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METODA
LEKKA SUCHA
krok po kroku

W dobie rosn¹cych cen
noœników energii wielu

inwestorów zastanawia siê,
jak ociepliæ dom.

Mo¿e to byæ trudne. 
Jednak zastosowanie metody
lekkiej suchej zamiast lekkiej
mokrej dla wielu inwestorów

mo¿e okazaæ siê bardzo
korzystne. Tym bardziej, ¿e
nie wi¹¿e siê to z ¿adnymi

zmianami w projekcie.

fot. Royal Europa

Marcin Grêbiszewski
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Metoda lekka sucha jest w³aœciwie dla
wszystkich, ale w szczególnoœci

warto j¹ stosowaæ, gdy ocieplenie i elewa-
cjê chce siê wykonaæ w³asnymi si³ami.
Nie chodzi tu nawet o zaoszczêdzenie pie-
niêdzy (w³asnej pracy nikt zwykle nie li-
czy), ale o starannoœæ i dok³adnoœæ wyko-
nania prac, które tak trudno wyegzekwo-
waæ na ma³ych budowach. Od nich zale¿y
przecie¿ nie tylko atrakcyjny wygl¹d bu-
dynku, ale tak¿e izolacyjnoœæ termiczna
oraz akustyczna œcian. Pozostawienie ja-
kiegokolwiek mostka cieplnego mo¿e
wp³yn¹æ na obni¿enie komfortu u¿ytko-
wania domu. Metoda ta mo¿e byæ tak¿e
desk¹ ratunku dla wszystkich wykonaw-
ców i inwestorów, którzy nie zd¹¿yli ocie-
pliæ budynku przed nadejœciem zimy,
a nie chc¹ wstrzymywaæ prac budowla-
nych. W metodzie tej warunki atmosfe-
ryczne nie s¹ w³aœciwie istotne. Roboty
mo¿na bowiem prowadziæ zarówno w le-
cie, jak i w zimie, a nawet etapami w do-
wolnie wybranym czasie (np. tylko
w weekendy lub w czasie tzw. przerw
technologicznych). 

Poniewa¿, jak powiedzieliœmy, ocie-
plenie metod¹ lekk¹ such¹ mo¿na wy-
konaæ samodzielnie, opisujemy je „krok
po kroku”.

Co to jest metoda
lekka sucha?
Metoda lekka sucha to sposób ocieple-

nia i wykoñczenia œcian budynku bez stoso-
wania klejów, zapraw, czy innych materia-
³ów zawieraj¹cych wodê. Tu wszystkie war-
stwy mocowane s¹ mechanicznie przy u¿y-
ciu gwoŸdzi, œrub, plastikowych ko³ków lub
zszywek. Metoda ta bowiem polega na u³o-
¿eniu izolacji termicznej na œcianach domu,
pomiêdzy listwami rusztu konstrukcyjne-
go, do którego nastêpnie mocowana jest
prawie dowolna warstwa elewacyjna –
zwykle siding winylowy lub deski 1.
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Powinien byæ wykonany z prostych, impregnowanych i dobrze wysuszonych listew sosnowych b¹dŸ
œwierkowych. Nie nale¿y stosowaæ profili stalowych, poniewa¿ tworz¹ liniowe mostki termiczne, na któ-
rych wykrapla siê para wodna powoduj¹ca zawilgocenie izolacji i œcian budynku. Listwy gruboœci
38-50 mm i szerokoœci równej po³owie ocieplenia – zwykle 50-75 mm, powinny byæ u³o¿one w dwóch
wzajemnie prostopad³ych warstwach. Dziêki temu w miejscu ich styku mog¹ powstaæ co najwy¿ej punk-
towe mostki termiczne o izolacyjnoœci oko³o 3-krotnie gorszej od we³ny mineralnej (profile metalowe s¹
gorsze ponad 20-krotnie). W zale¿noœci od szerokoœci p³yt we³ny mineralnej (50 lub 60 cm) dobiera siê
rozstaw osiowy listew – 53 lub 63 cm. Dziêki temu, ¿e odleg³oœæ mierzona w œwietle pomiêdzy listwami
jest o 1-2 cm mniejsza od szerokoœci we³ny, mo¿na j¹ uk³adaæ na wcisk bez przycinania. Elementy rusz-
tu kotwi siê do œciany za pomoc¹ dybli ramowych, czyli wkrêtów i tej samej d³ugoœci nylonowych ko³ków
(pierwszy ruszt w odstêpach co 100-120 cm, drugi na ka¿dym skrzy¿owaniu listew, czyli co 53 lun 63 cm).
W przypadku elewacji z sidingu winylowego lub poziomo przybitych desek, listwy pierwszego rusztu po-
winny byæ ustawione w pionie. Wskazane jest, aby ruszty przys³ania³y œwiat³o otworów okiennych
i drzwiowych po 3-5 cm (po bokach i z góry), poniewa¿ w ten sposób utworzone wêgarki bêd¹ dodatko-
w¹ ochron¹ przed stratami ciep³a i ha³asem. 

