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¥ciany
dobrze docieplone
fot. Atlas

¥ciany zewnÚtrzne
Cezary Jankowski

Docieplanie Ăcian zewnÚtrznych
to jedna z najczÚĂciej
wykonywanych modernizacji
domów. Przynosi podwójnÈ
korzyĂÊ: zwiÚkszajÈc
ciepïochronnoĂÊ budynku,
ogranicza wydatki na jego
ogrzewanie, a ponadto nadaje
nowy wyglÈd elewacjom.
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Znaczenie energooszczÚdnoĂci z kaĝdym rokiem roĂnie. ¥wiadczÈ
o tym nie tylko budowy nowych domów, ale takĝe modernizacje
starszych: dziÚki nowoczesnym technikom i materiaïom budowlanym moĝna znacznie podnieĂÊ efektywnoĂÊ energetycznÈ budynku.
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dniem 1 stycznia 2009
roku wprowadza obowiÈzek posiadania tzw. Ăwiadectwa charakterystyki energetycznej budynków (popularnie nazywanego paszportem
energetycznym) dla wszystkch domów nowo budowanych oraz dla
tych istniejÈcych, które bÚdÈ sprzedawane (choÊ ostatnio sïychaÊ pogïoski o przesuniÚciu daty wprowadzenia tej ustawy w ĝycie na styczeñ 2010 r.). DbaïoĂÊ o to, by z naszych domów uciekaïo jak najmniej
ciepïa, stanie siÚ dziÚki temu jeszcze bardziej opïacalna. A jednym
z elementów tej dbaïoĂci jest ocieplanie Ăcian zewnÚtrznych.

Kiedy warto?
DecydujÈc siÚ na ocieplenie Ăcian domu, liczymy gïównie na znaczÈce zmniejszenie wydatków na ogrzewanie. Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe efekt ekonomiczny takiej modernizacji zaleĝy przede
wszystkim od ciepïochronnoĂci istniejÈcych Ăcian: im wiÚcej cie-

¥ciany zewnÚtrzne

Docieplenie obydwu Ăcian styropianem
gruboĂci 10 cm spowoduje zmniejszenie
wspóïczynnika przenikania ciepïa oraz nastÚpujÈce oszczÚdnoĂci w rocznym zapotrzebowaniu budynku na ciepïo w przeliczeniu na 1 m2 Ăciany;
Ăciana A – U = 0,29 W(/m2·K) – oszczÚdnoĂÊ 60 kWh,
Ăciana B – U = 0,20 W/(m2·K) – oszczÚdnoĂÊ 15 kWh/m2.
Do przeliczenia tych oszczÚdnoĂci na zïotówki trzeba ustaliÊ:
koszty ocieplenia – przeciÚtnie ok. 90 zï/m2,
koszty 1 kWh energii zuĝywanej do ogrzewania – zaleĝne od ěródïa ogrzewania: jeĂli
pochodzÈ z najczÚĂciej uĝywanych paliw
– wÚgla i gazu – wynoszÈ 0,15–0,20 zï/kWh.
W budynku A moĝna spodziewaÊ siÚ
zmniejszenia wydatków na ogrzewanie
o 9–12 zï na kaĝdy m2 powierzchni Ăciany.
W budynku B oszczÚdnoĂci wyniosÈ tylko
2–3 zï/m2.
PodsumowujÈc – w domu o przeciÚtnej
powierzchni Ăcian zewnÚtrznych 200 m2
ocieplenie Ăcian typu A i B przyniesie nastÚpujÈce oszczÚdnoĂci:
A – 1800–2400 zï/rok,
B – 400–600 zï/rok.
W przypadku docieplenia Ăciany warstwÈ
15 cm styropianu oszczÚdnoĂci wyniosÈ:
A – 2000–2600 zï/rok,
B – 540–720 zï/rok.
JeĂli te same budynki trzeba otynkowaÊ
lub ich elewacje wymagajÈ gruntownego remontu, opïacalnoĂÊ ich ocieplenia trzeba oceniaÊ z uwzglÚdnieniem róĝnicy kosztów
samego tynkowania i ocieplenia z wykoñczeniem elewacji (dotyczy to zwïaszcza Ăciany
z ceramiki poryzowanej). PrzeciÚtny koszt

Po ociepleniu Ăcian zewnÚtrznych oprócz zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku i przedïuĝenia
jego ĝywotnoĂci zwiÚksza siÚ trwaïoĂÊ elewacji

