Artykuï promocyjny

Elewacja domu po ociepleniu

JAK PRAWIDOWO DOBRAm
I ZAMOCOWAm KOEK

Termomodernizacja, czyli ocieplanie budynków to temat bardzo na czasie.
Warto zwróciÊ uwagÚ, co i w jaki sposób montuje nam wykonawca, aby nie
tylko mieÊ fizycznie ocieplony budynek, ale równieĝ spokój, ciepïo i gwarancjÚ
jakoĂci na kolejne kilkadziesiÈt lat.
Waĝnym elementem systemu przy ocieplaniu budynku jest koïek do mocowania izolacji. Jest kilka istotnych cech, na które naleĝy zwróciÊ uwagÚ
przy jego doborze i montaĝu.
Paleta oferowanych koïków do mocowania izolacji
termicznej jest bardzo szeroka. Dla inwestora wybór jakiegokolwiek z nich jest nie lada wyzwaniem.
Warto wybieraÊ produkty oznakowane znakiem
CE. Koïki tak oznakowane poddawane sÈ badaniom
starzeniowym symulujÈcym 25-letni okres uĝytkowania. Takie badania mogÈ przejĂÊ tylko koïki
wyprodukowane z najlepszych tworzyw. Szukajmy, zatem tego typu oznakowania i parametrów
technicznych koïków na etykiecie opakowania.
Na rynku dostÚpnych jest kilka rodzajów koïków,
tj. koïki z trzpieniem tworzywowym oraz zbtrzpieniem stalowym z obtryskanÈ i nieobtryskanÈ tworzywem gïówkÈ. Koïek naleĝy dobraÊ w zaleĝnoĂci od typu podïoĝa (peïne – np. beton, cegïa czy
szczelinowe, np. Porotherm) biorÈc pod uwagÚ
jego strefÚ zakotwienia. Przy doborze dïugoĂci
koïka naleĝy ujÈÊ gruboĂÊ i rodzaj materiaïu izolacyjnego (weïna mineralna, styropian) oraz w zasadzie zawsze wystÚpujÈce nierównoĂci podïoĝa
oraz zaprawÚ klejowÈ. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na
talerzyk koïka, poniewaĝ odpowiada on za dociskanie materiaïu izolacyjnego do podïoĝa. Koïki,
których talerzyk jesteĂmy w stanie wygiÈÊ w palcach, nie speïniÈ swojego zadania. Podczas montaĝu zatopiÈ siÚ w izolacji i bÚdzie trzeba szpachlowaÊ je warstwÈ kleju, co w efekcie koñcowym
spowoduje, ĝe uzyskamy efekt biedronki (okrÈgïe
plamy na elewacji). Warto zwróciÊ na to uwagÚ,
poniewaĝ wyglÈd elewacji jest najwaĝniejszym
efektem koñcowym ocieplenia. Powstaïego efektu biedronki nie cofniemy, a miejsca mocowania
koïków bÚdÈ widoczne niezaleĝnie od pory roku.
Istotne jest równieĝ to, czy koïki posiadajÈ cechy
termodybla, tzn. ograniczajÈ do minimum przewodzenie ciepïa, czyli powstawanie mostków ter-
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Plamy na elewacji, czyli „efekt biedronki”

micznych odpowiedzialnych za straty ciepïa na
elewacji (Ărednio 1000 punktów mocowañ na domek jednorodzinny to 1000 potencjalnych punktowych mostków termicznych).
Po prawidïowym doborze koïka przychodzi czas na
montaĝ. Nawet najlepszy produkt o najwyĝszych parametrach nie bÚdzie speïniaï swojego zadania, jeĂli nie zostanie prawidïowo zamocowany. Do montaĝu ocieplenia wybierzmy firmÚ z dïugoletnim
doĂwiadczeniem, która zaoferuje nam rozwiÈzanie systemowe, tj. izolacjÚ, koïki, siatki, kleje
renomowanej firmy systemowej tzn. takiej, która
dostarcza komplet materiaïów niezbÚdnych do prawidïowego wykonania docieplenia. Ta forma zakupu gwarantuje, ĝe stosujemy sprawdzone produkty
i system, a nie przypadkowo dobrane komponenty.
Proces montaĝu koïków poprzedzony jest wywierceniem otworu. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na sposób
i jakoĂÊ wykonania otworu. W podïoĝach szczelinowych powinno siÚ stosowaÊ tylko wiertïo ze
zredukowanym udarem, poniewaĝ to gwarantuje
prawidïowe zakotwienie koïka w przygotowanym
otworze. Stosowanie przez wykonawców wierteï
udarowych powoduje, ĝe Ăcianki np. Porothermu sÈ
degradowane i koïek nie ma w czym siÚ zakotwiÊ.
Prawidïowe mocowanie pïyt izolacyjnych powinno siÚ przeprowadziÊ na ich ïÈczeniach i w Ărod-

Montaĝ zagïÚbiony koïka w materiale izolacyjnym

ku, bezwzglÚdnie w punktach klejenia do podïoĝa. W przypadku domów jednorodzinnych iloĂÊ
koïków na m2 powierzchni to Ărednio 4–5 sztuk.
PrzechodzÈc do procesu montaĝu koïków, moĝemy je zamontowaÊ na dwa sposoby; powierzchniowy i zagïÚbiony. Zwyczajowo montaĝyĂci stosujÈ
montaĝ powierzchniowy, wbijany gdzie po wywierceniu otworu i wïoĝeniu koïka, trzpieñ koïka
(gwóědě) zostaje wbity mïotkiem.
W przypadku stosowania produktów kiepskiej
jakoĂci i montaĝu ich poprzez niedoĂwiadczonego montaĝystÚ nagminne jest niszczenie (dziurawienie) termoizolacji przez zbyt gïÚboko wbite
koïki. Powstaïe w ten sposób dziury wykonawcy
zaszpachlowujÈ warstwÈ kleju. Taki montaĝ jest
bïÚdny, poniewaĝ warstwa ocieplenia jest niejednolita, a efektem jest wspomniany efekt biedronki.
Zamocowany koïek powinien licowaÊ siÚ zbelewacjÈ. Tak przygotowana Ăciana bÚdzie wtedy prawidïowo przygotowana do nakïadania siatki i kleju
bez potrzeby szpachlowania.
W przypadku montaĝu zagïÚbionego z uĝyciem
zaĂlepki najkorzystniej jest zastosowaÊ koïek
wkrÚcany z trzpieniem stalowym. Po wywierceniu
otworu, wïoĝeniu koïka, wkrÚca siÚ go za pomocÈ
specjalnego urzÈdzenia montaĝowego, które jednoczeĂnie wycina w izolacji otwór gotowy do zakrycia zaĂlepkÈ. NaciÚty w termoizolacji otwór jest idealnie dopasowany do zaĂlepki. Uzyskujemy gïadkÈ
powierzchniÚ przygotowanÈ do dalszych prac dociepleniowych. Straty ciepïa i wystÚpowanie efektu biedronki sÈ w tym przypadku wyeliminowane.
PamiÚtajmy, ĝe koïek mimo iĝ go nie widaÊ, ma
istotne znaczenie, poniewaĝ prawidïowo dobrany i zamontowany zapewnia nam bezpieczeñstwo
ibpiÚknÈ elewacjÚ na dïugie lata.
Zajmujemy siÚ produkcjÈ i rozwojem koïków
od dziesiÚcioleci. JesteĂmy europejskim liderem
wb rozwiÈzaniach mocowania izolacji termicznych. Skorzystaj z naszych doĂwiadczeñ!
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