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Ciep³o ucieka z domu
wieloma drogami: przez
okna, dach i œciany,
przez pod³ogê – do gruntu
i z ogrzanym powietrzem
przez piony wentylacyjne
komina. Przez œciany
zewnêtrzne domu przenika ponad 30% ciep³a,
dlatego wa¿nym dzia³aniem prowadz¹cym do
zmniejszenia tych strat
w budynku jest ich
docieplanie.
Teresa Jêdrzejewska

fot. Rockwool

fot. Austrotherm

ciep³o jak w...

DOMU
Ocieplenie czy docieplenie
œcian?

BSO – skrót od Bezspoinowy System
Ociepleniowy – to obowi¹zuj¹ca od
2002 roku nowa nazwa metody lekkiej
mokrej; definicje zwi¹zane z BSO
i szczegó³owe wymagania oraz wytyczne
dotycz¹ce zastosowania materia³ów termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB
334/2002.
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Powszechnie tych okreœleñ u¿ywa siê
wymiennie, chocia¿ œciœle rzecz bior¹c
œciana ocieplona to ta z warstw¹ materia³u termoizolacyjnego, zaprojektowana
i wykonana zgodnie z wymaganiami izolacyjnoœci cieplnej œcian zewnêtrznych
(czyli œciana budynku nowo wznoszonego), zaœ docieplenie dotyczy poprawienia
izolacyjnoœci œcian w istniej¹cym budynku o niedostatecznej ciep³ochronnoœci.
Ocieplanie – to mocowanie na przyk³ad
do œciany jednowarstwowej materia³u izolacyjnego, wzmocnienie go i pokrycie
tynkiem (w ten sposób tworzy siê œcianê
dwuwarstwow¹), a docieplanie to stosowanie na starych murach wybranego systemu dociepleñ. Cel jest ten sam – uzyskanie przegrody o dobrej izolacyjnoœci
cieplnej i w praktyce mówimy zamiennie
o systemach ociepleñ lub dociepleñ, odnosz¹cych siê zarówno do budynków nowo wykonywanych, jak i starych, wymagaj¹cych termomodernizacji.
Na rynku najbardziej upowszechni³y
siê metody ocieplania lekkie (bo lekkie s¹

materia³y termoizolacyjne u¿ywane
w rozwi¹zaniach systemowych). Wœród
nich najchêtniej stosowana przez projektantów i inwestorów jest metoda lekka
mokra (do monta¿u warstw u¿ywa siê zapraw klejowych rozrabianych wod¹, a wykoñczeniem powierzchni jest najczêœciej
tynk cienkowarstwowy – te¿ na mokro)
i sucha – na ruszcie, bez u¿ycia mokrych
zapraw i z gotow¹, montowan¹ na sucho,
ok³adzin¹.

System BSO
Metoda ta polega na przyklejeniu do
œciany murowanej od zewn¹trz materia³u
termoizolacyjnego – we³ny lub styropianu,
zamocowaniu siatki zbroj¹cej i na³o¿eniu
tynku cienkowarstwowego. W sk³ad systemu, oprócz materia³u ocieplaj¹cego, wchodz¹: zaprawa klejowa do mocowania, ko³ki
do trzymania ocieplenia, siatka zbroj¹ca,
preparat gruntuj¹cy pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy coko³owe (startowe)
i listwy naro¿nikowe 1.

zaprawa do wykonywania
warstwy zbrojonej

tynk
cienkowarstwowy

œciana
zaprawa klej¹ca

3 Œciany piwnic i coko³y najlepiej ociepliæ
p³ytami z polistyrenu ekstrudowanego, a œciany nadziemia wybranym systemem dociepleñ
(fot. Austrotherm)

ko³ki
termoizolacja

siatka zbroj¹ca

listwa coko³owa

1 Istota metody BSO (lekkiej mokrej) – elementy wchodz¹ce w sk³ad systemu

Stosowane materia³y
Do ocieplania œcian stosuje siê zarówno we³nê mineraln¹ (lub szklan¹) jak
i styropian. To w³aœnie materia³y termoizolacyjne s¹ najistotniejszymi warstwami
w systemach dociepleñ, bo to one pozwalaj¹ uzyskaæ po¿¹dany wspó³czynnik
przenikania ciep³a œciany.
Przypominamy tu w skrócie najwa¿niejsze cechy obu materia³ów – szerzej zosta³y omówione w artykule p.t. „Czym zatrzymaæ ciep³o”.
Styropian 2. Zaleca siê stosowaæ styropian samogasn¹cy (topi siê w ogniu,
odsuniêty od niego przestaje siê topiæ)
2 Przyk³ad systemu z ociepleniem ze styropianu (rys. Optiroc)

