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METODA 
LEKKA MOKRA
krok po kroku

Œciany dwuwarstwowe
ocieplane metod¹ lekk¹

mokr¹ s¹ jednymi 
z najbardziej popularnych
zarówno wœród projektan-

tów jak i inwestorów. 
Dlaczego ciesz¹ siê takim
uznaniem i jak poprawnie

wykonaæ warstwê 
izolacyjn¹? Na te pytania

postaramy siê 
odpowiedzieæ.

fot. Haas

Marcin Grêbiszewski



Na czym polega meto-
da lekka mokra?
Metoda lekka mokra to rodzaj ocie-

plenia i wykoñczenia zewnêtrznych œcian
budynku. Polega na przyklejeniu do mu-
ru warstwy izolacji termicznej ze styro-
pianu lub we³ny mineralnej i pokryciu jej
tynkiem cienkowarstwowym. Nazywa siê
lekka, bo ciê¿ar warstwy ocieplenia wraz 
z tynkiem wynosi zaledwie 10-30 kg/m2.
Natomiast mokra, poniewa¿ do rozrobie-
nia zaprawy klejowej i tynku potrzebna
jest woda.  

Istnieje równie¿ metoda ciê¿ka mokra,
w której stosuje siê stalow¹ siatkê wzmac-
niaj¹c¹ (zamiast w³ókna szklanego) i tra-
dycyjny, a wiêc ciê¿ki  tynk cementowo-
wapienny o gruboœci 1,5-2,5 cm. Jednak
obecnie stosuje siê j¹ jeszcze tylko w do-
mach o konstrukcji szkieletowej. 

Zalety i wady metody
lekkiej mokrej
Metoda lekka mokra to ulubiony

przez architektów sposób ocieplania
œcian. W du¿ej mierze wynika to z dwóch
podstawowych zalet tego sposobu izola-
cji: 
n uzyskania niewielkiej gruboœci prze-
grody, przy jednoczesnym zachowaniu
doskona³ych parametrów termicznych
(tynk, mur, izolacja termiczna, tynk cien-
kowarstwowy tworz¹ œcianê o ³¹cznej gru-
boœæ zaledwie 2+18+12+1=33 cm 
i wspó³czynniku przenikania ciep³a
U=0,25-0,30 W/m2K);  
n wyeliminowania mostków termicznych
dziêki rozdzieleniu funkcji w przegrodzie
(warstwa noœna i izolacyjna); oczywiœcie
pod warunkiem poprawnego wykonania i
zastosowania materia³ów odpowiedniej
jakoœci.

Kolejnymi zaleami tej metody s¹ jej
dostêpnoœæ oraz to, ¿e wiele ekip budow-
lanych doœæ dobrze opanowa³o technolo-

giê wykonania. Nie jest to bowiem zbyt
trudny sposób ocieplania œcian, a zadowa-
laj¹ce efekty uzyskuje siê zawsze, gdy œci-
œle przestrzegane s¹ zalecenia producen-
tów systemów.

Jednak, jak wszystko, metoda lekka
mokra ma równie¿ mankamenty. Podsta-
wowym, jest du¿a wra¿liwoœæ na b³êdy
wykonawcze. Niedok³adne u³o¿enie izo-
lacji, zbyt ma³e zak³ady siatki zbroj¹cej,
czy tynkowanie œcian fragmentami na
dodatek w d³ugich odstêpach czasu to
tylko czêœæ z nich. Jednak jest ich znacz-
nie wiêcej, a zazwyczaj o tym, ¿e b³êdy
zosta³y pope³nione inwestor przekonuje
siê dopiero po kilku latach, gdy tynk pê-
ka i odstaje od izolacji. Trzeba jeszcze za-
znaczyæ, ¿e w tej metodzie wszelkie na-
prawy zwykle s¹ skomplikowane i kosz-
towne. Kolejnym mankamentem jest
praktycznie ca³kowity brak paroprze-
puszczalnoœci œcian, gdy stosowana jest
izolacja ze styropianu. Oczywiœcie, nie
jest to powa¿ny b³¹d, pod warunkiem, ¿e
w domu sprawnie dzia³a system wentyla-
cji nawiewno-wywiewnej (najlepiej me-
chanicznej).  

