokrycie ich 
dodatkową warstwą wierzchnią w postaci farby elewacyjnej. Do malowania zalecane są farby 
silikatowe lub silikonowe. Farba silikatowa, wypełniając pory tynku, skutecznie chroni go przed 
zabrudzeniem i wnikaniem wody, a chemiczny proces jej wiązania (krzemianowanie) dodatkowo 
wzmacnia z biegiem lat strukturę tynku. Z punktu widzenia inwestora, rozwiązanie to ma wiele 
zalet – atrakcyjną cenę, a także wysoką odporność na korozję biologiczną, czyli na zakażenie 
elewacji zarodnikami grzybów pleśniowych i alg. Zestaw tynk mineralny i farba silikatowa jest 
układem niepalnym i przepuszczalnym dla pary wodnej. Nieco droższą alternatywą dla farby 
silikatowej może być farba silikonowa, która zapewni wysoką odporność na zamakanie i zabru-
dzenia nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Pomalowanie tynków 
mineralnych odpowiednio dobranymi farbami w dużym stopniu eliminuje większość ich słabych 
punktów, powodując, że stają się one jednym z najbardziej cenionych i bezpiecznych rozwiązań. 

Fot.: SSO
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Tynki akrylowe są tynkami na bazie spoiw polimerowych. Stosowane są zwykle tam, gdzie 
liczy się wysokie tempo robót, bogata i nasycona kolorystyka lub zwiększona odporność na od-
kształcenia i zarysowania. Charakteryzują się wysoką elastycznością i odpornością na przenikanie 
wody. Wykonawcy cenią je za łatwość wykonania i szybkość pracy. Jednak tynki te cechują się 
także wieloma właściwościami, które w pewnych przypadkach ograniczają ich zastosowanie. Jest 
to np. niska dyfuzyjność, czyli przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla. Jeżeli budynek 
posadowiony jest w terenie o podwyższonej wilgotności lub jego charakter wskazuje na podwyż-
szoną emisję pary wodnej (np. w przypadku basenów lub pralni), to tynku akrylowego należy 
unikać, ponieważ podwyższone ciśnienie, wywołane przez nadmiar pary wodnej zgromadzonej 
w tych warunkach w przegrodzie, może powodować jego odspajanie. Z tego samego powodu tyn-
ków akrylowych nie stosuje się do wykańczania systemów ociepleń z użyciem wełny mineralnej. 
Innym problemem, jaki pojawia się w przypadku części dostępnych na rynku tynków akrylowych, 
jest ich większa niż w innych rodzajach tynków podatność na korozję biologiczną, objawiająca się 
czasami powstawaniem na elewacji ciemnych plam, będących w istocie koloniami alg lub grzy-
bów pleśniowych. Cecha ta przesądza o tym, że wielu inwestorów i projektantów, widząc budynki 
ocieplone kilkanaście lat temu, a obecnie w wielu miejscach pokryte nieestetycznym, brunatnym 
nalotem, odeszło od stosowania tynków akrylowych. Dzieje się tak dlatego, że w minionych 
latach wielu niezbyt rzetelnych producentów nie dbało o odpowiednie zabezpieczenie. Reno-
mowani producenci od lat kierują się zasadą, że wysoka odporność na korozję biologiczną musi 
być cechą wyróżniającą tynki akrylowe dobrej jakości. Stosowane są w tym celu zaawansowane 
technicznie rozwiązania gwarantujące pełne zabezpieczenie zarówno w trakcie przechowywania 
ich w opakowaniu, jak i wieloletnią ochronę gotowego produktu na elewacji. 

Zalety tynków silikatowych są dobrze znane specjalistom – konserwatorom zabytków i archi-
tektom. Wśród nich warto wymienić: mineralny sposób wiązania, niepalność, wysoką dyfuzyjność 
dającą możliwość zastosowania także w systemach ociepleń z wełną mineralną, niską podatność 
na zabrudzenia, wysoką zasadowość skutecznie ograniczającą korozję biologiczną oraz zwiększa-
jącą się z biegiem lat wytrzymałość. 

Zaletą tynków silikatowych jest także niska termoplastyczność, są więc odporne na działanie 
wysokich temperatur. Jednocześnie tynki te, podobnie jak tynki akrylowe, dostarczane są na 
budowę w wiaderkach, w formie gotowej do użycia masy. 