Krok 1. Ruszt konstrukcyjny>>

œciana noœna

ruszt konstrukcyjny
z listew drewnianych

4-6 cm

drugi ruszt
konstrukcyjny
mocowany
po u³o¿eniu we³ny
mineralnej
pomiêdzy listwami
pierwszego rusztu

63 cm59 cm

izolacja
przeciwwilgociowa

œciana
fundamentowastyropian – izolacja termiczna

œciany fundamentowej

3-5 cm
wêgarek

1 Elewacja z drewna – ozdoba domu
(fot. Drewstyl)
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Powinna byæ wykonana z dwóch warstw pó³twardych lub twardych p³yt
we³ny mineralnej o ³¹cznej gruboœci 10-15 cm. Materia³ ten jest na tyle
elastyczny, ¿e mo¿e byæ mocowany pomiêdzy listwami rusztu na wcisk bez
potrzeby dodatkowego kotwienia. I jednoczeœnie na tyle sztywny, ¿e nie
opadnie pod wp³ywem ciê¿aru w³asnego oraz drgañ spowodowanych np.
przez wiatr. Zastosowanie p³yt miêkkich jest dopuszczalne, ale wtedy ko-
nieczne jest dodatkowe kotwienie ka¿dej p³yty przynajmniej dwoma ko³ka-
mi dociskowymi – tzw. grzybkami. P³yty o wymiarach 50x100 lub 60x120 cm
nale¿y uk³adaæ bardzo starannie i ciasno, bez pozostawiania nawet naj-
mniejszych szczelin. Na dodatek trzeba zwracaæ uwagê, ¿eby ³¹czenia w s¹-
siaduj¹cych polach nie tworzy³y jednej linii. Przesuniêcie powinno wynosiæ
przynajmniej 15 cm, a najlepiej pó³ d³ugoœci p³yty. £¹czenia obu warstw nie
powinny siê tak¿e krzy¿owaæ, poniewa¿ s¹ to potencjalne miejsca powsta-
wania mostków termicznych i akustycznych. 

Krok 2. Izolacja termiczna>>
Powinna byæ wykonana z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepusz-

czalnoœci (powy¿ej 1300 g/m2/24h). Nie musi to byæ folia zbrojona (zaleca-
na na dachach), poniewa¿ ryzyko jej uszkodzenia podczas monta¿u jest ma-
³e, a ewentualna naprawa ³atwa. Jednak warto zadbaæ, aby zak³ady szero-
koœci 5-10 cm wypada³y na listwach rusztu i by³y dodatkowo uszczelnione
taœm¹ samoprzylepn¹. Foliê mocuje siê do drewnianych listew – najszyb-
ciej i naj³atwiej za pomoc¹ zszywek, ale mo¿na równie¿ stosowaæ gwoŸdzie
z szerokimi ³ebkami. Nie wolno zapomnieæ o zabezpieczeniu krawêdzi coko-
³u i otworów okiennych oraz drzwiowych. W tym celu najwygodniej jest u¿yæ
dodatkowych pasów uformowanych na kszta³t litery C (folia wsuniêta jest
pomiêdzy mur, a ruszt wewnêtrzny i wywiniêta na ruszt zewnêtrzny). 