Metoda lekka mokra ma równie¿ i in-
ne ograniczenia. Na przyk³ad mo¿na j¹
stosowaæ tylko w œciœle okreœlonych wa-
runkach atmosferycznych - nie mo¿e pa-
daæ deszcz, ani wiaæ silny wiatr, zakres
optymalnej temperatury to 5-25°C, a du¿e
nas³onecznienie praktycznie uniemo¿li-
wia wykonywanie robót. W³aœciwie nie
nadaje siê ona do ocieplania œcian drew-
nianych, szkieletowych i kamiennych.
Podobnie jak do termomodernizacji œcian
wykoñczonych materia³ami nienasi¹kli-
wymi, np. ceg³¹ klinkierow¹.   

�
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W metodzie lekkiej mokrej, jako izolacjê ter-
miczn¹ mo¿na stosowaæ we³nê mineraln¹. U¿ywa
siê p³yt twardych lub tzw. lamelowych, czyli 
z w³óknami u³o¿onymi prostopadle do p³aszczyzny
œciany. P³yty we³ny powinno siê przyklejaæ do
œciany pokrywaj¹c zapraw¹ ca³¹ ich powierzchniê.
Wskazane jest tak¿e stosowanie dodatkowego ko-
twienia – ko³kami z trzpieniami metalowymi w ilo-
œci 8 szt/m2. Z uwagi na to, ¿e we³na mineralna
jest materia³em paroprzepuszczalnym, do jej wy-
koñczenia nale¿y stosowaæ tylko cienkowarstwo-
we tynki mineralne lub silikatowe.

We³na mineralna 
metoda lekka mokra>>

fot. Optiroc

fot. Henkel

Porównanie cech tynków cienkowarstwowych
Tynki

akrylowy silikonowy mineralny silikatowy
trwa³oœæ nnnnn nnnnn nnnnnnnn nnnnn

paroprzepuszczalnoœæ nn nnnnn nnnnnnnn nnnnn

nasi¹kliwoœæ nnnnnnnn nnnnnnnn nn nnnnn

mrozoodpornoœæ nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn

odpornoœæ na zabrudzenie nn nnnnnnnn nnnnn nnnnn

odpornoœæ na glony nn nnnnnnnn nnnnn nnnnn

odpornoœæ na uderzenia nnnnnnnn nnnnn nn nnnnn

bogactwo kolorów nnnnnnnn nnnnnnnn nn nn

trwa³oœæ kolorów nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnn nnnnn

³atwoœæ uk³adania nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnn nn

³atwoœæ czyszczenia i odnawiania nnnnn nnnnnnnn nnnnn nnnnnnnn

cena nnnnn nn nnnnnnnn nn

Cechy tynków
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Zanim przyst¹pi siê do w³aœciwych robót ociepleniowych nale¿y bardzo
dok³adnie wyznaczyæ dolny poziom izolacji termicznej (chyba, ¿e wczeœniej
zosta³y ocieplone œciany fundamentowe). Najczêœciej jest to linia pokrywa-
j¹ca siê z coko³em budynku (wyznacza j¹ izolacja przeciwwilgociowa u³o¿o-
na na œcianach fundamentowych lub piwnicznych). W tym miejscu mocuje
siê tzw. listwê startow¹, czyli odpowiednio wyprofilowany kszta³townik 
z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od gruboœci materia³u izolacyjnego.
Do muru przykrêca siê go œrubami z ko³kami (najlepiej nylonowymi) rozsta-
wionymi co oko³o 30 cm. W naro¿ach listwy startowe przycina siê pod od-
powiednim k¹tem (najczêœciej 45°), ale tak, aby pomiêdzy nimi powsta³a
szczelina szerokoœci 3-5 mm. Dziêki temu stalowe profile bêd¹ mog³y siê
swobodnie odkszta³caæ pod wp³ywem okresowo zmieniaj¹cej siê tempera-
tury. Nawet  wtedy, gdy naro¿e zostanie usztywnione specjaln¹ spink¹ 
z tworzywa zapobiegaj¹c¹ klawiszowaniu profili.  

Do oparcia p³yt izolacyjnych mo¿na tak¿e wykorzystaæ równe drewnia-
ne listwy np. o przekroju 5x5 cm, które odkrêca siê po u³o¿eniu ocieplenia. 