Wspóïczynnik
przenikania ciepïa

Zmiany wartoĂci maksymalnego
dopuszczalnego wspóïczynnika U Ăcian
zewnÚtrznych budynków wedïug polskich
norm cieplnych w latach 1974–1994

Kolejne edycje
normy cieplnej

WartoĂÊ
wspóïczynnika
U [W(/m2 ·K)]
Ăcian zewnÚtrznych

PN-74

1,16

puszczalnÈ dla nich wartoĂciÈ wspóïczyn-

PN-82

0,75

nika przenikania ciepïa U. Od czasu kry-

PN-91

0,55–0,70

zysu energetycznego lat 70. poszukuje siÚ

PN-94
(obecnie
obowiÈzujÈca)

0,30–0,50

W ciÈgu ostatnich trzydziestu lat znacznie zaostrzyïy siÚ wymagania co do ciepïochronnoĂci przegród zewnÚtrznych
budynków, wyraĝane maksymalnÈ do-

coraz lepszych sposobów na budownictwo energooszczÚdne.

Umieszczenie izolacji termicznej od strony zewnÚtrznej budynku nie powoduje zmniejszenia
powierzchni uĝytkowej

fot. Kreisel

Przykïad: Porównajmy korzyĂci z docieplenia Ăcian dwóch budynków: A – z cegïy
kratówki i B – z pustaków ceramicznych poryzowanych:
A – Ăciana gruboĂci 38 cm z cegïy kratówki, o wspóïczynniku przenikania ciepïa
U = 1,1 W/(m2·K)
B – Ăciana gruboĂci 38 cm z pustaków ceramicznych poryzowanych – o wspóïczynniku U = 0,4 W/(m2·K).
Budynki nie wymagajÈ odnawiania: sÈ
otynkowane, wykoñczone, a ich elewacje
– w dobrym stanie. Nie sÈ niczym ocieplone.

fot. Caparol

pïa przez nie ucieka, tym bardziej opïacalne bÚdzie ich docieplenie (i odwrotnie).
atwo to sprawdziÊ, porównujÈc ocieplenie
dwóch róĝnych Ăcian w ten sam sposób.
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fot. Swisspor

Obecnie stosowane technologie ocieplania
oparte sÈ gïównie na dwóch materiaïach termoizolacyjnych: styropianie i weïnie mineralnej. Pod wzglÚdem ciepïochronnoĂci materiaïy te sÈ bardzo podobne: ich wpóïczynnik
przewodnoĂci cieplnej zawiera siÚ w grani-

Zaprawy do styropianu
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fot. Praktiker (Kreisel, Fest)

cach 0,036–0,040 W/(m·K),
ale znacznie róĝniÈ siÚ paroprzepuszczalnoĂciÈ, elastycznoĂciÈ, ognioodpornoĂciÈ oraz reakcjÈ na chemikalia. O tym, który z tych
materiaïów lepiej nadaje
siÚ do ocieplania Ăcian
o konkretnej konstrukcji,
przesÈdza zwykle jego paroprzepuszczalnoĂÊ.

11–12/2008

Weïna mineralna. Nazwa „weïna mineralna”
oznacza zarówno weïnÚ kamiennÈ (skalnÈ),
jak i szklanÈ. W przeciwieñstwie do pïyt styropianowych jest elastyczna, wiÚc ïatwo dopasowuje siÚ do miejsca, w którym jest ukïadana. Zapewnia dobre „oddychanie” Ăciany,
ale zawilgocona ma zmniejszone wïaĂciwoĂci
ciepïochronne i nieïatwo wysycha.
Do ocieplania Ăcian uĝywa siÚ weïny
mineralnej w odmianach o Ăredniej gÚstoĂci 50–60 kg/m3 oraz 140–160 kg/m3.
Stosowane sÈ teĝ weïny lamelowe o ukierunkowanym ukïadzie wïókien, które zastÚpujÈ ciÚĝsze odmiany tego materiaïu.
EfektywnoĂÊ ocieplenia zaleĝy przede