Krok 3. Izolacja wiatrochronna>>

3-5 cm
wêgarek

pierwszy ruszt
konstrukcyjny

folia wiatrochronna
mocowana zszywkami

dodatkowy pas folii
wiatrochronnej

w kszta³cie litery C

5-
10

 c
m

drugi ruszt konstrukcyjny

pierwsza warstwa
we³ny mineralnej dwie warstwy we³ny mineralnej pomiêdzy

listwami rusztu konstrukcyjnego

druga warstwa
we³ny mineralnej

3-5 cm
wêgarek
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Podobnie jak ruszt konstrukcyjny powinien byæ wykonany z listew lub
desek sosnowych, b¹dŸ œwierkowych. Najlepiej czterostronnie struganych
i impregnowanych. Listwy, w rozstawie oko³o  50-60 cm, musz¹ byæ przybi -
jane pionowo, aby mo¿liwy by³ przep³yw powietrza pomiêdzy izolacj¹ ter-
miczn¹ a ok³adzin¹ elewacyjn¹. Szczelina wentylacyjna powinna mieæ
20-30 mm szerokoœci i dlatego zalecana gruboœæ listew lub desek to
22-32 mm. Wlot i wylot szczeliny nie mo¿e byæ niczym zas³oniêty (co najwy-
¿ej siatk¹ metalow¹ chroni¹c¹ wnêtrze przed gryzoniami i owadami), aby
mo¿liwy by³ swobodny przep³yw powietrza od do³u do góry. G³ównym zada-
niem szczeliny wentylacyjnej jest bowiem osuszanie wiatroizolacji, we³ny
mineralnej, a tak¿e wewnêtrznej strony desek lub paneli ok³adzinowych
z wykraplaj¹cej siê pary wodnej, ewentualnie deszczu albo œniegu.

Krok 4. Ruszt dystansowy>>

Powinna byæ dostosowana do stylu domu oraz architektury regional-
nej. Najczêœciej stosuje siê jednak siding winylowy lub szalowanie z desek
elewacyjnych. Cena obu materia³ów elewacyjnych jest podobna, ale deski
s¹ materia³em naturalnym, bli¿szym naszej tradycji, szczególnie budownict-
wa wiejskiego i dlatego chêtnie s¹ wybierane przez wielu inwestorów. Ich
podstawowym mankamentem jest koniecznoœæ doœæ czêstego wykonywania
zabiegów konserwacyjnych i pielêgnacyjnych (impregnowanie, malowanie,
lakierowanie powinny byæ powtarzane œrednio co 2-3 lata). Jednak niepo-
wtarzalny urok desek sosnowych, modrzewiowych, a czasami dêbowych
(najbardziej odpornych na dzia³anie zmiennych warunków atmosferycznych)
czêsto jest wa¿niejszy od dodatkowego nak³adu pracy. Deski, zwykle gru-
boœci 25 mm, najczêœciej uk³adane s¹ poziomo na zak³adkê lub wr¹b (po-
dobnie jak siding), ale mo¿na je tak¿e mocowaæ pionowo na zak³ad, wr¹b,
pióro i wpust, lub z kryciem dodatkow¹ listw¹. 

Krok 5. Elewacja>>

ruszt dystanowy
z listew drewnianych

2,5x5 cm

elewacja z desek
sosnowych

drewniana
opaska

okienna

okno

wêgarek przys³aniaj¹cy
ramê okna chroni je
przed nadmiernymi

stratami ciep³a

parapet

3-5 cm
wêgarek

63 cm
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Najwiêksz¹ zalet¹ metody lekkiej suchej jest jej prostota. Wa¿ne jedy-
nie, ¿eby wykazaæ siê du¿¹ starannoœci¹ i dok³adnoœci¹ przy wykonywaniu
kolejnych czynnoœci. Jeœli na dodatek ruszty bêd¹ zrobione z suchych, wypo-
ziomowanych i wypionowanych listew, p³yt we³ny mineralnej, albo izolacji
wiatrochronnej nie trzeba bêdzie sztukowaæ, to praca oka¿e siê przyjemno-
œci¹. Tym bardziej, ¿e przy tej metodzie nie trzeba siê spieszyæ, poniewa¿
technologia wykonania nie narzuca ¿adnych rygorów czasowych. Równie
wielk¹ zalet¹ jest jej uniwersalnoœæ. Metoda lekka sucha nadaje siê bowiem
do ocieplania wszystkich rodzajów œcian, zarówno nowo budowanych, jak
i starych, ju¿ istniej¹cych. Niewa¿ne, czy bêd¹ z kamienia, ceg³y, betonu, czy
drewna. Ka¿da z nich po zamontowaniu kilkunastu centymetrów izolacji ter-
micznej bêdzie spe³nia³a obecnie obowi¹zuj¹ce wymagania. Na dodatek
przegroda paroprzepuszczalna nadal tak¹ pozostanie. Zatem mikroklimat
w pomieszczeniach mo¿e co najwy¿ej ulec poprawie (wy¿sza temperatura,
a bezw³adnoœæ cieplna i paroprzepuszczalnoœæ na dotychczasowym pozio-
mie). Kolejn¹ zalet¹ metody lekkie suchej jest ³atwoœæ naprawy poszczegól-
nych elementów w przypadku uszkodzenia elewacji, zamokniêcia we³ny, czy
przerwania wiatroizolacji. Po prostu ka¿d¹ warstwê, a nawet element mo¿-
na zdj¹æ, wymieniæ lub naprawiæ i ponownie zamontowaæ.