Krok 1. Listwa startowa>>

murowana œciana noœna

œciana 
fundamentowa

œciana 
fundamentowa

œciana 
parteru

listwa drewniana 
bêd¹ca alternatyw¹
dla listwy startowej 
z blachy 
ocynkowanej

izolacja termiczna ze styropianu
lub polistyrenu ekstrudowanego

pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

listwa startowa z blachy
ocynkowanej

szczelina dylatacyjna 
szerokoœci 3-5 mm

kotwy monta¿owe 
w rozstawie co oko³o 30 cm

Precyzyjne wypoziomowanie listwy startowej to jedna z najwa¿niej-
szych czynnoœci przy ocieplaniu œcian metod¹ lekk¹ mokr¹

fot. Henkel
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Najlepiej wykonaæ j¹ z frezowanych p³yt styropianowych o ciê¿arze ob-
jêtoœciowym 15 lub 20 kg/m3. Gruboœæ izolacji powinna byæ obliczona przez
architekta i podana w projekcie – zwykle wynosi 10-15 cm. P³yty o wymia-
rach 50x100 lub 60x120 cm przykleja siê do œciany na zaprawê klejow¹. Je-
œli mur jest równy i wykonany z lekkich materia³ów (np. betonu komórko-
wego) to zapraw¹ klejow¹ powinno siê pokrywaæ ca³¹ powierzchniê p³yty.
Do tego celu u¿ywa siê pacy zêbatej o wymiarach zêbów 10-12 mm. Dziêki
temu uzyskuje siê nieco lepsz¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹ przegrody. P³yty sty-
ropianu trzeba uk³adaæ bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankê”, czyli 
z przesuniêciem o pó³ d³ugoœci p³yty. Nie wolno dopuœciæ by pomiêdzy nimi
pozosta³a zaprawa klejowa, poniewa¿ jest to równoznaczne z powstaniem
mostka termicznego. W budynkach o wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 8 m, sty-
ropian mo¿na tylko przyklejaæ do œciany. Jednak zwykle zaleca siê dodatko-
we kotwienie p³yt w miejscach nara¿onych na wiêksze ssanie wiatru, czyli
w naro¿ach budynku oraz w pobli¿u otworów okiennych i drzwiowych (pasy
o szerokoœci 1 m). Do tego celu u¿ywa siê ko³ków rozprê¿nych z tworzywa
sztucznego. Jeœli p³yty maj¹ frezowane krawêdzie, to wystarcz¹ 4 szt./m2, 
a jeœli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych œcianach z ceg³y pe³-
nej lub silikatowej ko³ki powinny byæ zakotwione na g³êbokoœæ min. 5 cm, 
a w mniej wytrzyma³ych œcianach z pustaków ceramicznych lub betonu ko-
mórkowego na co najmniej 9 cm. Trzeba te¿ dopilnowaæ, aby talerzyki doci-
skowe ko³ków by³y osadzone równo z powierzchni¹ p³yt izolacyjnych.

Krok 2. Izolacja termiczna>>

Najbardziej popularna metoda klejenia styropianu do œciany na tzw.
placki. Jest szczególnie polecana, gdy powierzchnia muru nie jest zbyt
równa. Wtedy w pobli¿u krawêdzi p³yty nanosi siê paski zaprawy sze-
rokoœci 3-4 cm i dodatkowo jeszcze 5-6 placków o œrednicy oko³o 
10 cm w czêœci œrodkowej. W metodzie tej trzeba bardzo uwa¿aæ, aby
zaprawa nie dosta³a siê pomiêdzy p³yty styropianowe i nie utworzy³a
mostka termicznego.

murowana œciana noœna

wêgarek 
szerokoœci 3-5 cm

utworzony 
ze styropianu

ocieplona œciana 
fundamentowa

pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

listwa startowa z blachy ocynkowanej

izolacja termiczna z frezowanych
p³yt styropianiowych 
gruboœci 10-15 cm

dodatkowe kotwy 
z tworzywa sztucznego
zalecane na naro¿ach 
i w pobli¿u otworów

fot. Atlas
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Przyklejony do œcian styropian musi byæ pokryty warstw¹ wzmacniaj¹-
c¹, poniewa¿ jest zbyt miêkki i przez to ma³o odporny na wszelkie uderze-
nia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczêœciej u¿ywa
siê siatki z w³ókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalo-
wej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siat-
ka musi byæ wtopiona pomiêdzy dwie warstwy zaprawy klejowej. 
W tym celu p³yty styropianu pokrywa siê warstw¹ zaprawyi przeci¹ga z¹b-
kowan¹ pac¹. Nastêpnie przyk³ada siê siatkê i wciska j¹ w zaprawê klejo-
w¹, lekko przeci¹gaj¹c pac¹ o g³adkiej krawêdzi. Kolejne pasy, zwykle pio-
nowo uk³adanej siatki, ³¹czy siê na zak³ady szerokoœci 10-20 cm. Naro¿a
otworów wzmacniamy przyklejaj¹c ukoœnie (pod k¹tem 45°) dodatkowe pa-
sy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Dooko³a okien mocujemy profil przy-
okienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawêdzie p³yt izolacyjnych
wokó³ otworów (tak¿e naro¿y budynku) zabezpieczamy profilami naro¿niko-
wymi z w³ókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowan¹ siatk¹. Wszyst-
kie dodatkowe warstwy siatki lub profile ka¿dorazowo musz¹ byæ wtapiane
pomiêdzy dwie warstwy zaprawy klejowej. 

W przypadku nieu¿ywania gotowych profili powinno siê stosowaæ za-
sadê podwójnego uk³adania siatki na wszelkich naro¿ach i ods³oniêtych
szczytach p³yt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przykleiæ najpierw do
muru dodatkowy pas siatki, nastêpnie owin¹æ krawêdzie p³yt styropiano-
wych (na kszta³t litery C) i dopiero zamocowaæ w³aœciw¹ siatkê wzmacnia-
j¹c¹ ca³¹ powierzchniê izolacji termicznej.

Krok 3. Siatka zbroj¹ca>>

murowana œciana noœna

wêgarek 
szerokoœci 3-5 cm 

ocieplona œciana 
fundamentowa

dodatkowy pas
siatki 
wzmacniaj¹cej
w kszta³cie  
litery C

pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

listwa startowa z blachy ocynkowanej

podk³adowa warstwa zaprawy klejowej

wierzchnia 
warstwa zaprawy
klejowej

izolacja termiczna ze styropianu

dodatkowe, niezbêdne
pasy siatki z w³ókna
szklanego dooko³a
otworów okiennych 
i drzwiowych

siatka z w³ókna szklanego 
wtopiona w zaprawê 
klejow¹

ALPOL GIPS (41) 372 11 00 www.alpol.pl
ATLAS (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
AUSTROTHERM (33) 844 70 33 www.austrotherm.pl
BAUMIT (71) 358 25 00 www.baumit.com.
BOLIX 0-801 650 222 www.bolix.pl
CAPAROL POLSKA (22) 331 98 98 www.caparol.com.pl
DEKORPLAST (22) 644 77 36 www.dekorplast.pl
DRYVIT SYSTEMS USA (Europe) (22) 453 39 50 www.dryvit.pl
DÜFA POLSKA (71) 354 59 71 www.dufa.com.pl
EURO-MIX (32) 435 90 99 www.euromix.com.pl
FARBY KABE POLSKA (32) 204 64 60 www.farbykabe.pl
HENKEL (22) 565 63 00 www.ceresit.pl
IZOHAN (58) 781 45 85 www.izohan.pl
IZOTERM (22) 785 06 90 www.izoterm.waw.pl
JOBI FARBWERKE POLSKA (34) 366 55 55 www.jobi.pl
KERAKOLL POLSKA (42) 225 17 00 www.kerakoll.pl
KREISEL (61) 846 79 00 www.kreisel.com.pl
LAKMA (33) 852 66 01 www.lakma.com
MATRES REVCO (58) 536 28 03 www.matresrevco.pl
OPTIROC (22) 845 62 25 www.optiroc.pl
PAROC POLSKA (52) 568 21 90 www.paroc.pl
ROCKWOOL (68) 385 01 61 www.rockwool.pl
SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA 0 800 163 121 www.isover.pl
SAKRET (71) 318 72 01 www.sakret.pl
SKA£A (32) 217 07 44 www.skala.com.pl
STO-ISPO (22) 511 61 00 www.sto.pl
STYROPOL 0-801 612 767 www.styropol.pl
ŒNIE¯KA SA (14) 681 11 11 www.sniezka.pl
TORAED CHEMICAL (76) 857 54 56 www.toraed.com.pl
TORGGLER EKOR (42) 717 27 37 www.torggler-ekor.pl
URSA (32) 262 20 73 www.ursa.pl
QUICK-MIX (71) 392 72 15 www.quick-mix.pl

Info Rynek – firmy
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Po zwi¹zaniu i wyschniêciu noœnej warstwy podk³adowej mo¿na przy-
st¹piæ do nak³adania jednego z czterech rodzajów tynków cienkowarstwo-
wych. Do wyboru s¹:

n tynki akrylowe maj¹ce postaæ gotowej do u¿ycia masy wykonanej na
bazie spoiwa polimerowego; nie s¹ paroprzepuszczalne i dlatego doskona-
le nadaj¹ siê do pokrywania styropianu;

n tynki silikonowe – tak¿e w postaci gotowej masy (spoiwem jest ¿y-
wica silikonowa); charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ paroprzepuszczalnoœci¹ od
tynków akrylowych, ale równie¿ s¹ bardzo dobre do ochrony elewacji sty-
ropianowych;

n tynki mineralne w postaci suchej mieszanki rozrabianej z wod¹ bez-
poœrednio na placu budowy; maj¹ dobr¹ paroprzepuszczalnoœæ i dlatego
znajduj¹ zastosowanie g³ównie w systemach ociepleniowych z we³n¹ mine-
raln¹;

n tynki silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi maj¹ postaæ go-
towej do u¿ycia masy; s¹ paroprzepuszczalne, u¿ywa siê ich razem z we³n¹
mineraln¹.  

Gruboœæ warstwy tynku w du¿ej mierze zale¿y od œrednicy zastosowa-
nego kruszywa (1-5 mm) oraz za³o¿onej faktury (g³adka, drapana, kornik,
baranek). Jednak nale¿y przestrzegaæ, aby warstwa tynku mineralnego wy-
nosi³a 2-5 mm, a pozosta³ych rodzajów 1,5-3,5 mm. W przeciwnym razie
tynk mo¿e popêkaæ lub nie uzyska oczekiwanego, dekoracyjnego wygl¹du. 
Z tego wzglêdu równie wa¿ne jest w³aœciwe prowadzenie robót tynkar-
skich. Masa powinna byæ nak³adana równomiernie na ca³ej powierzchni
œciany, poniewa¿ tylko wtedy nie bêd¹ widoczne œlady po³¹czeñ. W tym ce-
lu œcianê nale¿y podzieliæ na poziome pasy szerokoœci 1-1,5 m. Ekipa sk³a-
daj¹ca siê co najmniej z trzech pracowników bêdzie mog³a tak zorganizo-
waæ sobie pracê, ¿eby ¿aden pas tynku nie zd¹¿y³ wyschn¹æ przed po³¹cze-
niem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury.

Krok 4. Tynk cienkowarstwowy>>
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Orientacyjny koszt ocieplenia metod¹ lekk¹ mokr¹ domu o pow. œcian 120 m2

Koszt ocieplenia œcian zewnêtrznych o powierzchni  120 m2.
Ocieplenie styropianem  gruboœci 10 cm, tynk akrylowy: 
styropian  12 m3 1700 z³
kleje mocuj¹ce 1000 kg 1000 z³ 
siatka zbrojeniowa  150 m2 300 z³
preparat gruntuj¹cy 20 1 200 z³
ko³ki mocuj¹ce      500 szt. 200 z³   
akcesoria dodatkowe 300 z³
tynk akrylowy   400 kg     2000 z³  
RAZEM 5 700 z³

Ocieplenie we³n¹ mineraln¹ gruboœci 10 cm, tynk mineralny:
we³na mineralna 12 m3 4200 z³
kleje mocuj¹ce 1000 kg 1300 z³  
siatka zbrojeniowa 150 m2 300 z³ 
preparat gruntuj¹cy 20 l 200 z³
ko³ki mocuj¹ce  700 szt. 400 z³
akcesoria dodatkowe            300 z³   
tynk mineralny 400 kg          600 z³
tynk mineralny 400 kg       600 z³
RAZEM 7300 z³
Podajemy ceny brutto

Info Rynek – ceny


