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Jednym z podstawowych warunków budownictwa energooszcz dne-

go jest budowa przegród zewn trznych bez mostków termicznych. 

Wydaje si , e jest to atwe do spe nienia. Jednak praktyka wykazuje, 

e to nieprawda. Mo na si  o tym przekona , wykonuj c zdj cia 

termowizyjne nowych domów jednorodzinnych. Niemal w ka dym jest 

od kilku do kilkudziesi ciu mostków termicznych.

Dom bez mostków
Tadeusz Lipski termicznych

ry
s
. 

U
rs

a
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Podstawy energooszcz dno ci

Co to jest mostek termiczny?
Mostek termiczny to po prostu fragment 

przegrody zewn trznej budynku charakte-

ryzuj cy si  znacznie gorsz  izolacyjno ci

termiczn  ni  s siaduj ce z nim elementy 

budowlane. W domach energooszcz -

dnych mo na przyj , e s  to miejsca, 

w których wspó czynnik przenikania ciep a

U>0,30 W/(m2•K).

Mostki termiczne to bardzo niepo da-

ne zjawisko, poniewa  prowadz  do punk-

towego wych odzenia przegród budowla-

nych. W konsekwencji, w tych miejscach 

mo e doj  do wykraplania pary wodnej 

i zawilgocenia materia ów konstrukcyjnych 

lub izolacyjnych, a nawet rozwoju grzybów 

i ple ni. W efekcie zawsze powoduj  du e

straty energii cieplnej. 

Kto jest winien powstawania 
mostków termicznych?
W a ciwie winny mo e by  ka dy uczestnik 

procesu budowlanego. Przede wszystkim 

wykonawcy poszczególnych robót i kierow-

nik budowy, ale równie  inspektor nadzoru, 

projektant oraz... inwestor.

Robotnikom rzadko zale y na uzyskaniu 

wysokiej jako ci wykonywanej pracy. Dla 

nich wa na jest szybko  robót, a w rezulta-

cie bylejako . Po prostu im wi cej zrobi ,

tym wi cej zarobi . Nadzór nad nimi po-

winien sprawowa  kierownik budowy, ale 

na budowach domów jednorodzinnych jego 

rola nadal do  cz sto sprowadza si  jedy-

nie do kilku wpisów w Dzienniku Budowy. 

W wielu przypadkach praktycznie nie spra-

wuje adnego nadzoru. Nawet je li zauwa-

y jakie  b dy i naka e ich usuni cie, to 

zwykle i tak nie ma kiedy sprawdzi , czy 

zalecenia zosta y poprawnie wykonane. 

Ratunkiem dla inwestora powinien by  in-

spektor nadzoru (i czasami jest), ale jemu 

najcz ciej zale y tylko na tym, aby budy-

nek si  nie zawali , bowiem jego umowa 

zwykle ko czy si  po etapie stanu surowe-

go zamkni tego. A wtedy izolacje termiczne 

najcz ciej nie s  jeszcze u o one.

Odr bnym problem stanowi  architek-

ci. W Polsce z regu y nie znaj  inwesto-

rów, bo wi kszo  domów budowanych 

jest na podstawie projektów katalogowych. 

W zwi zku z tym projektuj  to, co si  po-

doba wi kszo ci osób, czyli ma e domki 

z u ytkowym poddaszem, niemal obowi z-

kowym balkonem lub tarasem nad gara-

em i kolumienkami przed wej ciem. Ich 

za o eniem jest trafienie w gusta jak naj-

wi kszej liczby inwestorów i nie zwa aj

na to, czy b d  mostki termiczne. Ostatnio 

coraz wi cej dobrych pracowni architekto-

nicznych oferuje klientom projekty domów 

energooszcz dnych. 

Newralgiczne
miejsca budynku
Potencjalne miejsca wyst powania mostków 

termicznych to g ównie w z y konstrukcyj-

ne oraz wszelkie po czenia elementów ze-

wn trznych wykonanych z ró nych ma-

teria ów. To najcz ciej styk pod ogi na 

gruncie ze cian  fundamentow , p yty fun-

damentowej ze cian  zewn trzn , miejsce 

osadzenia okien i drzwi czy po czenie da-

chu ze cian  kolankow . Tak e p yty bal-

konowe, podci gi wystaj ce ze cian ze-

wn trznych i inne konstrukcje wsporcze, 

np. miejsca zamocowania stalowych balu-

strad, wsporników anten satelitarnych, a na-

wet aluminiowe listwy startowe stosowane 

w metodzie lekkiej-mokrej.