o oznaczeniu FS 15 (liczba oznacza gêstoœæ materia³u w kg/m3). Zazwyczaj u¿ywane s¹ p³yty z krawêdziami bocznymi
profilowanymi do ³¹czenia na pióro
i wpust oraz na zak³ad. Gruboœæ najczêœciej stosowanych p³yt wynosi 10 cm
(a izolacja w dociepleniu nie powinna
mieæ mniejszej gruboœci). Do ocieplania
coko³ów zaleca siê u¿ywaæ polistyrenu
ekstrudowanego (twardszy i mniej nasi¹kliwy) 3. Niektórzy producenci zalecaj¹
do ociepleñ styropian ryflowany (z jedn¹
powierzchni¹ rowkowan¹ pod³u¿nie). Te
rowki u³atwiaj¹ odprowadzanie wody,
która mo¿e siê wykropliæ na powierzchni
styropianu. Taki styropian stosuje siê
g³ównie przy docieplaniu domów drewnianych lub szkieletowych, gdzie wilgoæ

powstaj¹ca pod ociepleniem jest szczególnie groŸna dla drewna i materia³ów drewnopochodnych. Nie nale¿y u¿ywaæ tradycyjnego styropianu nowo wyprodukowanego, bo ulega skurczeniu, lecz wysezonowany przez co najmniej 8 tygodni.
We³na mineralna 4. W systemach
dociepleñ stosuje siê p³yty gruboœci 8, 10
i 12 cm (nie stosuje siê mat we³nianych).
We³na ma strukturê w³óknist¹ i do ociepleñ zaleca siê stosowanie we³ny o zaburzonym uk³adzie w³ókien lub we³ny lamelowej (ma w³ókna skierowane prostopadle do powierzchni p³yty). Ta pierwsza
ma wiêksz¹ gêstoœæ i wymaga mocowania
ko³kami, druga jest l¿ejsza, tañsza i bardziej wytrzyma³a na odrywanie, wiêc
mo¿na j¹ tylko przyklejaæ. P³yt z we³ny
lamelowej nie musi siê ko³kowaæ, gdy
pod³o¿e jest mocne i wysokoœæ œciany nie
4 Przyk³ad systemu z ociepleniem z we³ny
lamelowej (rys. Optiroc)

œciana

œciana

zaprawa klejowa Serpo 405
TermoFix

zaprawa klejowa Serpo 405 TermoFix
we³na fasadowa/lamelowa

styropian FS-20

³¹czniki mechaniczne

uniwersalna zaprawa
klejowo-szpachlowa
Serpo 410 TermoUniFix

uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa Serpo 410 TermoUniFix
siatka zbroj¹ca z w³ókna szklanego
Serpo 397

siatka zbroj¹ca z w³ókna
szklanego Serpo 397
podk³ad gruntuj¹cy Serpo
425

preparat gruntuj¹cy maxit
Edelputz-Aubrennsperre
tynk strukturalny mineralno-polimerowy
maxit kolor plus
(baranek, kornik lub rustykalny)

akrylowy tynk strukturalny
Serpo 435 (baranek lub
kornik)

Optiroc VWS

Optiroc WM

farba maxit EG Farbe
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Przez materia³ izolacyjny (styropian, we³nê mineraln¹ – skaln¹ lub szklan¹) przenika 20 razy mniej ciep³a ni¿ przez beton. Warto docieplaæ stare œciany, bo dodatkowa warstwa materia³u izolacyjnego to jakby pogrubienie muru o kilkadziesi¹t centymetrów.
przekracza 20 m (a wiêc w domach jednorodzinnych). P³yty powinny mieæ gêstoœæ
od 80-150 kg/m3 (pó³twarde lub twarde, te
drugie dobrze jest stosowaæ do ocieplania
coko³ów). Do ociepleñ powinno siê u¿ywaæ we³ny hydrofobizowanej, czyli zabezpieczonej przed nasi¹kaniem wod¹.
Zaprawy klejowe. Przykleja siê nimi
styropian lub we³nê do œciany. Do ka¿dego z tych materia³ów stosuje siê inn¹ zaprawê. Zaprawy zbroj¹cej u¿ywa siê te¿
do wtapiania siatki zbroj¹cej – zapraw¹
pokrywa siê powierzchniê zamocowanych
p³yt termoizolacyjnych. Zale¿nie od systemu oferowanego przez producenta stosuje siê jeden rodzaj zaprawy do klejenia
p³yt i wtapiania siatki (wtedy musi byæ

Zwracamy uwagê na dwie cechy materia³ów izolacyjnych, które nabieraj¹
istotnego znaczenia, gdy s¹ one wykorzystywane w docieplaniu œcian. Chodzi
o paroprzepuszczalnoœæ i palnoœæ.
■ Paroprzepuszczalnoœæ tak, ale... Czêsto w rozwa¿aniach typu „co lepiej –
we³na czy styropian” u¿ywa siê argumentów, ¿e we³na lepiej przepuszcza parê wodn¹ ni¿ styropian. Jest to prawda
i oczywiœcie nale¿y d¹¿yæ, by w systemie
dociepleñ stosowaæ wszystkie materia³y
o jak najwiêkszej paroprzepuszczalnoœci.
Odp³yw pary wodnej przez œciany na zewn¹trz jest zjawiskiem korzystnym, bo
wspomaga usuwanie z wnêtrz nadmiaru
wilgoci, wytwarzanej podczas codziennego ich u¿ytkowania (zapobiegaj¹ powstawaniu kondensacji pary wodnej wewn¹trz œciany, tworzeniu siê pleœni
i grzybów). Ale nale¿y podkreœliæ, ¿e jedynie wspomaga, bowiem para wodna
przenika przez œcianê tylko w niewielkim stopniu (z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e œciana mo¿e odprowadziæ niespe³na 3% zawartoœci pary).
Œciana zewnêtrzna nie jest wiêc tym
miejscem w budynku, przez które jest
usuwana znaczna czêœæ wilgoci z pomieszczenia. Nie zast¹pi ona prawid³owej wentylacji, która jest jedynym sposobem usuniêcia nadmiaru wilgoci z pomieszczenia, oczywiœcie pod warun-
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5 Zatapianie siatki zbroj¹cej w warstwie zaprawy klejowej (fot. Rockwool)

Wa¿ne cechy materia³ów termoizolacyjnych
kiem, ¿e dzia³a skutecznie. Praktycznie
paroprzepuszczalnoœæ ocieplenia ma jedynie znaczenie podczas wysychania
murów – przy ociepleniu we³n¹ wilgoæ
technologiczna szybciej zostanie odprowadzona na zewn¹trz.
■ Palne, niepalne. Systemy z we³ny mineralnej s¹ uznawane za kosztowniejsze
od systemów ze styropianem. Ale p³yty
z we³ny mineralnej s¹ – w przeciwieñstwie do p³yt styropianowych – ca³kowicie niepalne (wed³ug norm europejskich
klasa ogniowa A1). Warto wzi¹æ to pod
uwagê, decyduj¹c siê na wybór materia³u
ociepleniowego.
Palnoœæ i niepalnoœæ materia³ów termoizolacyjnych wymaga wyjaœnienia.
Warstwy materia³ów wchodz¹cych
w sk³ad systemu dociepleñ œcian zewnêtrznych mog¹ byæ klasyfikowane jako materia³y niepalne lub palne (niezapalne, trudnozapalne, ³atwozapalne, samogasn¹ce). Niezale¿nie od klasyfikacji
materia³ów, ca³y system ociepleniowy
jest klasyfikowany ze wzglêdu na stopieñ
rozprzestrzeniania ognia. Badanie wykonuje siê zgodnie z PN-B-02867; 1990 r.
„Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez œciany”. W zale¿noœci
od jego wyników, system mo¿e uzyskaæ
klasyfikacjê: NRO – nierozprzestrzeniaj¹cy ognia lub SRO – s³abo rozprzestrzeniaj¹cy ogieñ.

elastyczna, bo tylko taka nadaje siê do
wtapiania siatki) lub – by obni¿yæ koszty
– dwa rodzaje zapraw i wtedy do przyklejania ocieplenia mo¿e byæ u¿yta tañsza zaprawa o mniejszej elastycznoœci. Jeœli
w systemie przewidziane s¹ dwa rodzaje
zapraw, producenci nadaj¹ zaprawom ró¿ne barwy, by ³atwo je mo¿na by³o odró¿niæ na budowie (np. zaprawa o zwiêkszonej elastycznoœci i przyczepnoœci – szara,
do przyklejania p³yt – ró¿owa).
Ko³ki. Stosuje siê je, by dodatkowo
przytrzymaæ przyklejan¹ warstwê ocieplenia (niekoniecznie zawsze musz¹ byæ stosowane). Do styropianu u¿ywa siê ko³ków
rozprê¿nych o trzpieniu z tworzywa
sztucznego, a do we³ny ko³ków z trzpieniem metalowym.
Siatki wzmacniaj¹ce (zbroj¹ce). Ich
zadaniem jest zabezpieczenie termoizolacji przed uszkodzeniem i nadanie odpowiedniej wytrzyma³oœci tynkowi 5. Naj-

Systemy, w sk³ad których wchodz¹
wyroby klasyfikowane jako niepalne,
zgodnie z wymienion¹ norm¹, s¹ klasyfikowane jako NRO bez wykonywania badania. Wynika to z faktu, ¿e badanie rozprzestrzeniania ognia odbywa siê
w znacznie ³agodniejszych warunkach
oddzia³ywania ognia ni¿ badanie niepalnoœci. Wyroby zbadane na niepalnoœæ,
a wiêc w temperaturach po¿arowych, nie
musz¹ potwierdzaæ swojego zachowania
przy mniejszym oddzia³ywaniu pojedynczego p³on¹cego przedmiotu, co ma
miejsce przy badaniu rozprzestrzeniania
ognia. Natomiast w przypadku zestawów
zawieraj¹cych materia³y palne, np. styropian samogasn¹cy, siatkê polipropylenow¹, polimerowe masy klej¹ce i tynkarskie – wykonanie badania ca³ego uk³adu
jest konieczne, poniewa¿ wszystkie czynniki – rodzaj i iloœæ materia³ów oraz sposób ich wzajemnego po³¹czenia, wp³ywaj¹ na zachowanie ca³ego systemu pod
wp³ywem ognia.
Wybieraj¹c system sprawdzajmy,
czy jest zakwalifikowany jako NRO (to,
¿e styropian samogasn¹cy zalicza siê do
materia³ów palnych, klasa E wg norm
europejskich – mog¹cy braæ udzia³
w po¿arze, nie oznacza, ¿e ca³y system
jest palny – wiêkszoœæ systemów oferowanych na rynku kwalifikuje siê jako
NRO).

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

lepsze s¹ te wykonane z w³ókna szklanego. Gorsze w³aœciwoœci maj¹ siatki z polipropylenu. Wytrzyma³oœæ siatek zale¿y
w du¿ej mierze od ich masy powierzchniowej (gramatury). Polecane s¹ siatki
o gramaturze 140-190 g/m2. Œrednica
oczek powinna mieæ 3-5x4-7 mm. Siatka
musi byæ równomiernie otulona zapraw¹
i w ¿adnym miejscu nie mo¿e z niej wystawaæ.
Preparaty gruntuj¹ce. Nie musz¹ byæ
stosowane, ale czêsto s¹ przewidywane
w wielu systemach. Nak³ada siê je przed
tynkowaniem na powierzchniê zaprawy
klejowej z zatopion¹ siatk¹. Ich zadaniem
jest poprawienie przyczepnoœci tynku, zabezpieczaj¹ te¿ przed przebijaniem koloru podk³adu po na³o¿eniu tynku o strukturze kornikowej (czêsto wykonywanego).
Tynki cienkowarstwowe. Takie w³aœnie tynki stosuje siê w systemach ociepleñ. Mo¿na z nich uzyskaæ pow³okê gruboœci od 2 do 4 mm, zale¿nie od ziarnistoœci kruszywa. W systemach ociepleñ
stosuje siê tynki: mineralne, akrylowe,
silikatowe (krzemianowe), silikonowe
i silikonowo-¿ywiczne.

Wa¿ne przy dociepleniu
metod¹ BSO
Teoretyczna trwa³oœæ systemu BSO
jest szacowana na co najmniej 30 lat,
w tym trwa³oœæ warstwy tynkarskiej na co
najmniej 5 lat. Teoretyczna, bo w praktyce stosowanie niew³aœciwych materia³ów,
oszczêdzanie na nich oraz liczne b³êdy
wykonawcze sprawiaj¹, ¿e ju¿ po kilku latach elewacje z ociepleniami wymagaj¹
naprawy.
Zgodnie z zaleceniami ITB do ociepleñ nale¿y wybieraæ kompletny system
okreœlony aprobat¹ techniczn¹; nie nale¿y stosowaæ materia³ów pochodz¹cych
od ró¿nych producentów i z ró¿nych systemów. Stosowanie materia³ów ró¿nych
producentów uwalnia ich od udzielenia
gwarancji na ca³y system. Producenci
systemów dociepleñ powinni przedstawiæ inwestorowi aprobatê techniczn¹
i deklaracjê lub certyfikat zgodnoœci
z aprobat¹.
Podajemy tutaj niektóre, wa¿niejsze
zalecenia przy wykonywaniu ociepleñ t¹
bardzo popularn¹ i powszechnie ju¿ stosowan¹ metod¹, wymagaj¹c¹ œcis³ych re¿imów technologicznych.

■

Kiedy zaczynaæ i prowadziæ prace
ociepleniowe? Dopiero po zakoñczeniu
wszelkich robót mokrych we wnêtrzach
pomieszczeñ, bowiem wysychaj¹ce zaprawy tynkarskie i g³adzie cementowe s¹ Ÿród³em wilgoci, która powinna odparowaæ
(a nie zostaæ zatrzymana przez ocieplenie
œcian).
Wa¿na jest te¿ temperatura otoczenia,
w jakiej prowadzi siê prace (najlepiej
w temperaturze 5-25°C; poni¿ej 5°C prawie ustaje wi¹zanie zapraw, a przy ch³odnej i wilgotnej pogodzie schniêcie jest
wolniejsze). Podczas tynkowania trzeba
chroniæ elewacjê przed wiatrem i deszczem – dobrze, ¿e coraz czêœciej widaæ
elewacje os³aniane plandekami. Wa¿na
jest równie¿ ochrona elewacji przed intensywnym nas³onecznieniem. Zbyt szybkie odparowanie wody z zapraw i tynków
uniemo¿liwia prawid³owe ich twardnienie oraz przyczynia siê do powstawania
pêcherzy, ³uszczenia siê pokrycia.
■ Zadbaæ o dobre przygotowanie pod³o¿a. Nie mo¿na zapominaæ o usuniêciu
zniszczonej pow³oki tynku – luŸnych czêœci, grudek i spêkañ, usuniêciu starej farby. Pod³o¿e musi byæ wyrównane, oczyszczone i zagruntowane (star¹ elewacjê
zmyæ wod¹ pod ciœnieniem). W przeciwnym razie miejscami mo¿e wyst¹piæ brak
przyczepnoœci zaprawy, a tynk mo¿e siê
odspajaæ. Zaprawa klejowa bêdzie mia³a
dobr¹ przyczepnoœæ tylko do mocnego
pod³o¿a. Stan pod³o¿a mo¿na sprawdziæ
nak³adaj¹c warstwê kleju z wtopion¹
próbk¹ siatki (lub kawa³ki styropianu).
Je¿eli po kilku dniach siatka z trudem zostanie oderwana, a na œcianie zostan¹
resztki zaprawy klejowej – pod³o¿e jest
dostatecznie mocne, jeœli zaœ siatka oderwie siê z kawa³kami tynku – pod³o¿e
trzeba wzmocniæ.
■ Stosowaæ odpowiedni¹ gruboœæ ocieplenia, czyli nie oszczêdzaæ na nim. Czêstym b³êdem przy docieplaniu starych
œcian z bloczków betonowych czy ceg³y
jest stosowanie zbyt cienkiej izolacji termicznej gruboœci 5 cm. Ocieplana œciana
nie tylko bêdzie za zimna i nie spe³ni wymagañ termoizolacyjnoœci, ale spod tynku
cienkowarstwowego bêd¹ widoczne zarysy p³yt ocieplenia. Zaleca siê, by gruboœæ
izolacji nie by³a mniejsza ni¿ 10 cm.
■ Mocowaæ warstwê ocieplenia na klej
(dodatkowo tak¿e na ko³ki). P³yty ocieplenia przykleja siê zapraw¹ klejow¹ na

powierzchni œcian, po zamontowaniu listwy startowej (coko³owej) do pod³o¿a 6.
Wa¿ne jest dok³adne wypoziomowanie listwy, bo po przyklejeniu kolejnych
warstw, nierównoœci wynikaj¹ce z niedok³adnego u³o¿enia pierwszej warstwy bêd¹ siê nak³adaæ. W rezultacie powstan¹
szczeliny miêdzy p³ytami, a to pogorszy
jakoœæ ocieplenia.

6 Listwy startowe trzeba zamontowaæ bardzo
starannie (fot. Henkel)

S¹ dwa sposoby nanoszenia zaprawy
na p³yty:
■ na placki – tak popularnie nazywa siê
sposób, w którym nanosi siê paski zaprawy wzd³u¿ krawêdzi p³yty i dodatkowo
kilka placków œrednicy oko³o 10 cm poœrodku 7;

7 Bardzo wa¿ne jest nak³adanie kleju na
obrze¿a p³yty (fot. Atlas)
■

na ca³ej powierzchni – zaprawê nanosi siê równomiernie na ca³ej powierzchni
p³yty pac¹ zêbat¹ o wymiarach zêbów
10x12 mm 8.
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neralnej o uporz¹dkowanym przebiegu
w³ókien (przy p³ytach o zaburzonym kierunku w³ókien – lamelowych – zwiêksza
siê liczbê ko³ków do 6 szt./m2). Tak¿e
w naro¿nikach domu liczbê ko³ków
zwiêksza siê do 6-8 szt./m2 (tab. 1) . Najlepiej jednak, gdy o liczbie i rozmieszczeniu ko³ków zdecyduje projektant.

Tabela 1. Szerokoœæ stref naro¿nikowych zale¿na od szerokoœci domu
szerokoœæ domu
(m)
do 8
8 do 25
ponad 25

8 Nak³adanie kleju na ca³¹ powierzchniê
p³yty pac¹ zêbat¹ (fot. Henkel)

Pierwszy sposób stosuje siê najczêœciej do p³yt styropianowych, drugi do
we³ny mineralnej, k³adzionej na bardzo
równym pod³o¿u.
Powa¿nym b³êdem jest oszczêdzanie
na zaprawie, na przyk³ad niestosowanie
pasów zaprawy wzd³u¿ krawêdzi p³yt lub
zmniejszanie liczby placków, a tak¿e – co
siê niestety zdarza – rozwadnianie zaprawy. Nie mo¿na te¿ nanosiæ za du¿o zaprawy klejowej w ramach wyrównywania
pod³o¿a (warstwa ta nie powinna byæ
grubsza ni¿ 1 cm w systemach tylko klejonych i 2 cm w systemach klejonych
i ko³kowanych). Zbyt grube placki kleju
przenosz¹ niekorzystne naprê¿enia, mog¹ce prowadziæ do spêkañ tynku.
W domach jednorodzinnych (wysokoœci do 8 m), gdy pod³o¿e jest mocne
i noœne, nie ma koniecznoœci dodatkowego mocowania p³yt ocieplenia ko³kami,
jeœli system ociepleniowy na to pozwala.
Jednak mimo to warto zamocowaæ ko³ki,
gdy¿ koszt tej operacji nie jest wysoki,
szczególnie gdy dom jest nara¿ony na silne dzia³anie wiatrów. Mocowanie p³yt na
klej wzmacnia siê ko³kami rozprê¿nymi
zwykle w naro¿nikach œcian domu 9.
Dodatkowe mocowanie styropianu ko³kami zaleca siê wtedy, gdy nie mo¿emy zagwarantowaæ prawid³owej przyczepnoœci
zaprawy klejowej do pod³o¿a. Jeœli na
przyk³ad pod³o¿e ma zbyt ma³¹ ch³onnoœæ (np. ceg³a klinkierowa), zaprawa nie
wnika w œcianê i mocowanie nie jest trwa³e. Ko³ki konieczne s¹ te¿, gdy pod³o¿e
jest s³absze (stary tynk). Zazwyczaj stosuje siê 4 ko³ki na 1m2 powierzchni w przypadku p³yt styropianowych i z we³ny mi-
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szerokoœæ strefy
przynaro¿nikowej
1,0
1,5
2,0

■

Dok³adnie zatopiæ siatkê w zaprawie
klejowej. Niestety, zdarza siê na budowach przyk³adanie siatki do p³yt ocieplaj¹cych i nak³adanie na ni¹ cienkiej
warstwy zaprawy. Tak mocowana siatka
nie bêdzie stanowi³a warstwy wzmacniaj¹cej (zbroj¹cej). Mocowanie siatki powinno siê odbywaæ w sposób nastêpuj¹cy: trzeba na³o¿yæ pierwsz¹ warstwê zaprawy gruboœci 2 mm, przy³o¿yæ siatkê
i wtopiæ j¹ nak³adaj¹c drug¹ 1-2-mm
warstwê zaprawy. Wzd³u¿ zak³adów (nie
oszczêdzaæ na szerokoœci siatki – zak³ad
powinien mieæ 10 cm) z kolejnym pasem
siatki nale¿y zostawiæ pas wolny od kleju – gdy tak nie bêdzie, zachodz¹ce na
siebie zak³ady utworz¹ zgrubienia widoczne na elewacji spod tynku cienkowarstwowego.
9 Naro¿niki domu (tu: kolor czerwony)
wyznaczaj¹ strefy, w których trzeba zwiêkszyæ
liczbê ko³ków

Na ruszcie
– metoda lekka sucha
W tej metodzie wyeliminowane s¹
prace mokre. Nic nie musi wysychaæ, bo
nie stosuje siê tu zapraw klejowych
i warstw tynkarskich. Metodê lekk¹ such¹ stosuje siê na tych pod³o¿ach, na których trudno zastosowaæ sposób mocowania ocieplenia za pomoc¹ zaprawy klejowej – na przyk³ad pod³o¿a drewniane lub
z p³yt drewnopochodnych. Rozwi¹zanie
to jest te¿ chêtnie wykorzystywane przy
docieplaniu starych domów murowanych, w których œciany czêsto stanowi¹
nierówne pod³o¿a, a przystosowanie ich
pod metodê BSO jest pracoch³onne. Wielu inwestorów decyduje siê wykonaæ samodzielnie prace ociepleniowe i metoda
lekka sucha to umo¿liwia, bowiem nie
jest zbyt skomplikowana i nie trzeba przy
niej zachowywaæ tak œcis³ych zaleceñ
technologicznych, jak w metodzie lekkiej
mokrej. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e wykonywanie prac nie powoduje zabrudzenia otoczenia domu, co nieraz ma miejsce podczas prac prowadzonych metod¹ lekk¹
mokr¹. Zalet¹ jest równie¿ to, ¿e roboty
mo¿na przerwaæ w dowolnym czasie i wykonywaæ ocieplanie w³aœciwie przez ca³y
rok.

Istota metody i materia³y
Metoda lekka sucha polega na ob³o¿eniu œcian domu warstw¹ izolacji termicznej oraz na zamocowaniu do rusztu konstrukcyjnego suchych ok³adzin elewacyjnych – paneli nie tylko z drewna i tworzyw sztucznych (siding), ale te¿ p³yt z ceramiki, kamienia i innych materia³ów. Jako ocieplenia mo¿na u¿yæ, podobnie jak
w metodzie mokrej, we³ny mineralnej lub
styropianu -.
Ruszt (stela¿). Konstrukcjê rusztu
stanowi¹ drewniane lub metalowe (stalowe albo aluminiowe) listwy mocowane do
pod³o¿a za pomoc¹ ko³ków rozporowych
lub œrub (drewniane listwy musz¹ byæ zaimpregnowane, stalowe wykonane z profili ocynkowanych). Ruszty metalowe oferowane przez firmy s¹ zwykle przystosowane do konkretnych paneli czy p³ytek
elewacyjnych. Wykonuje siê ruszty pojedyncze o listwach pionowych lub pozio-

ko³ki
mocuj¹ce

pierwsza warstwa
we³ny mineralnej
ruszt drewniany

œciana
druga warstwa
we³ny mineralnej

folia wiatroizolacyjna
elewacja na ruszcie

- Metoda lekka sucha – przyk³ad ocieplenia z dwóch warstw we³ny mineralnej
mych (zale¿nie od rodzaju, a w³aœciwie
u³o¿enia elementów elewacyjnych) oraz
podwójne – z listew mocowanych prostopadle do siebie. Takie podwójne ruszty s¹
zalecane nie tylko, gdy izolacja ma znaczn¹ gruboœæ, ale ze wzglêdu na ograniczenie mostków termicznych do miejsc krzy¿owania siê listew (przy dwóch warstwach izolacji).
Materia³ ociepleniowy. Mo¿na stosowaæ zarówno p³yty z we³ny mineralnej
pó³twardej (o gêstoœci: 60-80 kg/m3) jak
i styropianu (FS 12 lub FS 15). Ale najczêœciej do ociepleñ metod¹ such¹ u¿ywa
siê we³ny, bo najlepiej siê do tego nadaje.
Jest elastyczna i jednoczeœnie na tyle
sztywna, ¿e ³atwo j¹ dopasowaæ do przestrzeni pomiêdzy listwami rusztu konstrukcyjnego (w przeciwieñstwie do sty-

ropianu, który trzyma wymiary i jest
kruchy).
We³na jest ca³kowicie niepalna, zatem
zalecana zw³aszcza do ociepleñ domów
drewnianych. I tu potrzebny jest komentarz dotycz¹cy stosowania paro- i wiatroizolacji na œcianach drewnianych i murowanych (patrz na nastêpnej stronie).
Ok³adziny elewacyjne. Czêsto stosowana jest ok³adzina z paneli winylowych
(siding). Panele mog¹ byæ pojedyncze, podwójne lub potrójne, ró¿ni¹ce siê sposobem wyprofilowania. Oprócz podstawowych paneli producenci oferuj¹ elementy
wykoñczeniowe: naro¿niki, profile do obramowania okien i drzwi, listwy do wykonania podsufitki. Panele przytwierdza siê
do rusztu za pomoc¹ ocynkowanych lub
aluminiowych gwoŸdzi, albo wkrêtów.

Przy ocieplaniu metod¹ such¹ elementy elewacyjne mog¹ byæ wykonane
z innych materia³ów, takich jak: p³ytki
ceramiczne, p³ytki ¿ywiczne (wykonane
z ¿ywicy poliestrowej zbrojonej w³óknem
szklanym – ok³adzina taka jest odporna
na zarysowania), p³yty z betonu polimerowego, p³yty w³óknowo-cementowe,
kszta³tki betonowe i kamienne. Oczywiœcie, na elewacjê mo¿na u¿yæ oblicówki
drewnianej.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem, od niedawna stosowanym na naszym rynku, s¹
panele z tworzywa pokrytego kamieniem
oraz izolacyjne panele wykoñczone p³ytkami klinkierowymi. W pierwszym
przypadku elementem konstrukcyjnym
jest profil z twardego PVC, powleczony
trwale wtopionym kamieniem naturalnym. Dziêki takiemu po³¹czeniu powstaje bardzo trwa³a elewacja odporna
zarówno na czynniki atmosferyczne, jak
i uszkodzenia mechaniczne !. Panele
mog¹ byæ mocowane do rusztu w pionie
lub poziomie. Gdy s¹ montowane pionowo, dziêki pionowym ¿ebrom w ich
konstrukcji, tworzy siê niezbêdna
szczelina wentylacyjna gruboœci 2 cm
miêdzy ociepleniem a panelem. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e s¹ to elementy od
razu z przewietrzaniem (wentylacj¹) @.
Zewnêtrzna,
dekoracyjna
powierzchnia paneli, mo¿e mieæ ró¿ne barwy i faktury kamienne (ponad 40 kolorów). Jest to wiêc interesuj¹ca propozycja dla osób, które doceniaj¹ ³atwoœæ
monta¿u i wygodê eksploatacji elemen-
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Metody docieplania ścian

! Ok³adzina z paneli z tworzywa z wtopion¹ warstw¹ kamienn¹ (z prawej imitacja ok³adziny kamiennej) (fot. Polcommerce)

tów typu siding (tylko siê je zmywa), ale
wol¹ wykoñczenie elewacji materia³em
naturalnym.
I

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz orientacyjne ceny wybranych produktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.

@ Panele montowane pionowo tworz¹ przestrzeñ do wentylowania

O paroizolacji i wiatroizolacji
Gdy docieplamy œcianê starego domu drewnianego we³n¹ mineraln¹, musimy uwzglêdniæ gruboœæ i materia³, z jakiego wykonana jest ta œciana #. W ka¿dym przypadku nale¿y d¹¿yæ do u³o¿enia paroizolacji od œrodka pomieszczenia, np. pod p³ytami g-k lub boazeri¹, ale
w wykoñczonych ju¿ wnêtrzach bêdzie
to niemo¿liwe. Wtedy – zale¿nie od gruboœci drewnianej œciany – mo¿na zrezygnowaæ z uk³adania jakiejkolwiek bariery dla pary (np. w domach z bali o gruboœci ponad 15 cm) lub zastosowaæ od
zewn¹trz foliê niskoparoprzepuszczaln¹
(o paroprzepuszczalnoœci wzglêdnej
Sd>2 m, czyli ok. 100 g/m2/dobê.)
W obu rozwi¹zaniach konieczne bêdzie
równie¿ u³o¿enie na zewn¹trz warstwy
termoizolacyjnej folii o wysokiej paroprzepuszczalnoœci (powy¿ej 1000 g/m2/
dobê). Dziêki takim rozwi¹zaniom uzyskuje siê „kontrolowany” przep³yw pary
wodnej przez œcianê, co zabezpiecza
przed zawilgoceniem we³ny i drewna.
W œcianie murowanej ocieplanej
we³n¹ paroizolacja nie jest potrzebna,
gdy¿ jej przep³yw ograniczany jest dziêki oporowi dyfuzyjnemu muru, a materia³, z jakiego jest on wykonany, nie jest
tak wra¿liwy na wzrost wilgotnoœci jak
drewno.
W obu przypadkach – zarówno przy
docieplaniu we³n¹ mineraln¹ œciany
drewnianej jak i murowanej z ok³adzin¹
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elewacyjn¹ na ruszcie – trzeba stosowaæ
wiatroizolacjê, uk³adan¹ bezpoœrednio
na we³nie od strony zewnêtrznej $.
Wiatroizolacja (folia o wysokiej paroprzepuszczalnoœci) chroni we³nê przed
wywiewaniem z niej ciep³ego powietrza,
a tym samym przed utrat¹ jej w³aœciwoœci termoizolacyjnych oraz przed zamokniêciem w wyniku wykraplania siê pary
wodnej na spodzie warstwy elewacyjnej,
lub przenikania deszczu albo œniegu
(oczywiœcie, styropianu nie trzeba ochraniaæ wiatroizolacj¹). Miêdzy wiatroizolacj¹ a elewacj¹ powinna zostaæ utworzona
pustka wentylacyjna gruboœci 2-3 cm.

ruszt
drewniany

œciana

elewacja
szczelina
wentylacyjna
wiatroizolacja

ocieplenie

$ Wiatroizolacja musi siê znaleŸæ od strony
zewnêtrznej we³ny mineralnej

# Przyk³ad docieplenia œciany drewnianej wykonanej z bali z podwójn¹ warstw¹ p³yt z we³ny mineralnej
œciana z bali

folia
paroizolacyjna

ruszt
drewniany

folia
wiatroizolacyjna

elewacja

œciana
fundamentowa

dwie warstwy
we³ny
mineralnej
taœma uszczelniaj¹ca otwory w paroizolacji
(zrobione przez zszywki)