Standardowe tynki silikatowe mają także wady, do których trzeba zaliczyć stosunkowo dużą 
nasiąkliwość oraz wrażliwość na warunki atmosferyczne (szczególnie w momencie nakładania), 

W przeciwieństwie do powszechnie uznanych i stosowanych farb silikonowych, 
stosowanie tynków silikonowych na budowach jest sporadyczne. Są to jednak 
produkty niezastąpione wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna 
odporność na wody opadowe i zabrudzenia, a jednocześnie występuje 
konieczność zapewnienia dyfuzyjności powłoki. Żaden inny tynk nie ma tak 
wysokich parametrów we wszystkich tych obszarach jednocześnie. 

EKSPERT RADZI
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a także na niejednorodne lub wilgotne podłoża. Tynki te można stosować wyłącznie na podłożach 
mineralnych . 

Tynki silikatowo-silikonowe są w istocie tynkami silikatowymi, modyfikowanymi specjalnym 
rodzajem żywicy silikonowej o dodatkowych właściwościach wiążących. Nowatorska konstrukcja 
tych tynków pozwoliła im utrzymać wszystkie zalety typowych tynków silikatowych, takie jak 
mineralny sposób wiązania, wysoka dyfuzyjność i naturalna odporność na korozję biologiczną, 
ograniczając jednocześnie ich nasiąkliwość, wzmacniając odporność na warunki zewnętrzne 
i podłoże oraz zwiększając wytrzymałość początkową. 

Tynki silikatowo-silikonowe, ze względu na chemiczny sposób wiązania, podobnie jak tynki 
silikatowe można stosować wyłącznie na podłożach mineralnych. Pomimo wyższej ceny, coraz 
chętniej stosowane są w systemach ociepleń z użyciem styropianu i wełny mineralnej oraz jako 
warstwy wykończeniowe przy tynkowaniu ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego i ce-
ramiki poryzowanej. Cenione są szczególnie na budowach, gdzie inwestorowi zależy na jakości, 
wieloletniej gwarancji i mineralnym charakterze powłoki elewacyjnej.

Tynki polimerowo-krzemianowe, zwane także przez część producentów tynkami zolokrzemia-
nowymi lub nanokrzemianowymi, są odmianą tynków, w których połączono spoiwa organiczne 
i krzemiany, dzięki czemu wyróżniają się odpornością na zabrudzenia, wysoką paroprzepuszczal-
nością i niską termoplastycznością. Podobnie jak tynki silikatowe i silikatowo-silikonowe, mogą 
być stosowane w systemach ociepleń zarówno z użyciem styropianu, jak i wełny mineralnej. 
Sposób wiązania spoiw polimerowych pozwala na nakładanie ich zarówno na podłożach mine-
ralnych, jak i na powierzchniach pokrytych farbami dyspersyjnymi. 

Tynki silikonowe są produktami na bazie mieszanki spoiw organicznych i żywic krzemoor-
ganicznych (silikonowych). Postrzegane są często jako najlepsze technicznie rozwiązanie z do-
stępnych obecnie na rynku. Charakteryzują się zarówno dużą odpornością na zamakanie, jak 
i wysoką dyfuzyjnością, czyli przepuszczalnością dla pary wodnej i dwutlenku węgla. Mogą być 
stosowane na różnego rodzaju podłożach. Mają stosunkowo wysoką elastyczność, a jedną z ich 
nielicznych wad jest większa niż w przypadku tynków silikatowych termoplastyczność powłoki. 

Zalety i technologia produkcji tynków silikonowych znane są od dawna, ale ze względu na 
wysoki koszt produkcji, a w konsekwencji wysoką cenę, nie zajęły one dotąd istotnego miejsca 
także jako warstwy wykończeniowe systemów ociepleń. n
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tomaSz zembroWSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

JAK WYBRAĆ 
FARBĘ ELEWACYJNĄ?

Farby elewacyjne stosuje się na różnych etapach cyklu życia ocieplenia 
w celu odświeżenia elewacji, która wraz z upływem lat straciła 
swoją pierwotną barwę lub uległa zabrudzeniu, lub przemalowania 
nowej elewacji, która nie spełnia oczekiwań inwestora. 
Producenci oferują szeroki wybór farb elewacyjnych. Dostępne są farby 
akrylowe, silikonowe, silikatowe, mineralne, a także ich kombinacje. 
Warto znać różnice między nimi, aby móc dokonać właściwego wyboru.

Aby w prosty sposób opisać różnice między poszczególnymi rodzajami farb, można stwierdzić, 
że w uproszczeniu:
 » farby akrylowe to wyroby o bardzo niskiej nasiąkliwości, niskiej paroprzepuszczalności, sto-

sunkowo niskiej cenie, ale i najniższym stopniu odporności na zabrudzenia i porastanie glonami,
 » farby silikatowe to farby o średniej nasiąkliwości, wysokiej paroprzepuszczalności, średniej 

podatności na zabrudzenia i wysokiej odporności na porastanie glonami (ze względu na wysokie 
pH, które stanowi naturalną barierę, utrudniającą rozwój mikroorganizmów),

Fot.: SSO
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Jak wybrać farbę elewacyjną?

 » farby silikonowe to farby o najniższej nasiąkliwości, wysokiej paroprzepuszczalności, wysokiej 
odporności na zabrudzenia i dość dobrej odporności na porastanie.

Farby będące kombinacjami powyższych rodzajów zazwyczaj łączą cechy obu rodzajów farb.
Znając wymienione wcześniej właściwości, można dobrać optymalny produkt dla konkretnego 

obiektu. Jednak w przypadku wyboru farby nie tylko jej rodzaj jest decydującym czynnikiem. 
Ważny jest również rodzaj podłoża, na którym farba będzie stosowana. Żadna z norm nie określa 
rodzaju podłoża pod konkretną farbę. Gdzie zatem szukać takich zaleceń? Odpowiedź na to py-
tanie znaleźć można np. w „Wytycznych wykonawstwa ETICS”, wydanych przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Systemów Ociepleń i dostępnych 
na stronie internetowej stowarzyszenia .

Ogólna zasada mówi, że rodzaj farby po-
winien być taki, jakie jest podłoże, czyli jeśli 
podłożem jest tynk akrylowy, farba również 
powinna być akrylowa, jeśli silikatowe, to farba 
silikatowa itd. Wyjątkiem jest farba silikonowa, 
która z uwagi na swoje parametry może być sto-
sowana na każdym podłożu. Zastosowanie się 
do tych zaleceń pozwoli uniknąć niepożąda-
nych efektów, takich jak spękanie czy odspoje-
nie nowej farby od podłoża. Może do tego dojść 
na przykład w przypadku zastosowania farby 
o niskiej paroprzepuszczalności na podłoże 
o niskim oporze dyfuzyjnym.

Farba elewacyjna powinna być wybierana 
już na etapie projektowania budynku, które po-
winno uwzględniać m.in. konkretne parametry 
fizykochemiczne produktu, zazwyczaj określone 
w kartach technicznych. Warto tu wspomnieć 
chociażby o paroprzepuszczalności. I tak, o ile 
paroizolacyjność pierwszego malowania może 
być pominięta w obliczeniach, to drugie i kolej-
ne malowanie w połączeniu z podłożem o ni-
skiej dyfuzji (np. stary tynk lub stare warstwy 
farby) może dawać wartości, które uniemożli-
wią na przykład stosowanie farby na systemie 
z wełną mineralną.

JAK WYBRAĆ KOLOR FARBY?

Mówiąc o farbach elewacyjnych, nie da się nie 
wspomnieć o ich kolorach, istnieje bowiem 
kilka reguł, o których warto pamiętać. Na ryn-
ku dostępnych jest kilka ogólnych systemów 

Malowanie elewacji można rozpocząć po uprzednim 
przygotowaniu podłoża: oczyszczeniu i zagruntowaniu. 
Dobrze przygotowane podłoże jest bowiem gwarancją 
trwałości wymalowań; fot. SSO
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oznaczania barw, np. NCS i RAL, jak również ogromna liczba tzw. kolorów autorskich, charak-
terystycznych dla danego producenta.

Gotowe palety oferują barwy od jasnych (pastelowych) aż po nasycone czy wręcz jaskrawe. 
Decydując o kolorze, ma się zazwyczaj do dyspozycji wzornik demonstrujący kolor na próbkach 
wielkości kilku-kilkunastu centymetrach kwadratowych. Częste są niestety przypadki, że kolor 
ładnie wyglądający na wzorniku na ścianie okazuje się być zbyt nasycony. Warto więc kierować się 
zasadą, że należy wybrać kolor, który na próbniku wydaje się o ton za jasny. Tak wybrany kolor 
na ścianie da efekt, którego się spodziewamy. Kolor o ton ciemniejszy często po pomalowaniu 
zdaje się zbyt mocny.

WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA

Następną wartością, o której należy pamiętać, jest współczynnik odbicia światła. Zazwyczaj po-
dawany jest on w wartościach procentowych lub dziesiętnych obok koloru na wzorniku. Określa 
on ilość światła, która ulega odbiciu. Zasada jest następująca: im kolor jest ciemniejszy, tym 
nagrzewa się mocniej, a im jaśniejszy, tym temperatura powierzchni w tym kolorze jest niższa.

Wynika z tego, że wraz ze wzrostem temperatury powierzchni sztywnych (np. elewacji) 
następuje ich rozszerzalność, czyli im bardziej powierzchnia się nagrzeje, tym jej wymiar się 
zwiększa. Nadmierne rozszerzanie się elewacji może prowadzić do pojawienia się spękań. Aby 
tego uniknąć, należy stosować kolory elewacji o współczynniku wyższym niż 20, o ile systemo-
dawca nie określił innych wymagań.

Istnieją na rynku systemy, które pozwalają na malowanie elewacji kolorami o współczynniku 
niższym niż zalecany. Charakteryzują się one podwyższoną wytrzymałością, odpornością na roz-
szerzanie, ale są też odpowiednio droższe. n

Fot.: Malfarb
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Wojciech SzczepańSki, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

KONTROLA 
PRAC OCIEPLENIOWYCH

Nic nie zapewni większego zaangażowania ekipy wykonawczej 
w poprawną realizację projektu niż wizja regularnej i dokładnej kontroli. 
Podczas całego procesu ocieplania inwestor lub jego przedstawiciel 
powinien więc dokonywać cząstkowych odbiorów robót, zwłaszcza 
tych elementów i warstw systemu ocieplenia, które w dalszym procesie 
realizacji obiektu zostaną zakryte. Precyzyjne ustalenia dotyczące tego, 
kiedy odbiory takie mają nastąpić i jak powinny przebiegać, zawierać 
powinna umowa z wykonawcą lub odpowiedni załącznik do niej.

Kontrola poszczególnych etapów robót 
ociepleniowych pozwoli uniknąć nawar-
stwiania się ewentualnych, kolejnych błę-
dów i ich trudnych do usunięcia skutków. 
Zaniedbanie regularnych „sprawdzianów” 
często niestety kończy się koniecznością 
wykonania poprawek, co równoznaczne jest 
z niedotrzymywaniem uzgodnionych termi-
nów i może zwiększać koszty inwestycji.

Całość prac zamknięta musi być od-
biorem końcowym, oceniającym jakość 
wszystkich wykonanych prac.

JAK UZYSKAĆ MUROWANY EFEKT?

Na każdym etapie przygotowań i prowadzenia prac ociepleniowo-elewacyjnych warto pamiętać 
o różnorodnych aspektach i czynnikach, od których zależy końcowy rezultat, a następnie funk-
cjonowanie systemu ocieplenia w długiej perspektywie.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:
 » dokumentację projektową uwzględniającą:

 – ocenę stanu podłoża,
 – określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych,
 – rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych,
 – rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich;

Fot.: PSPS
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Kontrola prac ociepleniowych

 » dokumentację budowy zawierającą:
 – protokoły przekazania placu budowy 

lub frontu robót,
 – zapisy o postępie robót,
 – potwierdzenia odbioru robót zani-

kających,
 – zapisy o wystąpieniu utrudnień,
 – zapisy o konieczności wykonania 

robót dodatkowych;
 » technologię prowadzenia robót ocieple-

niowych:
 – przygotowanie podłoża (odkurzenie, 

umycie, usunięcie porostów, wyrów-
nanie, naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),

 – sposób przyklejenia termoizolacji (zachowanie mijankowego układu warstw, niedopusz-
czenie do pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów, zastosowanie odpowiedniej 
ilości kleju),

 – nakładanie kleju na płyty (wałek wzdłuż obwodu płyty wraz z plackami),
 – grubość materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
 – wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne (tzn. właściwy dobór narzędzi do istniejące-

go podłoża i niewykonywanie otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową),
 – dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączników mechanicznych, jeśli jest wymagane,
 – wklejenie dodatkowych, ukośnych łat siatki zbrojącej w narożach otworów,
 – staranne wykonanie warstwy zbrojącej,
 – stosowanie siatek zbrojących wykonanych z powlekanego włókna szklanego, odpornego 

na środowisko alkaliczne (niedopuszczalne jest stosowanie siatek wykonanych wyłącznie 
z tworzywa sztucznego),

 – dostateczne wielkości zakładów siatki zbrojącej,
 – niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,
 – unikanie widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewy),
 – stosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich,
 – przestrzeganie przerw technologicznych, w szczególności przy tynkowaniu i malowaniu,
 – niewykonywanie prac ociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. n

Fot.: SSO
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paWeł Gaciek, StoWarzySzenie na rzecz SyStemóW ociepleń

CO ZROBIĆ 
ZE STARYM OCIEPLENIEM?

Od przynajmniej kilkunastu lat domy w Polsce powszechnie 
ociepla się za pomocą metody ETICS. Jednak w części ocieplonych 
w tym czasie budynków ochrona ścian przed utratą ciepła 
jest już niewystarczająca. Grubość stosowanych wówczas płyt 
termoizolacyjnych nie odpowiada dzisiejszym standardom 
energooszczędności w budownictwie. Co więc zrobić, aby sprostać 
aktualnym wymaganiom oraz zredukować koszty utrzymania domu 
poprzez obniżenie wydatków na ogrzewanie?

Fot.: Vademecum Systemów Ociepleń ATLAS
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Co zrobić ze starym ociepleniem?

CO ZROBIĆ ZE STARYM OCIEPLENIEM? USUNĄĆ CZY ZOSTAWIĆ?

Właściciel domu do wyboru ma dwa warianty:
1.  Może zdecydować się na usunięcie z elewacji istniejącego ocieplenia, a następnie ocieplić 

ściany od nowa. Taki krok jest wskazany zwłaszcza w sytuacji, gdy stare ocieplenie jest 
w złym stanie technicznym. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, jakie trzeba ponieść 
demontując oraz utylizując lub składując pierwotne ocieplenie.

2.  Drugi sposób to powtórne docieplenie ścian na zainstalowanej przed laty warstwie termo-
izolacji, co może być tańsze niż pierwszy wariant. Jednak taka decyzja jest uzasadniona 
tylko wtedy, gdy wcześniejsze ocieplenie jest w na tyle dobrym stanie, by utrzymać warstwę 
nowego ocieplenia. Jeśli wymaga wielu napraw i wzmocnień przed instalacją drugiego syste-
mu ociepleń, może to okazać się droższe niż demontaż i utylizacja istniejącego, a następnie 
ocieplenie domu od podstaw.

KIEDY MOŻNA DOCIEPLIĆ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE?

Dla wyboru najlepszego sposobu postępowania z wymagającym docieplenia budynkiem starszej 
generacji ważna jest techniczna ocena istniejącej elewacji. Fachowiec od ociepleń powinien 
sprawdzić, czy ściany wymagają wzmocnienia i jaki jest stan użytych pierwotnie materiałów: płyt 
termoizolacyjnych, zapraw klejących, tynku czy farby elewacyjnej.

Trzeba też ocenić, czy poszczególne warstwy starego ocieplenia nie straciły przyczepności 
oraz czy ocieplenie jest właściwie zamocowane do ściany. W razie potrzeby zaleca się naprawę 
usterek czy zniszczonych fragmentów elewacji. Fachowiec będzie też wiedział, co zrobić z po-
wierzchniami w ogóle wcześniej nieocieplonymi.

Na zainstalowanie nowego ocieplenia bez demontażu tego położonego przed laty można 
zdecydować się tylko, jeśli z opinii technicznej wynika, że nie ma ku temu żadnych przeszkód. 
Wówczas warto zlecić przygotowanie profesjonalnego projektu nowego ocieplenia, a jego wyko-
nanie powierzyć wykonawcy z doświadczeniem w robotach ociepleniowo-elewacyjnych.

JAKICH MATERIAŁÓW UŻYĆ DO PONOWNEGO OCIEPLENIA BUDYNKU?

Do instalacji na już istniejącej warstwie ocieplenia nadają się wyłącznie systemy ociepleń z Kra-
jową Oceną Techniczną, dopuszczającą możliwość wykorzystywania wyrobu jako drugiego układu 
termoizolacyjnego. Informację o numerze właściwej oceny technicznej można znaleźć na opako-
waniu produktu albo zapytać o nią sprzedawcę czy doradcę technicznego.

Systemy ociepleń przeznaczone do takich zastosowań odróżniają się od typowych układów 
ociepleniowych jedynie sposobem zamocowania. Do mocowania nowej termoizolacji niezbędna 
jest oczywiście warstwa kleju, jednak znacznie większą niż zazwyczaj funkcję pełnią łączniki 
mechaniczne, tzw. kołki. Standardowo są wymagane tylko w określonych przypadkach, jednak 
w tej sytuacji łączniki są niezbędne. Należy je przeprowadzić przez wszystkie warstwy obydwu 
(!) układów ociepleń, aż do ściany, w której powinny być dobrze zakotwione. Mocowanie me-
chaniczne ma zasadnicze znaczenie dla trwałości ocieplenia. Rodzaj, liczbę, długość i ułożenie 
łączników mechanicznych na ścianie powinien określać projekt. n
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Ogólnopolska Infolinia programu „Czyste Powietrze”:  
22 340 40 80 (godz. 8:00–16:00) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel . 887 447 794, 887 447 793  
(godz. 7:30–15:30)

doradztwo@wfosigw.bialystok.pl
www.wfosigw.bialystok.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

tel . 58 743 18 21  
(pn., śr., pt. godz. 10:00–14:00) 
czystepowietrze@wfos.gdansk.pl 

www.wfos.gdansk.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 32 60 32 252, 32 60 32 256 (godz. 7.30–15.30)
Punkt konsultacyjny Katowice, ul. Wita Stwosza 2

czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
www.wfosigw.katowice.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach

al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

tel. 41 333 59 16 (godz. 7.30–15.30) 
czystepowietrze@wfos.com.pl 

www.wfos.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 12 422 94 90 w. 2 (godz. 8:00–15:00)
www.wfos.krakow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

(godz. 11:00–15:00), tel. 81 561 21 61 
Biura programu: tel. 81 561 21 60, 81 561 21 58
czystepowietrze@wfos.lublin.pl, www.wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

(godz. 8:00–16:00)
tel . 42 208 20 91 

doradztwo@wfosigw.lodz.pl, www.wfosigw.lodz.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

(pn. 8:00–16:00, wt. 9:00–14:00, czw. 9:00–14:00, 
pt. 9:00–14:00), tel. 89 522 02 05

info@wfosigw.olsztyn.pl, www.wfosigw.olsztyn.pl
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45–018 Opole 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 77 45 37 611, 77 45 67 872 (godz. 7:00–15:00)
doradztwo@wfosigw.opole.pl

www.wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel . 61 845 62 24, 61 845 62 28  
(godz. 8:00–15:00)

doradztwo@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 17 853 63 61 w. 222 lub 333 (godz. 7:30–15:30)
filip.kotula@wfosigw.rzeszow.pl 

kamil.szpara@wfosigw.rzeszow.pl
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 91 48 55 150 (godz. 8.00–15.00) 
beata.lendner@wfos.szczecin.pl 

www.wfos.szczecin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 56 62 12 300 (godz. 7.00–15.00) 
wfosigw@wfosigw.torun.pl 

www.wfosigw.torun.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze”

tel. 22 45 95 955, 22 504 41 42 (godz. 7:30–15:30)
czystepowietrze@wfosigw.pl 

www.wfosigw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

ul. Racławicka 13, 53-149 Wrocław 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

tel. 607 700 370 (godz. 8.00–15.30) 
www.wfosigw.wroclaw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra 
Kontakt w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

(godz. 7:30–15:30)
tel . 68 419 69 49 

www.wfosigw.zgora.pl 
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