
Najbardziej popularnym sposobem
termomodernizacji jest metoda tzw.

lekka mokra. Okreœlenie to wynika ze
sposobu przygotowania i monta¿u war-
stwy termochronnej. Poniewa¿ materia³
termoizolacyjny jest lekki, nie ma potrze-
by wzmacniania œcian budynku. Do mon-
ta¿u i wykoñczenia zewnêtrznej po-
wierzchni ocieplenia stosuje siê specjalne
masy systemowe. Przygotowuje siê je

z proszku (kompozycja spoiw i kruszyw)
oraz wody. S¹ to wiêc masy „mokre”. 

Dodatkowa warstwa izolacji cieplnej
montowana jest jako system tworz¹cy ze-
wnêtrzn¹ warstwê elewacji budynku �.
Oznacza to brak koniecznoœci jakichkol-
wiek przeróbek murów lub wnêtrz domu. 

Na czym to polega?
Jak warstwê termochronn¹ stosuje siê

p³yty z twardej we³ny mineralnej lub,
znacznie czêœciej – styropianowe. Wynika
to z atrakcyjnej ceny tych ostatnich. Ter-
moizolacja mocowana jest do œciany za-
praw¹ klejow¹  i dodatkowo ³¹cznikami –
ko³kami rozprê¿nymi w kszta³cie „grzyb-
ków”. Tak przygotowan¹ pow³okê pokry-
wa siê mas¹ klej¹c¹  wzmocnion¹ zatopio-
n¹ w niej siatk¹ z w³ókien szklanych.
Zewnêtrzne pokrycie tworzy warstwa
tynku strukturalnego. Jego powierzchnia,
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Ka¿demu w³aœcicielowi domu jednorodzinnego zale-
¿y, by op³aty zwi¹zane z jego eksploatacj¹ by³y jak naj-
ni¿sze. Znaczn¹ ich czêœæ stanowi¹ koszty ogrzewania,
a mo¿na je przecie¿ ograniczyæ stosuj¹c skuteczn¹ izo-

lacjê ciepln¹ œcian zewnêtrznych. 

CIEPŁA KOŁDERKA
fot. Austrotherm

OOpprraaccoowwaanniiee:: JJaarrooss³³aaww BBaarraaññsskkii
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w zale¿noœci od rozmiaru zastosowanego
kruszywa, mo¿e byæ g³adka lub struktu-
ralna. 

Metodê lekk¹ mokr¹ mo¿na stosowaæ
do izolowania œcian:
■ murowanych ( np. z ceg³y, pustaków
ceramicznych, betonu komórkowego);
■ betonowych monolitycznych i prefa-
brykowanych. 

Powierzchnia pod ocieplenie mo¿e
byæ zarówno wykoñczona (otynkowana)
jak i w stanie surowym. Wszelkie prowa-
dzi siê w temperaturze otoczenia nie ni¿-
szej ni¿ 5° C, przy braku opadów atmosfe-
rycznych. Klejenia i nak³adania warstwy
zewnêtrznej nie nale¿y równie¿ wykony-

waæ w dni upalne – wysoka temperatura
powoduje zbyt szybkie odparowywanie
wody i z³e utwardzenie spoin. 

Je¿eli metoda lekka mokra stosowana
jest w budynku nowym, monta¿ ocieple-
nia powinien odbywaæ siê po wykonaniu
dachu, wstawieniu okien i drzwi oraz za-
montowaniu rynien (przed monta¿em rur
spustowych). 

Przed rozpoczêciem wszelkich prac
termomodernizacyjnych nale¿y obliczyæ
gruboœci warstwy izolacji. O pomoc
w ustaleniu tego parametru warto zwróciæ
siê do dystrybutorów materia³ów izolacyj-
nych. Doradztwo techniczne czêsto jest
bezp³atne, szczególnie gdy po³¹czymy je
z zakupem materia³ów monta¿owych. 

Zalecane, orientacyjne gruboœci sty-
ropianowych warstw izolacyjnych dla
energooszczêdnych budynków mieszkal-
nych prezentowane s¹ w tabeli 1.