Mostków termicznych mo na unikn ,

stosuj c jedn  prost  zasad : ci g o  izola-

cji cieplnej (u o onej po zewn trznej stronie 

przegród budowlanych) musi by  zachowa-

na w ka dym punkcie. Wydaje si , e to tak 

niewiele, ale w praktyce okazuje si , e na 

wielu budowach nie udaje si  tego osi gn .

Po czenie ciany 
fundamentowej z pod og
na gruncie
Tradycyjny sposób posadowienia budynku 

polega na wykonaniu betonowych aw fun-

damentowych, wymurowaniu cian funda-

mentowych, ociepleniu ich oraz u o eniu 

izolacji przeciwwilgociowej lub przeciw-

wodnej. Odr bnym elementem konstruk-

cyjnym s  zewn trzne ciany parteru, 

które oczywi cie mog  by  jedno-, dwu- 

lub trójwarstwowe. Do tego dochodzi 

jeszcze pod oga na gruncie, która w do-

mach energooszcz dnych i pasywnych 

zawsze powinna by  ocieplona niezale -

nie od tego, czy jest ogrzewana. Styk tych 

Schemat konstrukcji trójwarstwowej ciany fundamentowej

izolacja termiczna 

ze styropianu 

lub polistyrenu 

ekstrudowanego

ciana 

fundamentowa

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pionowa

ciana dociskowa 

z ceg y pe nej
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trzech elementów konstrukcyjnych musi 

by  tak zaprojektowany i wykonany, aby 

nie powsta  mostek termiczny. Oznacza 

to, e izolacja termiczna cian funda-

mentowych musi by  po czona z ocie-

pleniem cian warstwowych (zachowa-

na ci g o ). Natomiast izolacja termiczna 

pod ogi na gruncie powinna styka  si

ze cian  no n  przyziemia, która zwy-

kle charakteryzuje si  lepsz  izolacyjno-

ci  termiczn  od cian fundamentowych. 

Szczególnie w cianach parteru zapro-

jektowanych z materia ów o nie najlep-

szym wspó czynniku przewodzenia ciep a

λ>0,50 W/(m•K) (tradycyjne wyroby cera-

miczne, betonowe czy wapienno-piaskowe) 

wskazane jest wykonanie pierwszej war-

stwy muru z betonu komórkowego odmia-

ny 400 lub 500 (λ<0,20 W/m•K), ewentual-

nie 10–15 cm warstwy szk a piankowego 

(λ=0,07 W/m•K), czyli materia ów o stosun-

kowo du ej no no ci i jednocze nie bar-

dzo dobrej termoizolacyjno ci. Dzi ki temu 

ci g o  poziomej izolacji cieplnej stanie 

si  faktem i nie b dzie nawet minimal-

nego mostka termicznego, jaki mo e si

utworzy  na styku cian fundamentowych 

i przyziemia. 

Ocieplenie p yty 
fundamentowej
Posadowienie budynku na p ycie funda-

mentowej jest cz stym rozwi zaniem w do-

mach energooszcz dnych. Szczególnie 

op aca si  w przypadku zastosowania 

ogrzewania pod ogowego, wyst powania 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub 

pod o a o niewielkiej no no ci. Wtedy nie 

wykonuje si aw i cian fundamentowych, 

Schemat konstrukcji dwuwarstwowej ciany fundamentowej

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pionowa

izolacja 

przeciwwilgociowa

pozioma

ciana 

fundamentowaizolacja 

termiczna ciany 

fundamentowej

 Przyk adowy uk ad warstw w ogrzewanej p ycie fundamentowej

wylewka 

samopoziomuj ca

fundamentowa p yta 

grzejna gr. 12–20 cm

zaprawa klejowa
posadzka

izolacja 

przeciwwilgociowa

przewody 

grzewcze

izolacja termiczna p yty 

grzejnej gr. 15–20 cm 

warstwa podk adowa 

ze wiru

izolacja termiczna 

coko u o grubo ci 

3–5 cm, cie sza od 

ocieplenia cian, ale 

nie mniej ni  12 cm

BD6_dom_energooszczedny.indd 66BD6_dom_energooszczedny.indd   66 2008-05-30 19:43:352008-05-30   19:43:35



Podstawy energooszcz dno ci

67

a jedynie rodzaj zmodernizowanej pod o-

gi na gruncie. Oczywi cie konieczne jest 

zaprojektowanie dobrze zbrojonej i odpo-

wiednio grubej (najcz ciej 12–20 cm) p y-

ty elbetowej b d cej jednocze nie ele-

mentem konstrukcyjnym i grzewczym. 