Mo¿e siê okazaæ, ¿e s³aboœci¹ metody lekkiej suchej jest elewacja, jeœli
nie do³o¿ymy dostatecznych starañ, aby zadbaæ o jej estetykê.

Elewacja jest bowiem najczêœciej wykonywana z sidingu winylowego –
taniego  i naj³atwiej dostêpnego – ale w kolorze bia³ym. Barwionego sidin-
gu, a jest on produkowany nawet w kolorze i fakturze drewna, trzeba po-
szukaæ.  Oprócz sidingu z PVC rynek oferuje i inne ok³adziny, np. z ¿ywic po-
liestrowych, kamienia, ceramiki, czy betonu. Jednak s¹ one znacznie dro¿sze
zarówno od sidingu, jak i desek elewacyjnych. Z tego powodu ich zastoso-
wanie jest bardzo ograniczone.

Zalety i wady metody lekkiej suchej>>

W metodzie lekkiej suchej, jako izolacjê ter-
miczn¹ mo¿na stosowaæ nie tylko we³nê mineral-
n¹, ale tak¿e styropian. Jednak nawet bardzo do-
k³adne uk³adanie sztywnych p³yt izolacyjnych po-
miêdzy listwami rusztu drewnianego i tak zakoñ-
czy siê powstaniem mostków termicznych. Po pro-
stu na skutek obci¹¿eñ statycznych i dynamicz-
nych oraz sezonowych zmian temperatury oraz
wilgotnoœci powietrza odkszta³ceniom podlegaj¹
nie tylko listwy, ale tak¿e murowane œciany. Po
kilku latach na styku drewna i styropianu po-
wstan¹ szczeliny, czyli mostki termiczne oraz
akustyczne.

Jednak i na to jest rada. Do œcian mo¿na za-
mocowaæ jedn¹, ci¹g³¹ warstwê twardego ryflo-
wanego styropianu lub polistyrenu ekstrudowa-
nego – bez rusztu konstrukcyjnego. Nastêpnie za
pomoc¹ dybli ramowych przykrêca siê listwy rusz-
tu dystansowego (tak¿e do œcian, przez styro-
pian). A ca³oœæ pokrywa siê lekkim materia³em
elewacyjnym, czyli sidingiem winylowym (patrz
fot. tyt.). W ten sposób schemat konstrukcji jest
podobny do belki dwuteowej. Œciana i ruszt pe³ni¹
rolê pó³ek (czyli noœn¹), a warstwa twardego sty-
ropianu zastêpuje œrodnik (czyli zapewnia sta³y
odstêp pomiêdzy pó³kami i odpowiedni¹ sztyw-
noœæ konstrukcji). 

Styropian w metodzie
lekkiej suchej>>

œciana noœna

p³yty styropianowe o gruboœci 12 cm
z frezowanymi krawêdziami

drewniane listwy rusztu dystansowego 2,5x5 cm
w rozstawie co oko³o 60 cm

œciana
fundamentowa

izolacja
przeciwwilgociowa

ok³adzina elewacyjna
z sidingu winylowego

fot. Insgraf

Firmy:
Siding

BORYSZEW
(46) 830 04 50 www.boryszew.com.pl

GAMRAT
(13) 491 60 00 www.gamrat.com.pl

PLASTIVAN (podbitka dachowa)
www.plastivan.pl

ROYAL EUROPA
(76) 847 00 80 www.royaleuropa.com

ROYAL HURT
(22) 750 91 94 www.royalhurt.com

VOX INDUSTRIE
(61) 812 10 01 www.vox.pl

Przyk³adowy kosztorys:
Orientacyjny koszt ocieplenia metod¹ lekk¹
such¹ domu o  powierzchni œcian  120 m2.
Ocieplenie we³n¹ mineraln¹, elewacja z sidingu

we³na mineralna 12 m3 2400 z³
stela¿ drewniany  1,5 m3 1200 z³
wiatroizolacja 150 m2 600 z³
akcesoria monta¿owe 500 z³
panele elewacyjne  120 m2 3000 z³

7700 z³
Ocieplenie styropianem, elewacja z sidingu

styropian 12 m3 1700 z³
stela¿ drewniany  1,5 m3 1200 z³
wiatroizolacja 150 m2 600 z³
akcesoria monta¿owe 500 z³
panele elewacyjne  120 m2 3000 z³

7000

Info Rynek

termoizolacja.qxd  05-04-27  14:13  Page 100