fot. Bolix

Styropian. Materiaï najczÚĂciej uĝywany do ociepleñ w postaci sztywnych pïyt.
Ma niskÈ nasiÈkliwoĂÊ, ale duĝy opór dyfuzyjny, czyli sïabo przepuszcza parÚ wodnÈ.
Utrudnia to odprowadzanie ze Ăcian wilgoci
na zewnÈtrz, co niekiedy moĝe doprowadziÊ
do ich trwaïego zawilgocenia. Zjawisko takie moĝe wystÈpiÊ, gdy w pomieszczeniach
nie ma sprawnej wentylacji lub Ăciany sÈ juĝ
zawilgocone, np. w wyniku dïugotrwaïego
niedogrzania i kondensacji pary wodnej na
„zimnych” elementach muru.
Do ocieplania Ăcian zewnÚtrznych stosuje
siÚ styropian EPS-70, rzadziej EPS-50,
a w miejscach naraĝonych na dïugotrwaïe zawilgocenie, np. w obrÚbie cokoïów, styropian
„hydro” lub polistyren ekstrudowany XPS.

Czym i jak?

Pïyty styropianowe uĝywane
do ociepleñ Ăcian zewnÚtrznych
sÈ odporne na wilgoÊ i korozjÚ
biologicznÈ

fot. Paroc

Sztywna, ogniochronna
pïyta z weïny kamiennej
o wysokich wïaĂciwoĂciach termoizolacyjnych,
odporna na dziaïanie
zwiÈzków alkalicznych.
Èczy siÚ jÈ ze ĂcianÈ ïÈcznikami
mechanicznymi, zgodnie z instrukcjÈ
danego systemu BSO

ukïadania tynku zewnÚtrznego to 30–40 zï/m2,
zatem o takie kwoty naleĝaïoby obniĝyÊ wydatki na ocieplenie, gdy analizuje siÚ jego opïacalnoĂÊ i czas zwrotu poniesionych nakïadów
finansowych.
Uwaga! W analizie nie uwzglÚdniono wzrostu cen energii zuĝywanej na ogrzewanie.
Moĝna jednak przyjÈÊ, ĝe znacznie przekroczy on oprocentowanie depozytów bankowych, a takĝe kosztów kredytu, co w perspektywie dïugoterminowej skróci czas zwrotu
wydatków, zatem ocieplenie zacznie na siebie
zarabiaÊ. Za inwestowaniem w docieplanie
przemawiajÈ teĝ korzyĂci dla ochrony Ărodowiska, zwiÈzane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeñ emitowanych do atmosfery
i oszczÚdnym wykorzystaniem paliw.

Zdaniem specjalistów ocieplanie domów,
w których wspóïczynnik przenikania ciepïa U
Ăcian jest wyĝszy od 1 W/(m²·K) ma zdecydowane
uzasadnienie ekonomiczne

wszystkim od gruboĂci warstwy termoizolacyjnej. Powinna ona wynosiÊ minimum
10 cm, ale warto stosowaÊ grubsze ocieplenie:
sam materiaï jest stosunkowo tani, bo kaĝdy centymetr gruboĂci kosztuje 1,2–2,5 zï/m2,
a znaczÈco poprawia izolacyjnoĂÊ cieplnÈ
Ăciany. Z drugiej strony nie naleĝy teĝ przesadzaÊ z gruboĂciÈ ocieplenia, gdyĝ powyĝej
20 cm mogÈ pojawiÊ siÚ problemy ze stabilnoĂciÈ pokrycia i z czasem mogïyby wystÈpiÊ pÚkniÚcia i odspojenia ocieplenia.
Zanim ocieplimy
Przed podjÚciem decyzji o sposobie ocieplenia trzeba sprawdziÊ stan elewacji i odpowiednio przygotowaÊ podïoĝe. Przy okazji
docieplania moĝna na zewnÈtrz domu poprowadziÊ dodatkowe obwody instalacji elek-
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Ăciana z cegïy

pïyta styropianowa

klej do warstwy
styropianowej

siatka z wïókna
szklanego

klej do warstwy
zbrojeniowej

podkïad tynkarski

akrylowa lub
mineralna
wyprawa
tynkarska

listwa startowa
Schemat warstw w ociepleniu metodÈ lekkÈ mokrÈ. Warto zadbaÊ o to, aby wszystkie elementy
systemu pochodziïy od jednego producenta

”

trycznej oraz przewody antenowe i telefoniczne, co moĝe byÊ znacznie ïatwiejsze niĝ
wykonanie tego wewnÈtrz domu. Przewody
te wyprowadza siÚ przez otwory wywiercone
w Ăcianie zewnÚtrznej i mocuje opaskami na
wierzchu muru. Niewielka Ărednica
SiatkÚ zatapia siÚ w warstwie kleju. Powïoka z siatki
przewodów nie przeszkodzi potem
gwarantuje wzmocnienie warstwy termoizolacji i osïania jÈ
w przyklejeniu termoizolacji, a ta osïoprzed urazami mechanicznymi
ni je caïkowicie od zewnÈtrz. Trzeba
jednak zwróciÊ uwagÚ, aby podczas
mechanicznego mocowania ocieplenia nie przewierciÊ tych przewodów,
dlatego powinny byÊ prowadzone po
liniach prostych, a przed uïoĝeniem
pïyt naleĝy zaznaczyÊ ich przebieg.
JeĂli w planach mamy wymianÚ
okien, najlepiej zrobiÊ to przed ociepleniem Ăcian. Uniknie siÚ w ten sposób kïopotliwego wykañczania oĂcieĝy po ociepleniu. BÚdzie teĝ moĝna
przesunÈÊ nowe okna bliĝej zewnÚtrznej powierzchni muru, co zmniejszy

JeĂli w planach mamy
wymianÚ okien, najlepiej
zrobiÊ to przed
ociepleniem Ăcian

”

fot. Rockwool

Siatka podtynkowa
z wïókna szklanego

fot. Praktiker
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straty ciepïa w miejscu zamontowania okien.
Nowe okna warto zamówiÊ o nieco mniejszej
szerokoĂci, bo trzy- lub czterocentymetrowy
luz miÚdzy otworem okiennym a oĂcieĝnicÈ
umoĝliwi ocieplenie oĂcieĝy, a pianka mocujÈca okna zapewni dodatkowÈ izolacjÚ cieplnÈ.
W budynkach, które nie byïy dotychczas
tynkowane, z reguïy nie sÈ potrzebne specjalne zabiegi przygotowujÈce podïoĝe do
ocieplenia. Ewentualne wiÚksze uszkodzenia
Ăcian uzupeïnia siÚ zaprawÈ wyrównujÈcÈ,
a caïÈ powierzchniÚ oczyszcza szczotkÈ. JeĂli
jednak na Ăcianie sÈ wykwity solne lub tïuste, smoliste plamy, trzeba przede wszystkim
ustaliÊ i usunÈÊ przyczynÚ ich powstania.
Powodem wysoleñ moĝe byÊ niewïaĂciwa
izolacja przeciwwilgociowa, a wtedy po przykryciu ociepleniem moĝe nastÈpiÊ trwaïe zawilgocenie muru. Z kolei tïuste zabrudzenia
uniemoĝliwiÈ przyklejenie siÚ ocieplenia, co
w konsekwencji doprowadziÊ moĝe do jego
wybrzuszenia i odpadania. Takie plamy pojawiajÈ siÚ gïównie wzdïuĝ kominów, w których nie ma wkïadów stalowych ani ceramicznych. W rejonach uprzemysïowionych
elewacja moĝe teĝ byÊ pokryta osadami, które trzeba usunÈÊ myjkÈ ciĂnieniowÈ i detergentami. Takie same zabiegi powinno siÚ
wykonaÊ na Ăcianach otynkowanych, przy
czym naleĝy dodatkowo sprawdziÊ, czy tynk
dostatecznie mocno trzyma siÚ podïoĝa. JeĂli
tynk siÚ odspaja lub ma siatkÚ pÚkniÚÊ, naleĝy skuÊ uszkodzone fragmenty i naïoĝyÊ
nowÈ warstwÚ z tynku cementowo-wapiennego; w starych domach sïabe tynki wapienne równieĝ wymagajÈ skucia.
Uwaga! Aby nie spowodowaÊ odparzenia
Ăwieĝo naïoĝonej warstwy tynkarskiej, naleĝy wstrzymaÊ siÚ z robotami ociepleniowymi przynajmniej na dwa tygodnie.
Dwie metody
Najpopularniejsze metody ocieplenia – BSO
i lekka sucha róĝniÈ siÚ technologiÈ montaĝu.
W systemie BSO ocieplenie z pïyt styropianowych lub weïny mineralnej przykleja
siÚ do muru zaprawÈ klejowÈ i dodatkowo mocuje koïkami z talerzykami dociskowymi.
Ocieplanie w technologii lekkiej suchej polega na przytwierdzeniu warstwy izolacyjnej
do Ăciany za pomoca gwoědzi, wkrÚtów, plastikowych koïków lub zszywek. Ocieplenie
ukïadane jest pomiÚdzy listwami rusztu
konstrukcyjnego. Metoda ta jest doĂÊ ïatwa do wykonania, a prace moĝna prowadziÊ etapami i w róĝnych warunkach pogodowych.
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Po zagruntowaniu Ăcian,
stajÈ siÚ one mniej chïonne
i zwiÚkszy siÚ w ten sposób
przyczepnoĂÊ kleju mocujÈcego

fot. Praktiker (Fest)

fot. Bolix

czenia – zwïaszcza zapraw klejowych
i tynków – nie zawsze dobrze ze sobÈ wspóïpracujÈ. Ocieplanie w systemie BSO wymaga duĝej starannoĂci i przestrzegania norm
technologicznych. Takie ocieplenie zdecydowanie nie nadaje siÚ do samodzielnego
wykonania, gdyĝ tynkowanie wymaga duĝego doĂwiadczenia i wprawy.
JeĂli podïoĝe jest
równe i gïadkie, zaprawÚ nanosi siÚ na
caïÈ powierzchniÚ
pïyty termoizolacyjnej za pomocÈ pacy
zÈbkowanej 8–12 mm
tak, aby po przyklejeniu tworzyïa warstwÚ
gruboĂci 2–5 mm.
Na podïoĝach nierównych pïyty przykleja siÚ metodÈ pasmowo-punktowÈ, to
znaczy nanosi zaprawÚ
kielniÈ wokóï obwodu pïyty (wzdïuĝ jej
krawÚdzi) pasem szerokoĂci 3–5 cm i dodatkowo na Ărodku pïyty nakïada siÚ od 3 do 6 placków zaprawy tak, aby w sumie pokrywaïa ona
co najmniej 40% powierzchni pïyty.
Po wstÚpnym stwardnieniu zaprawy
(mniej wiÚcej po 2 dniach), pïyty naleĝy
przeszlifowaÊ papierem Ăciernym i przymocowaÊ dodatkowo koïkami z talerzykami
dociskowymi (minimum 4 szt./m2, a wzdïuĝ
krawÚdzi budynku minimum 8 szt./m2).
Na przeszlifowane pïyty styropianowe naleĝy nanieĂÊ gotowÈ zaprawÚ, rozprowadzajÈc
jÈ stalowÈ pacÈ zÚbatÈ w warstwie gruboĂci

Preparat gruntujÈcy pod tynki

Ocieplenie metodÈ BSO przeprowadza siÚ nastÚpujÈco:
najpierw przykleja siÚ pïyty
ocieplenia i mocuje je koïkami,
nastÚpnie nakïada siÚ warstwÚ zbrojÈcÈ
z siatki z wïókna szklanego, wtapiajÈc jÈ
w zaprawÚ klejowÈ,
po jej przeschniÚciu gruntuje siÚ podïoĝe
i nakïada tynk cienkowarstwowy.
Wiele firm oferuje systemy ociepleniowe, zawierajÈce wszystkie niezbÚdne materiaïy do wykonania termoizolacji. Warto korzystaÊ z takich ofert, nie warto natomiast
zestawiaÊ materiaïów dobranych przypadkowo z róĝnych systemów, gdyĝ takie poïÈ-

fot. Bolix

W zaleĝnoĂci od wielkoĂci kruszywa, naniesiona warstwa tynku powinna mieÊ gruboĂÊ
2–5 mm

2–3 mm i zatopiÊ w niej siatkÚ zbrojÈcÈ
z wïókna szklanego.
NastÚpnie trzeba nanieĂÊ drugÈ warstwÚ
zaprawy gruboĂci ok. 1 mm tak, aby siatka
byïa caïkowicie niewidoczna.
Po stwardnieniu warstwy zbrojÈcej na jej
powierzchnie nanosi siÚ waïkiem lub pÚdzlem podkïad gruntujÈcy, który zapewnia dobrÈ przyczepnoĂÊ tynku.
Tynk cienkowarstwowy naleĝy nakïadaÊ
metodÈ „mokre na mokre”, nie dopuszczajÈc do zaschniÚcia zatartej partii przed naciÈgniÚciem kolejnej, inaczej miejsce tego
poïÈczenia bÚdzie widoczne. Tynk nakïada
siÚ warstwÈ o gruboĂci ziaren kruszywa za
pomocