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Elewacje

Tomasz Wojciuk

oblicze domu
Rodzaj elewacji, cho  zale y od indywidualnych preferencji w a cicie-

la budynku, mo e by  niekiedy ograniczony uwarunkowaniami kon-

strukcyjnymi lub funkcjonalnymi. Obecnie elewacje najcz ciej wykonu-

je si  z nak adanego warstwowo na mur cementowo-wapiennego tynku, 

który nast pnie pokrywa si  farb , lub nak adanego na zewn trzn  war-

stw  docieplaj c  tynku cienkowarstwowego. Coraz wi ksz  popularno-

ci  zaczynaj  cieszy  si  tak e ceg y klinkierowe, kamie , konglomeraty 

oraz p ytki elewacyjne, stanowi ce zewn trzn , integraln  warstw cia-

ny. Tego typu elewacje albo si  muruje (ceg a klinkierowa, kamie ), albo 

przytwierdza do ciany na klej (p ytki). Elewacje mog  by  tak e mocowa-

ne do rusztu. Do tego typu pow ok zewn trznych mo emy zaliczy  obli-

cówk  winylow  (siding) oraz drewniane panele. 

Tynki tradycyjne nak adane na cian
Konstrukcj  domu najcz ciej stanowi wykonana z cegie  lub bloczków 

jedno, dwu- lub trzywarstwowa ciana. Je li w cianie znajduje si  ju

izolacja termiczna, wówczas ceg  zwykle pokrywa si  trzema warstwa-

mi tynku cementowo-wapiennego (w miejscach nara onych na wilgo , jak 

np. piwnice, stosuje si  tynki cementowe), a nast pnie maluje farbami ele-

wacyjnymi. Pokrycie tynku warstw  farby nie tylko wp ywa na ostatecz-

n  estetyk  domu, ale tak e chroni go przed wilgoci , zanieczyszczenia-

Kolorowe

Jednym z ostatnich 

dylematów zwi zanych 

z budow  domu jest 

wygl d, a dok adnie: faktura 

i kolorystyka elewacji. 

Decyduj c si  na konkretny 

rodzaj tynku czy ok adziny, nie 

zapominajmy, e zewn trzna 

pow oka budynku mieszkalnego 

powinna nie tylko estetycznie 

wygl da , ale tak e spe nia

walory u ytkowe.
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mi, promieniowaniem UV oraz wahaniami 

temperatur. 

Wykonanie

Tradycyjne tynki trójwarstwowe nale y na-

k ada  na czyst , pozbawion  zabrudze

i kurzu cian  najlepiej wiosn  lub wcze-

sn  jesieni  (latem, pod wp ywem wysokich 

temperatur, tynk zbyt szybko wi e, przez 

co p ka i traci swoje w a ciwo ci, natomiast 

zim  zamarza i si  kruszy). Pierwsza warstwa 

tynku, tzw. szpryc lub obrzutka, ma grubo

3–5 mm i jest rzadka (cement z ma  ilo ci

wapna) – zwykle nak ada si  j  na cian  ron-

dlem lub czerpakiem. Druga warstwa zwa-

na narzutem ma grubo  10–15 mm. Zaprawa 

tynkarska sk ada si  z cementu, wi kszej ilo-

ci wapna oraz piasku sortowanego i jest 

znacznie g stsza. Ostatni , trzeci  pow ok

stanowi szlichta, czyli warstwa wyg adzaj -

ca, w sk ad której wchodzi cement, du o wap-

na oraz piasek szklarski (kwarcowy) lub p u-

kany. Ta warstwa ma grubo  do 3 mm.

Malowanie

Kiedy ju  tynk jest po o ony na cianie, do-

brze jest zostawi  go na kilka tygodni do wy-

schni cia, a nast pnie pokry  warstw  farby. 

Do malowania elewacji wykonanej z nak a-

danego warstwowo tynku najcz ciej u ywa 

si  uniwersalnych farb elewacyjnych: akry-

lowych, silikonowych lub akrylowo-siliko-

nowych. Farby akrylowe s  przewa nie ma-

towe, dobrze przywieraj  do pod o a, maj

nisk  przepuszczalno  pary wodnej i ga-

zów. Nie pokrywa si  nimi tynków wapien-

nych, lecz cementowo-wapienne oraz elemen-

ty wykonane z betonu, coko y, podmurówki 

oraz p yty w ókno-cementowe. Farby siliko-

nowe (ich spoiwem jest ywica silikonowa) 

nadaj  elewacji po ysk, cz sto maj  dzia a-

nie samoczyszcz ce (pod wp ywem inten-

sywnie padaj cego deszczu) i przepuszczaj

par  wodn . Idealnie nadaj  si  do tyn-

ków cementowo-wapiennych, ale tak e be-

tonu, ceg y i p yt w ókno-cementowych. 

Po czeniem w a ciwo ci farb akrylowych 

i silikonowych s  farby akrylowo-silikono-

we, które dobrze si  zmywaj  i maj  umiar-

kowan  przepuszczalno  pary wodnej. 

Pod o e pod wszystkie te farby musi by  su-

che. Przed na o eniem ka dej z nich dobrze 

jest wcze niej zastosowa  specjalny pod-

k ad gruntuj cy. Farby akrylowe, silikonowe 

i akrylowo-silikonowe mo na nak ada  tak-

e na powierzchnie pomalowane wcze niej 

farbami mineralnymi. Osobn  kategori  farb 

zalecanych do malowania tynków cemento-

Elewacje w jasnych odcieniach starzej  si

wolniej, nie wymagaj  tak cz stych zabiegów 

konserwacyjnych jak elewacje ciemne, na których 

wyra niej wida  wszystkie sp kania i odpryski
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 Oferta tynków – suchych mieszanek lub gotowych mas – jest du a, dlatego nie powinno by  problemu 

z odpowiednim dobraniem ich do pod o a

 Najlepszy czas na wyka czanie elewacji domu 

to koniec wiosny i pocz tek jesieni, kiedy na 

zewn trz panuj  umiarkowane temperatury
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Schemat konstrukcji ciany dwuwarstwowej wyko czonej tynkiem cienkowarstwowym

izolacja przeciwwilgociowa 

pionowa

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma

ciana fundamentowa
izolacja 

termiczna 

ciany 

fundamentowej

tynk

cienkowarstwowy
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wo-wapiennych s  farby cementowe, stano-

wi ce po czenie jasnych odmian cementu 

i polimerów. S  one odporne na wod , prze-

puszczaj  par  wodn , ale niestety nasi ka-

j . Ich wielk  zalet  jest atrakcyjna, w po-

równaniu do innych rodzajów farb, cena.

Tynki cienkowarstwowe 
nak adane na izolacj
termiczn
Stosuje si  je najcz ciej na przytwierdzan

do ciany warstw  styropianu (zwykle ma od 

5 cm do 15 cm). Styropian najpierw si  ko -

kuje (na 1 m kw. izolacji nale y u y  od 4 do 

6 ko ków), nast pnie trzeba przetrze  go spe-

cjaln  tark , aby pozby  si  nierówno ci. 

Kolejnym etapem jest naci gni cie na styro-

pian kleju do zatapiania siatki, który nak a-

da si  specjaln  metalow  pac . Po wtopieniu 

siatki na tak przygotowan  powierzchni  na-

k ada si  kolejn , cienk  warstw  kleju, któ-

ry po wyschni ciu nale y przeczy ci  papie-

rem ciernym (najlepiej 16-tk ). W ten sposób 

przygotowan  powierzchni  nale y zagrun-

towa  i pozostawi  do wyschni cia. Po kil-

ku dniach mo na przyst pi  do nak adania 

warstwy tynku, która ma zwykle grubo  od 

1 mm do 4 mm. Istnieje kilka rodzajów tyn-

ków cienkowarstwowych, które ró ni  si

g ównie struktur  i stopniem przepuszczal-

no ci pary wodnej. Tynki mineralne i sili-

katowe dobrze przepuszczaj  par  wodn ,

natomiast ywiczne i akrylowe maj  niski 

stopie  przepuszczalno ci. Nie ma to zna-

czenia, je li nak adamy tynk bezpo red-

nio na styropian, siatk  i klej, jest natomiast 

do  istotne w momencie, kiedy now  war-

stw  tynku chcemy przykry  stary tynk (tak-

e cementowo-wapienny, cementowy lub be-

ton). Warstwa zewn trzna zawsze powinna 

mie  wi kszy stopie  przepuszczalno ci pary 

wodnej. W przeciwnym razie ciana mo e

by  nara ona na zawilgocenie. 

Elewacje murowane 
i przyklejane
Tego typu elewacje z pewno ci  wygl da-

j  inaczej i oryginalniej od elewacji trady-

cyjnych (tynków cementowo-wapiennych 

lub cienkowarstwowych), ale s  te  znacz-

nie dro sze zarówno je li chodzi o materia-

y, jak i wykonanie. Najbardziej kosztowne 

s  elewacje murowane (tzw. obmurówka), 

które mog  zast powa  zewn trzn  war-

stw  cegie  na ca ej powierzchni domu, wy-

st powa  we wn kach lub na poszczegól-

nych cianach, ewentualnie si ga  np. do 

wysoko ci okien, licuj c si  z warstw  tyn-

ku. Elewacje murowane wykonuje si  naj-

cz ciej z cegie  klinkierowych (mog  by

g adkie lub ryflowane, pe ne lub dr one) 

oraz wyst puj cego w wielu odmianach ka-

mienia. Spoiwo w tym wypadku stanowi 

zaprawa cementowa, do której mo na dosy-

pa  pigment barwi cy. Robi c obmurówk

z cegie  klinkierowych, nale y pami ta ,

aby miesza  ze sob  ceg y z poszczegól-

nych palet, które mog  niekiedy ró ni  si

 Po czenie klinkieru, tynku i drewnianych elementów elewacji tworzy bardzo ciekawy efekt

 Elewacj  z silikatów po u o eniu trzeba zaimpregnowa

fo
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 P ytki ok adzinowe przykleja si  bezpo rednio 

do muru lub do ocieplenia
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Podczas murowania klinkieru trzeba uwa a , aby 

go nie zabrudzi  zapraw , poniewa  pó niejsze 

czyszczenie jest bardzo trudne

klinkier

tzw. mur pruski
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odcieniem. Po u o eniu ceg y dobrze jest 

przetrze  wilgotn  g bk  i zaimpregnowa ,

co nie tylko nada im intensywniejszy ko-

lor, ale tak e ochroni przed zabrudzeniem. 

Dobrze jest te  na kilkana cie dni przy-

kry  elewacj  grub  foli , aby zaprawa zd -

y a zwi za . Je li zaraz po u o eniu zmo-

czy j  deszcz, na ceg ach mog  pojawi  si

zacieki.

 Inn  opcj  jest ob o enie domu kamie-

niem naturalnym (zwykle granit, rzadziej 

piaskowiec), konglomeratem (m czka ka-

mienna z 5-procentowym dodatkiem y-

wicy poliestrowej), kamiennymi p ytkami 

pokrytymi ywic  akrylow  lub p ytka-

mi imituj cymi ceg  klinkierow  (w odcie-

niach czerwieni, br zu i ó ci) mocowany-

mi na klej. P ytki i kamienne bloki mo na 

uk ada  bezpo rednio na tynk. W prze-

ciwie stwie do elewacji murowanej do-

brze jest kilka miesi cy poczeka , a  budy-

nek osi dzie. Inaczej p ytki mog  pop ka .

Istotny jest równie  dobór w a ciwego kle-

ju, który powinien by  elastyczny i odporny 

zarówno na napr enia spowodowane od-

kszta caniem si  p ytek pod wp ywem tem-

peratury, jak i dzia anie niekorzystnych 

czynników zewn trznych. 

Elewacja murowana jest na pewno ci -

sza, grubsza i trudniejsza do u o enia ni  ele-

wacja z p ytek czy kamiennych bloków. Poza 

tym nie ma tu tak wielu mo liwo ci dobo-

ru materia ów zarówno pod wzgl dem faktu-

ry, jak i kolorystyki. Jest natomiast elegancka, 

solidna, trwa a i zapewnia wspania  izola-

cj  budynku.

Elewacje mocowane
Poprzez elewacje mocowane najcz ciej ro-

zumie si  siding (tzw. oblicówka winylowa) 

oraz drewniane panele. Siding jest materia-

em lekkim, niezwykle trwa ym (gwaran-

cja mo e obejmowa  nawet kilkadziesi t lat) 

i niedrogim. Panele (zwykle maj  szeroko

od 10 cm do 30 cm i d ugo  do 6 m) mog

by  p askie lub amane, z faktur  g adk  lub 

imituj c  drewno. Pomimo e siding dost p-

ny jest w kilkunastu kolorach, najbardziej 

popularny jest kolor bia y. Panele mo na a-

two my , a uszkodzone elementy wymienia

na nowe bez konieczno ci demontowania ca-

ej elewacji. 

Kiedy ju  zdecydujemy si , czy b dziemy 

mocowa  siding w poziomie, czy w pionie 

oraz czy pod niego po o ymy warstw  do-

cieplaj c  (styropian lub we na mineralna), 

wówczas mo emy przyst pi  do monta u li-

stew tzw. rusztu (listwy przytwierdza si

do ciany za pomoc  ko ków rozporowych). 

Panele zawsze uk ada si  od do u ciany. 

Dobrze jest zacz  od uk adania du ych 

p aszczyzn, a cinki wykorzysta , np. wy-

k adaj c sidingiem wn ki okienne. Trzeba 

pami ta , aby pomi dzy panelami zostawi

niewielkie przerwy i nie montowa  ich na 

sztywno poniewa  rozszerzaj  si  i kurcz

pod wp ywem temperatury.

Innym rodzajem elewacji mocowanej s

drewniane panele. Zwykle wykorzystuje si

zaimpregnowane wcze niej deski ( wier-

kowe, sosnowe, modrzewiowe) lub gonty. 

Deski maj  zwykle szeroko  od 9,5 cm do 

15 cm i d ugo  od 3 m do 5 m. Podobnie 

jak w przypadku sidingu nale y zacz  od 

skonstruowania rusztu (drewniane aty po-

winny by  rozmieszczone co 40–60 cm). 

Pomi dzy listwy mo emy w o y  docie-

plaj c  we n  mineraln , któr  – zanim za-

czniemy mocowa  panele – nale y zabezpie-

czy  foli  wiatroizolacyjn . Monta  elewacji 

drewnianej rozpoczyna si  od elementów 

naro nych i otworów. Deski mo na uk a-

da  na ró ne sposoby: na pióro-wpust lub 

przylg . Mocuje si  je do rusztu z at drew-

nianych za pomoc  wkr tów. Nale y pa-

mi ta , aby mi dzy deskami a murem lub 

warstw  docieplaj c  znajdowa a si  wol-

na przestrze . W przeciwnym razie pod ele-

wacj  mo e zbiera  si  zabójcza dla drewna 

wilgo . Gotow  elewacj  nale y pomalowa

wodoodpornym lakierem, lakierobejc  lub 

impregnatem dekoracyjnym i co 3–4 lata po-

wtarza  ten zabieg.

Elewacje drewniane, cho  niezwykle efek-

townie wygl daj , maj  kilka wad. S  drogie, 

wymagaj  cz stych zabiegów piel gnacyj-

nych oraz s  materia em atwopalnym.
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 Oblicówka winylowa (siding) to 

najpopularniejszy materia  do mocowania na 

ruszcie

 Na elewacje drewniane u ywa si  desek z drewna 

wierkowego, sosnowego, modrzewiowego lub 

którego  z gatunków egzotycznych
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 Schemat ciany dwuwarstwowej wykonywanej metod  lekk  such , wyko czonej sidingiem

tynk cementowo wapienny, grubo ci 2 cm

ciana no na z pustaków ceramicznych typu 

MAX, grubo ci 19 cm

izolacja termiczna z dwóch warstw 

we ny mineralnej o cznej 

grubo ci  14 cm, 

uk adana pomi dzy 

drewnianymi listwami 

wzajemnie prostopad ych 

rusztów dystansowych

folia wiatroizolacyjna

ruszt z desek 

grubo ci 2,5 cmelewacja z desek

lub sidingu winylowego
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