Dobre pod³o¿e podstaw¹
sukcesu
Pod³o¿e pod termoizolacjê powinno

byæ równe. Kleje stosowane w metodzie
lekkiej mokrej uzyskuj¹ dobr¹ przyczep-
noœæ na ka¿dym pod³o¿u mineralnym pod
warunkiem, ¿e jest ono zwarte, mocne
i wolne od zanieczyszczeñ. Dlatego po-
wierzchnie œcian powinny byæ starannie od-
kurzone i pozbawione pêkniêæ. Z pod³o¿a
nale¿y usun¹æ luŸne kawa³ki betonu i tynku
oraz kurz. Wygodnie jest pos³u¿yæ siê
szczotkami a nastêpnie ca³oœæ zmyæ silnym
strumieniem wody. Po myciu œciany musz¹
zostaæ dok³adnie wysuszone, dlatego izola-
cjê warto zak³adaæ w miesi¹cach ciep³ych.

W przypadku starych tynków nale¿y
sprawdziæ ich przyleganie. W tym celu
nale¿y je delikatnie ostukaæ. G³uchy od-

g³os œwiadczy o odspojeniu od pod³o¿a.
Miejsca te nale¿y odkuæ a nastêpnie zre-
perowaæ. Zag³êbienia wype³niamy zapra-
w¹ cementow¹ (cement + piasek w sto-
sunku 1:3) lub gotowymi mieszankami
renowacyjnymi. Nanosimy je niedu¿¹ pa-
c¹ tynkarsk¹, wyrównuj¹c starannie po-
wierzchniê. Nale¿y wype³niæ zapraw¹
równie¿ wszelkie szczeliny o szerokoœci
wiêkszej ni¿ 3 mm.

Elewacje pó³nocne a tak¿e miejsca
wokó³ nieszczelnych obróbek blachar-
skich oraz rynien mog¹ byæ pokryte war-
stw¹ glonów. Oczyszczamy je dok³adnie
szczotk¹ drucian¹. W podobny sposób li-
kwidujemy wszelkie wykwity solne. 

Ostateczn¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a
mo¿na sprawdziæ przyklejaj¹c do niego
w kilku miejscach kawa³ki styropianu
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Monta¿ p³yt z we³ny mineralnej nie-
znacznie ró¿ni siê od sposobu monta¿u p³yt
ze styropianu. Ró¿nica polega na zastoso-
waniu innych klejów, iloœci u¿ytych ko³-
ków monta¿owych i przygotowaniu po-
wierzchni pod warstwê zbrojon¹.

Materia³y do termoizolacji metod¹
lekk¹ mokr¹ sprzedawane s¹ w postaci
gotowych systemów �. Ró¿nica pomiê-
dzy ofertami firm sprowadza siê jedynie
do szczegó³ów takich, jak rodzaj zastoso-
wanej masy klej¹cej, sposób mocowania
p³yt do pod³o¿a (tylko klej lub klej i ³¹cz-
niki), materia³y dodatkowe, np. grunty. 

Ka¿dy z systemów tworzy ca³oœæ
opracowan¹ tak, by uzyskaæ jak najlepsze
parametry ciep³ochronne przy jednocze-
snej prostocie monta¿u. Dlatego wymia-
na poszczególnych sk³adników jest nie-
wskazana. Mo¿e to prowadziæ do pogor-
szenia parametrów pow³oki lub spowo-
dowaæ reakcjê chemiczn¹ dwóch niedo-
stosowanych do siebie materia³ów.

Œciany domu wykonane z materia³ów
nasi¹kliwych, takich jak gazobeton czy
ceg³a silikatowa, trzeba zagruntowaæ.
Preparat uszczelniaj¹cy sprzedawany jest
w postaci gotowej do u¿ycia i pozwala
uzyskaæ pod³o¿e mniej ch³onne. Zwiêk-
szy siê w ten sposób przyczepnoœæ kleju
mocuj¹cego.

� Elementy wchodz¹ce w sk³ad gotowego
systemu ociepleñ (fot. Kerakoll)

Rodzaj przegrody Gruboœæ warstwy izolacyjnej (cm)
Stropodach nachylony 20-25
Strop najwy¿szej kondygnacji 25
Stropodach p³aski 25
Œciana zewnêtrzna 15
Strop nieogrzewanej piwnicy 10
Pod³oga na gruncie 10

Tabela 1. Gruboœæ izolacji ró¿nych przegród budowlanych

� Przekrój ocieplenia montowanego metod¹
lekk¹ mokr¹: 1. konstrukcja œciany (murowa-
na, betonowa), 2. warstwa podk³adowa,
3. klej do styropianu i we³ny mineralnej
(SAKRETKAM), 4. styropian lub we³na mine-
ralna FASROCK (albo FASROCKL), 5. ko³ki mo-
cuj¹ce, 6. siatka zbrojeniowa wtopiona w za-
prawê SAKRET KAM, 7. tynk ozdobny (mine-
ralny, akrylowy, krzemianowy, silikonowy)
(rys. Sakret)



(np.10x10 cm). Po wyschniêciu kleju
próbki staramy siê oderwaæ. Jeœli z klejem
i styropianem od³¹cz¹ siê fragmenty pod-
³o¿a, oznacza to koniecznoœæ jego wzmoc-
nienia. 

W przypadku termorenowacji starego
domu trzeba zdemontowaæ wszystkie od-
p³ywy rynnowe i parapety, a nastêpnie
upewniæ siê czy elementy mocuj¹ce pio-

runochrony oraz rury spustowe wystaj¹
na tyle, by zapobiec sp³ywaniu wody lub
podciekaniu pod izolacjê po jej zamonto-
waniu. W razie potrzeby elementy nale¿y
zmodyfikowaæ (przed³u¿yæ) tak, by po
u³o¿eniu p³yt wystawa³y co najmniej na
3-4 cm.

Montujemy termoizolacjê
Na tym etapie prac powinniœmy ju¿

wiedzieæ, czy ocieplenie bêdzie wykonane
z p³yt styropianowych czy z we³ny mine-
ralnej. Ta ostatnia ma doskona³e w³asno-
œci ognioodporne, jest paroprzepuszczal-
na, ale jednoczeœnie ciê¿sza i dro¿sza od
styropianu. Zalecana jest do domów
drewnianych. Do murowanych wystarczy
styropian. 

Wybrane materia³y musz¹ byæ dopa-
sowane do siebie pod wzglêdem mecha-
nicznym i chemicznym, stanowi¹c spójny
system. 

Mocowanie ocieplenia rozpoczynamy
od przykrêcenia do murów aluminiowych
profili coko³owych �. Ich szerokoœæ po-
winna odpowiadaæ gruboœci zakupionych
p³yt. Elementy te pe³ni¹ dwie zasadnicze
funkcje: stanowi¹ bazê do równego moco-
wania p³yt ocieplenia i  estetyczne wykoñ-
czenie elewacji od do³u. W domu nieopod-
piwniczonym mocujemy je na wysokoœci
ok. 40-50 cm powy¿ej poziomu gruntu.
W budynku podpiwniczonym profile po-
winny znaleŸæ siê 30-40 cm poni¿ej stropu
piwnicy (mo¿e siê to wi¹zaæ z konieczno-
œci¹ wykonania odpowiedniego wykopu). 

Jeœli dom po³o¿ony jest na skarpie,
monta¿ listew rozpoczynamy od miejsca
po³o¿onego najni¿ej, a ich ustawienie
kontrolujemy poziomnic¹. Kolejne od-
cinki profili coko³owych orientujemy
wzglêdem koñca kawa³ka ju¿ zamocowa-
nego. Ko³ki i wkrêty mocuj¹ce nale¿y
rozmieszczaæ co 40-50 cm lub zgodnie
z wykonanymi fabrycznie otworami.
Koñce profili na s¹siaduj¹cych ze sob¹
œcianach musz¹ wypaœæ na tym samym
poziomie, tak by wokó³ budynku powsta-
³a ci¹g³a opaska.  

W celu dodatkowego wzmocnienia
dolnego brzegu izolacji, listwê coko³ow¹
mo¿na przykryæ pasem siatki zbrojenio-
wej. Powinna ona wystawaæ ok. 10 cm po-
nad prowadnicê. Od do³u wypuszczamy
j¹ na ok. 20 cm, a po osadzeniu termoizo-
lacji, zawijamy j¹ na p³yty.

P³yty ocieplenia przyklejamy syste-
mow¹ mas¹ klej¹c¹. Nanosi siê j¹ w zale¿-

noœci od zastosowanego materia³u termo-
chronnego. 

Na p³yty styropianowe klej nak³ada-
my w postaci paska (na brzegach) o gru-
boœci warstwy ok. 20-30 mm � oraz
punktowo na œrodku modu³u (metoda
punktowo-pasowa). W ten sposób tworzy-
my 6-7 „placków” o szerokoœci kilku cen-
tymetrów. Iloœæ masy powinna byæ tak
dobrana, by po dociœniêciu elementu do
pod³o¿a pokryæ minimum 60% jego po-
wierzchni. W przypadku œcian bardzo
równych, klej mo¿na nanosiæ tak jak pod-
czas monta¿u glazury, tzn. zêbat¹ szpa-
chl¹ na ca³ej powierzchni p³yty. Ten
ostatni sposób stosowany jest równie¿
w przypadku p³yt z we³ny mineralnej �. 

Po naniesieniu odpowiedniej iloœci
spoiwa, element natychmiast dociskamy
do œciany. Wtedy mo¿liwe s¹ jeszcze nie-
wielkie korekty jego ustawienia. Wydo-
staj¹ce siê poza obrys p³yty resztki masy
klejowej nale¿y natychmiast usun¹æ. 

P³yty nak³ada siê na œcianê od listwy
coko³owej w górê. W s¹siaduj¹cych ze so-
b¹ rzêdach konieczne jest stosowanie
przesuniêcia o ok. po³owê d³ugoœci ele-
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Klej nanosimy zawsze na p³yty a nie
na ocieplan¹ œcianê.

� Montowanie listew startowych (fot. Henkel)

� Nanoszenie kleju metod¹ punktowo-pasow¹
(fot. Atlas)

� Nanoszenie kleju na ca³¹ p³ytê we³ny mine-
ralnej (fot. Henkel)

Niedopuszczalne jest przyklejanie
p³yt do pod³o¿y zaolejonych. Miejsca ta-
kie nale¿y skuæ a nastêpnie wype³niæ
œwie¿¹ zapraw¹. 

Warstwy ocieplaj¹cej nie wolno przy-
klejaæ do œcian œwie¿o otynkowanego do-
mu. Warstwa masy jest jeszcze s³abo
zwi¹zana z pod³o¿em, zawiera te¿ du¿o
wilgoci. Czynniki te mog¹ byæ przyczyn¹
odpadania p³atów pokrycia.

Masz pytanie – eksperci odpowiadaj¹ na Forum www.budujemydom.pl
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mentu. Przy obk³adaniu naro¿ników trze-
ba pamiêtaæ, aby kszta³tki s¹siednich
œcian zazêbia³y siê wzajemnie. P³yty nale-
¿y uk³adaæ bardzo œciœle, ewentualne
szczeliny miêdzy s¹siednimi elementami
nie mog¹ byæ szersze ni¿ 2 mm �. Du¿e
ubytki np. w otoczeniu wsporników ry-
nien, trzeba wype³niæ piank¹ poliuretano-
w¹. Szczelin nie wolno wype³niaæ klejem.
Uniknie siê w ten sposób powstawania
mostków termicznych.

Je¿eli do ocieplenia stosowane s¹ p³yty
styropianowe, po ich u³o¿eniu powierzch-
niê nale¿y przeszlifowaæ np. papierem
œciernym (gradacja 80-100) �. Pozwoli to
zlikwidowaæ wszelkie nierównoœci.

Na rynku dostêpne s¹ styropianowe
p³yty ³¹czone na pióro i wpust, jednak ich
uk³adanie na nierównych pod³o¿ach jest
trudne.  

Je¿eli ocieplenie mocowane jest na s³a-
bym pod³o¿u lub dom jest nara¿ony na
dzia³anie wiatrów, po³¹czenia warstwy ter-

moizolacyjnej z pod³o¿em nale¿y wzmoc-
niæ ko³kami rozprê¿nymi. Ich d³ugoœæ na-
le¿y tak dobraæ, by co najmniej na 5-6 cm
tkwi³y w warstwie konstrukcyjnej œciany.

Przeciêtnie stosuje siê ok. 4-5  ko³ków
na 1m2 powierzchni w przypadku p³yt
styropianowych i z we³ny mineralnej
o uporz¹dkowanym przebiegu w³ókien.
Stosuj¹c ocieplenie z we³ny mineralnej
o zaburzonym przebiegu w³ókien nale¿y
u¿yæ 5-7 ko³ków na m2. 

Ko³ki tak dobijamy m³otkiem, by nie
spowodowaæ zgiêcia ich korpusów �. Tale-
rzyki dociskowe nie powinny wystawaæ po-
nad powierzchniê p³yt wiêcej ni¿ 1 mm.
Nie nale¿y te¿ ich zbytnio zag³êbiaæ.

Naro¿niki budynku na wysokoœci
parteru, naro¿a okien, drzwi wejœciowych
i balkonowych, podatne s¹ na urazy me-
chaniczne. Aby je zabezpieczyæ, przykleja
siê specjalne, aluminiowe profile mocuj¹-
ce. Nak³adamy je bezpoœrednio po przy-
klejeniu wszystkich kszta³tek. 

O skutecznoœci ca³ej termoizolacji
w du¿ej mierze decyduje sposób wykoñ-
czenia detali. W ka¿dym bowiem budyn-
ku s¹ miejsca szczególnie nara¿one na
ucieczkê ciep³a. Nale¿¹ do nich oœcie¿a
drzwi i okien, nadpro¿a, obróbki blachar-
skie itp. Dlatego w ich s¹siedztwie nale¿y,
eliminuj¹c wszelkie szczeliny, szczególnie
staranie uk³adaæ p³yty termoizolacji. Izo-
lacja œciany powinna zawsze dochodziæ do
ramy okiennej czy drzwiowej. Po³¹czenia
obróbek blacharskich z termoizolacj¹ po-
winny byæ uszczelnione – stosuje siê do
tego piankê poliuretanow¹. Wszystkie te
prace nale¿y wykonaæ przed rozpoczê-
ciem nak³adania warstwy zbrojonej. 

Warstwa ochronna
Kolejnym etapem prac jest wykona-

nie warstwy zbrojonej siatk¹ z w³ókna
szklanego. Powsta³a w ten sposób pow³o-
ka gwarantuje wzmocnienie warstwy ter-
moizolacji oraz os³ania j¹ przed urazami
mechanicznymi. Do zamocowania siatki,
w zale¿noœci od systemu, stosuje siê klej,
którym mocowane by³y p³yty lub specjal-
na zaprawa.

Na izolacjê nanosi siê 2-3-mm warstwê
podk³adow¹ masy 	. Szerokoœæ pasa kleju
powinna odpowiadaæ szerokoœci zakupio-
nej siatki. W œwie¿y klej wciska siê pasy
siatki zbrojeniowej (nie wolno postêpowaæ
odwrotnie, tzn. nak³adaæ masy na luŸno
zwisaj¹c¹ na p³ytach siatkê). Rozwijaæ j¹

nale¿y zawsze od góry do do³u. Nak³adaj¹c
kolejne pasy trzeba zachowaæ pod³u¿ny za-
k³ad o szerokoœci min. 10 cm 
. Siatka
musi zostaæ dok³adnie wciœniêta w spoiwo
na ca³ej swojej gruboœci. Zbrojenie powin-
no zachodziæ na naro¿niki, profile ochron-
ne itp. W tym przypadku wywijamy je na
s¹siedni¹ œcianê na 10-15 cm. W naro¿ach
otworów okiennych naklejamy pod k¹tem
45° dodatkowe kawa³ki siatki.

Powierzchniê zatopionej siatki wyrów-
nujemy nanosz¹c na ni¹ drug¹, cienk¹ war-
stwê masy. Ca³kowita gruboœæ warstwy
zbrojonej nie powinna przekraczaæ 5 mm.

Gotowa pow³oka musi schn¹æ przez
co najmniej dwa dni. Po tym czasie mo¿-
na przyst¹piæ do wyrównania papierem
œciernym ewentualnych nierównoœci. 

Nowa twarz domu
Ostatnim etapem prac jest pokrycie

warstwy ocieplenia tynkiem struktural-
nym. Stosowane s¹ masy na bazie ¿ywic
syntetycznych albo mineralne tynki szla-
chetne. Aby poprawiæ przyleganie ich do
pod³o¿a nale¿y zagruntowaæ warstwê
zbrojon¹. Odpowiedni preparat nanosimy
pêdzlem. 

W ofercie rynkowej znajduj¹ siê masy
tynkarskie w ró¿nych kolorach i faktu-
rach powierzchni (g³adka, kornik, bara-
nek) �. Tynk nak³adamy na œcianê tynk
g³adk¹ pac¹ stalow¹. W zale¿noœci od
wielkoœci kruszywa, naniesiona warstwa
powinna mieæ gruboœæ 2-4 mm. W trakcie
pracy nale¿y pamiêtaæ, ¿e kolejne frag-
menty tynku powinny byæ k³adzione me-
tod¹ „mokre na mokre”. Oznacza to, ¿e
wielkoœæ nak³adanego pola musi byæ tak
dobrana, by jego brzegi ³¹czy³y siê z s¹-
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Uk³adaj¹c termoizolacjê, w pierwszej
kolejnoœci zabezpieczamy du¿e po-
wierzchnie domu. Wnêki drzwiowe
i okienne nale¿y obudowaæ izolacj¹ po
ca³kowitym pokryciu wszystkich œcian
zewnêtrznych budynku.

Zale¿nie od stosowanych materia³ów
wi¹¿¹cych, konieczne mo¿e byæ równole-
g³e z klejeniem, mechaniczne mocowanie
p³yt. Jest to obowi¹zkowe w przypadku
ocieplania s³abego pod³o¿a.

� P³yty ocieplenia nale¿y montowaæ bez ¿ad-
nych szpar (fot. Austrotherm)

� Szlifowanie p³yt styropianowych
(fot. Henkel)



siednimi jeszcze przed ich wyschniêciem.
Jest to warunek uzyskania jednolitej po-
w³oki, bez wystêpowania przebarwieñ.
Prace zwi¹zane z nak³adaniem pokrycia
nale¿y prowadziæ w temperaturach dodat-
nich, w dni bez opadów.

Ocieplanie domu koñczy zamontowa-
nie wszystkich, zdjêtych uprzednio, ele-
mentów instalacji odgromowej, odp³y-
wów itp.   

We³na czy styropian
We³nê mineralna warto wybraæ bo:

■ jest niewra¿liwa na wilgoæ ale paro-
przepuszczalna;

■ jest oporna biologicznie – nie poddaje
siê dzia³aniu mikroorganizmów, insek-
tów i gryzoni;
■ neutralna chemicznie – nie wchodzi
w reakcje chemiczne z innymi materia³a-
mi budowlanymi;
■ jest dobrym izolatorem ciep³a – wspó³-
czynnik przewodzenia ciep³a wynosi
0,033-0,045 co pozwala wykonaæ skutecz-
n¹ warstwê termoizolacyjn¹ gruboœci
20 cm;
■ stanowi warstwê izolacji akustycznej;

■ jest ca³kowicie niepalna i odporna na
wysokie temperatury – pozwala to pod-
wy¿szyæ odpornoœæ ogniow¹ budynku;
■ kszta³tki s¹ stabilne wymiarowo
i trwa³e;
■ jest ³atwa w obróbce, oszczêdna i przy-
jazna dla œrodowiska. 

Styropian warto wybraæ bo:
■ jest bardzo ³atwy w monta¿u i obróbce
– podczas prac stosuje siê najprostsze na-
rzêdzia, materia³ nie pyli, jest lekki i ³a-
twy w transporcie;
■ monta¿ termoizolacji mo¿na przepro-
wadzaæ w praktycznie ka¿dych warun-
kach pogodowych;
■ jest trwa³y – up³yw czasu nie zmienia
w³aœciwoœci mechanicznych i izolacyjno-
œci tworzywa;
■ jest ca³kowicie nieszkodliwy dla zdro-
wia ludzkiego – nie powoduje alergii, nie
dra¿ni skóry i dróg oddechowych.         �

Informacje o cenach ocieplenia metod¹
lekk¹ mokr¹ i dane teleadresowe  producen-
tów podajemy w rubryce Info rynek.
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 Zatapianie siatki w warstwie kleju; widocz-
ny zak³ad  (fot. Rockwool)

� Ró¿ne faktury mas tynkarskich – ozdoba
ocieplonego domu (fot. Farby Kabe Polska)

� Mocowanie p³yt ocieplenia ko³kami z two-
rzyw sztucznych (fot. Rockwool)

	 Nanoszenie kleju pod siatkê wzmacniaj¹c¹
(fot. Optiroc)