Po prostu p yta fundamentowa musi by

sztywna, gdy  u o ona jest na elastycz-

nym pod o u z polistyrenu ekstrudowa-

nego lub styropianu grubo ci 15–20 cm. 

Przy czym nale y pami ta , e  termoizo-

lacja powinna sk ada  si  z dwóch wza-

jemnie prostopad ych warstw (o przesu-

ni tych spoinach). Taki fundament niejako 

przy okazji stanowi doskona y akumulator 

ciep a. Oczywi cie pod warunkiem w a ci-

wego ocieplenia brzegów p yty. W przeciw-

nym razie na skutek ogromnych liniowych 

mostków termicznych ca e przedsi wzi -

cie by oby nieop acalne. Brzegi p yty mog

by  ocieplone specjalnymi kszta tkami sty-

ropianowymi. Wtedy dodatkowo stanowi

tzw. szalunek tracony przy wylewaniu p y-

ty. Mo na równie  zastosowa  tradycyjne 

deskowanie, a po zwi zaniu betonu okle-

i  brzegi fundamentu p ytami polistyre-

nu z frezowanymi kraw dziami. Ich gru-

bo  powinna by  przynajmniej taka sama, 

jak pod elbetow  p yt  (wskazana jest 

o 1–2 cm wi ksza). Warto równie  zwróci

uwag  na dodatkowe zabezpieczenie na-

ro ników zewn trznych. To potencjalnie 

najs absze miejsca tego systemu grzewcze-

go. Z tego wzgl du zaleca si  uk adanie do-

datkowej izolacji z p yt polistyrenu poza 

obrysem fundamentu na odcinku oko-

o 1 m od naro a. Celowe jest ich nachyle-

nie pod k tem oko o 30°, bo wtedy skutecz-

no  ograniczenia strat energii cieplnej jest 

wi ksza. 

Zamontowanie okien 
bez mostków termicznych 
Okna to do  specyficzne, przezroczyste 

przegrody zewn trzne. Nie mo na z nich 

zrezygnowa , poniewa  zapewniaj  dost p

wiat a s onecznego oraz umo liwiaj  wie-

trzenie pomieszcze . Jednak nale y zda-

wa  sobie spraw , e ich parametry 

termiczne s  od kilku do kilkunastu razy 

gorsze od cian. Z tego wzgl du wska-

zane jest stosowanie okien o jak najlep-

szym wspó czynniku przenikania ciep a

U<1,0 W/(m2•K), bo tylko takie w ogólnym 

bilansie mog  przynie  jaki  zysk energe-

tyczny. Warto te  pami ta , e dwukomo-

rowe szyby zespolone spe niaj  powy sze 

wymagania. Natomiast standardowe ramy 

drewniane lub z PVC – nie (s  od nich 

2-krotnie „zimiejsze”). A trzeba wiedzie ,

e ramy stanowi  oko o 40% powierzchni 

okien. Z tego wzgl du tak wa ne jest prawi-

d owe zamontowanie okien.

Przede wszystkim konieczne jest wy-

konanie tzw. w garków. To rodzaj wy-

st pów os aniaj cych o cie nice od stro-

ny zewn trznej. Najcz ciej profiluje si

je w warstwie termoizolacyjnej lub stosu-

je odpowiednie kszta tki z pianki poliure-

tanowej, ewentualnie styropianu. W garki 

powinny zas ania  oko o 80% szeroko-

ci o cie nicy, a to oznacza, e musz   za-

chodzi  na ramy okien przynajmniej na 

6 cm. I to na ca ym obwodzie okna, tak-

e pod parapetem. Dzi ki temu stolarka za-

bezpieczona b dzie przed przenikaniem 

wiatru oraz wyeliminowane zostan  li-

niowe mostki termiczne. A trzeba pami -

Przyk ad poprawnego osadzenia okna w cianie 

trójwarstwowej

W nowoczesnej cianie dwuwarstwowej okno 

powinno by  osadzone w warstwie izolacji termicz-

nej

Opaska termoizolacyjna (w garek) powinna by

standardowym rozwi zaniem przy osadzaniu okien 

w cianach jednowarstwowych

ocieplenie

szczelin  wokó

ramy okiennej 

nale y wype ni

materia em 

termoizolacyjnym, 

np. piank

poliuretanow ,

we n  mineraln

okno

ciana os onowa

wentylowana 

pustka 

powietrzna

warstwa 

termoizolacyjna

ciana no na

nadpro e

izolacja 

termiczna

okno

wype nienie 

szczeliny pod 

parapetem 

piank

poliuretanow

deska 

wzmacniaj ca 

parapet

ciana no na

nadpro e

opaska okienna 

ze styropianu 

lub pianki 

poliuretanowej

okno

ciana 

jednowarstwowa

nadpro e
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ta , e obwód typowego okna wynosi 6 m 

(1,5 × 1,5 m). W redniej wielko ci domu 

jest oko o 10 okien. Zatem potencjalna d u-

go  mostków termicznych to przynajmniej 

60 m.b.! Jest wi c o co walczy . Tym bar-

dziej e wykonanie w garków jest atwe na-

wet w istniej cych budynkach. Wystarczy 

przecie  naklei  odpowiednio grube i sze-

rokie pasy styropianu, pokry  je siatk

z w ókna szklanego i otynkowa . Dzi ki 

temu izolacyjno  termiczna ram wzro nie 

przynajmniej 5-krotnie i to na oko o 12% 

powierzchni okien.  

Jednak wykonanie w garków to jeszcze 

nie koniec prac. W domach energooszcz d-

nych warto wykona  w a ciwe uszczelnie-

nie stolarki, np. przez zastosowanie sys-

temu trójwarstwowego (np. Illbruck i3), 

w którym warstwa  wewn trzna jest paro-

izolacyjna (ta ma, silikon), rodkowa stano-

wi izolacj  termiczn  (pianka poliuretano-

wa), a zewn trzna jest paroprzepuszczalna, 

ale odporna na dzia anie czynników at-

mosferycznych (ta ma, folia).

W przypadku budowania domu w tech-

nologii jednowarstwowej warto rozwa y

zastosowanie ciep ych nadpro y systemo-

wych oraz wyklei  styropianem jedynie 

wn trze otworu okiennego.

Po czenie ciany zewn trznej 
z po aci  dachu   

ciany zewn trzne i dach to konstrukcje 

zbudowane z ró nych materia ów i pe ni -

ce odmienne funkcje. Wystarczy zda  sobie 

spraw , e ciany s  sztywne, a wi by sto-

sunkowo wiotkie i podatne na odkszta ce-

nia. Zatem w a ciwe ocieplenie miejsca -

czenia jest wa nym zadaniem. Koniecznie 

trzeba zachowa  ci g o  materia ów ter-

moizolacyjnych. To warunek oczywisty, 

ale do  rzadko poprawnie realizowany 

w domach jednorodzinnych. W budynkach 

energooszcz dnych nabiera szczególnego 

znaczenia, gdy  tak wielki liniowy mostek 

termiczny postawi by pod znakiem zapyta-

nia sens ca ego przedsi wzi cia. Trudno

najcz ciej wynika z zastosowania ró nych 

materia ów do ocieplania cian (styropian) 

i dachu (we na mineralna). Tak e z powo-

du uk adania ich w ró nym czasie, cz -

sto przez inne ekipy wykonawcze. Na do-

datek miejsce czenia skutecznie zas ania 

mur ata. Nie tylko utrudnia w a ciwe u o-

Detal perfekcyjnego uszczelnienia okien za po-

moc  materia ów systemu Illbruck i3, stosowany 

cz ciej przy domach pasywnych

fo
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Mostki termiczne w budynku, jakich  jest u nas 

wiele – na po czeniu cian i dachu, cian funda-

mentowych i przyziemia, wokó  okien, a nawet na 

spoinach pomi dzy bloczkami

Sposób izolowania stropodachu z d wigarów kratowych Ocieplenie cianki kolankowej w budynku o cianach dwuwarstwowych

Wyra nie widoczne mostki termiczne dooko a

okna, na kraw dziach szyb, stanowi  je równie

drewniane belki konstrukcyjne lukarny

ci g a izolacja wie ca 

i stropodachu

folia dachowa

izolacja termiczna u o ona 

w trzech warstwach

mur ata
16 20

ci g a izolacja na po czeniu 

ciany i po aci dachowej

cianka kolankowa

dodatkowe 

ocieplenie wie ca 

stropowego

ciana 

dwuwarstwowa

mur ata

5
0

cianka 

wewn trzna
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enie ci g ej termoizolacji, ale tak e wery-

fikacj  poprawno ci wykonanych prac. To 

dlatego do ocieplenia tych trudnych miejsc 

najcz ciej zach ca si  inwestora. To jemu 

najbardziej zale y na poprawno ci wyko-

nania robót i dlatego wszystko zrobi bardzo 

dok adnie bez pope nienia adnego b -

du. Oczywi cie musi mie  na to czas, mini-

mum umiej tno ci i ch ci. 

Ale przecie  chodzi tylko o to, eby sty-

ropian ocieplaj cy ciany zewn trzne sty-

ka  si  z warstw  we ny mineralnej sta-

nowi cej termoizolacj  po aci dachowej. 

Jest to logiczne, gdy nie ma cianek kolan-

kowych lub maj  wysoko  oko o 1 m i s

traktowane jako przed u enia cian ze-

wn trznych. Jednak przy niskich cian-

kach wykonanych z 2 warstw pustaków 

lub bloczków cz sto projektowane s  do-

datkowe, wewn trzne cianki drewniane. 

A wtedy zarówno projektanci jak i inwe-

storzy bardzo cz sto ocieplaj  tylko t  lek-

k ciank  dzia ow  oraz fragment stropu. 

To b d, poniewa  w a ciwa cianka kolan-

kowa najcz ciej stanowi mostek termicz-

ny. W a ciwym rozwi zaniem jest u o enie 

we ny mineralnej w po aci dachowej i po -

czenie jej z termoizolacj cian. 

Ocieplenie po aci dachu
Wi kszo  wspó cze nie budowanych do-

mów jednorodzinnych ma u ytkowe pod-

dasza. Oznacza to, e po acie dachu mu-

sz  spe nia  ostre kryteria termoizolacyjne 

stawiane przegrodom zewn trznym (w do-

mach energooszcz dnych wspó czynnik 

U<0,20 W/m2•K). Jednocze nie grubo  po-

aci powinna by  jak najmniejsza, bo nie 

mo na sobie pozwoli  na zbytnie ograni-

czanie przestrzeni u ytkowej pod skosami. 

Warstw  termoizolacyjn  wykonu-

je si  g ównie z elastycznych materia-

ów o strukturze w óknistej takich, 

jak we na mineralna lub szklana. Nie 

do , e charakteryzuj  si  doskona y-

mi wspó czynnikami przewodzenia cie-

p a (λ=0,032–0,045 W/m•K), to na dodatek 

wietnie t umi  wszelkie ha asy zewn trz-

ne. Po za tym s  niepalne. Jednak musz

by  chronione przez dwie dodatkowe po-

w oki: wiatroizolacj  od strony zewn trz-

nej oraz paroizolacj  od wewn trznej. 

czna grubo  warstw we ny mineral-

nej w po aci dachowej powinna wynosi

co najmniej 20 cm (w domach energoosz-

cz dnych). 

Jej uk adanie musi si  odbywa  co naj-

mniej w dwóch etapach. Najpierw pomi -

dzy krokwiami nale y zamocowa  tanie 

maty lub nieco dro sze i sztywniejsze p y-

ty. Przy czym zawsze wskazane jest pozo-

stawienie 3-cm szczeliny wentylacyjnej po-

mi dzy ociepleniem, a foli  wiatrochronn

(niezale nie od stopnia jej paroprzepusz-

czalno ci). Nast pnie trzeba przybi  do-

datkowy ruszt drewniany i pomi dzy li-

stwami u o y  p yty we ny (nie maty). 

Grubo  tej warstwy nie mo e by  mniej-

sza od 8 cm, bo dopiero wtedy b dzie mo -

na mówi , e wp yw liniowych mostków 

termicznych tworzonych przez krokwie 

jest pomijalny. Natomiast wyeliminowanie 

punktowych mostków termicznych na sty-

kach listew i krokwi mo na osi gn  przez 

przybicie kolejnego rusztu (równolegle do 

krokwi, ale z przesuni ciem o po ow  od-

Przyk ad po aci dachowej, mo liwej do stosowania w domach energooszcz dnych

folia dachowa

kontr ata

krokiew

stela  sufitu podwieszanego
paroizolacja

p yta gipsowo-kartonowa

dwie warstwy we ny

mineralnej

dachówka cementowa ata

Wspornikowa p yta balkonowa to ogromny mostek termiczny

wspornikowa p yta balkonowa

wych odzona ciana w obr bie 

w p yty balkonowej

strop elbetowy

woda wykraplaj ca si

na suficie w miejscu mostka 

termicznego

20°C

-15–20°C

8–12°C

2–7°C
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st pu pomi dzy nimi) i u o enie kolejnej 

8-cm warstwy ocieplenia. Oczywi cie za-

miast rusztów drewnianych mo na zasto-

sowa  elementy podwieszane np. profile 

konstrukcyjne sufitów systemowych. 

P yty balkonowe i inne 
konstrukcje wsporcze
Balkony i loggie to elementy budynku 

uatrakcyjniaj ce elewacje i dlatego s  do

cz sto stosowane przez architektów i wr cz 

wymagane przez inwestorów. I nie by o-

by w tym nic z ego, gdyby nie to, e naj-

bardziej popularnym rozwi zaniem jest 

wspornikowa p yta elbetowa. Pod wzgl -

dem energooszcz dno ci to jedna z naj-

gorszych metod, poniewa  najcz ciej jest 

przyczyn  powstania ogromnego mostka 

termicznego (za wyj tkiem rozwi za  sys-

temowych, w których p yta stropowa jest 

wysuni ta na zewn trz tworz c balkon). 

Jego oddzia ywanie zwykle jest porówny-

walne z nie ociepleniem ciany zewn trz-

nej na d ugo ci 4–6 m (to cz sto po owa

szeroko ci budynku). Trzeba bowiem wie-

dzie , e jego zasi g mo e wynosi  na-

wet do 1 m w g b pomieszczenia (zale y

od materia ów z jakich zbudowane s cia-

ny i strop). Oczywi cie mo na ob o y  p y-

t  balkonow  przynajmniej 12-cm warstw

styropianu lub polistyrenu ekstrudowa-

nego. Ale trzeba pami ta , e izolacja ter-

miczna musi si  znale  zarówno na wierz-

chu, jak i pod spodem p yty, a tak e na jej 

brzegach. Zatem k opot jest spory, a atrak-

cyjno  tak grubego elementu (oko o 40 cm) 

do  problematyczna. Poza tym mocowa-

nia s upków balustrady i tak stanowi  b d

mostki termiczne. Czy w takim razie trze-

ba zrezygnowa  z balkonów?  Nie, ale pod 

warunkiem zastosowania innego rozwi -

zania – konstrukcji samono nej, ca kowicie 

oddylatowanej od budynku. P yta balkono-

wa powinna by  podparta na niezale nych 

s upach. A wtedy materia  konstrukcyj-

ny mo e by  dowolny. Stal, beton, drewno, 

aluminium, szk o wszystko mo na zastoso-

wa  w zale no ci od wystroju elewacji. 

Mocowanie balustrad, 
anten satelitarnych itp.
Wszelkie elementy konstrukcyjne przeni-

kaj ce przez warstwy termoizolacyjne zwy-

kle stanowi  mostki termiczne. Dotyczy 

to zw aszcza stalowych balustrad, wspor-

ników anten i daszków, a nawet aluminio-

wych listew startowych u ywanych w me-

todzie lekkiej-mokrej. Ich zasi g mo na 

znacznie zniwelowa  przez zmian  mate-

ria u konstrukcyjnego np. ze stali na drew-

no. A gdy nie jest to mo liwe warto zastoso-

wa  elementy po rednie o znacznie lepszej 

termoizolacyjno ci. Mog  to by  zwyk e

klocki drewna lub kawa ki grubej wodo-

odpornej sklejki przykr cone do ciany na 

podk adce ze szk a piankowego lub twarde-

go polistyrenu ekstrudowanego. Do takich 

drewnianych elementów podk adowych  

mo na ju  przykr ca  inne konstrukcje np. 

stalowe. Dzi ki temu punktowe mostki ter-

miczne b d  minimalne, bo praktycznie 

ograniczone jedynie do rub kotwi cych 

elementy po rednie.

Niezale na od budynku konstrukcja balkonu to rozwi zanie zalecane w domach energooszcz dnych

Jeden ze sposobów zminimalizowania 

wp ywu mostków termicznych, jaki zwykle 

stanowi  wszelkie konstrukcje wsporcze w cia-

nach dwuwarstwowych

balkon o konstrukcji drewnianej

strop elbetowy – jego 

temperatura jest prawie sta a

ocieplony wieniec nie ma 

wp ywu na rozk ad temperatury 

w cianie zewn trznej

20°C

-20°C
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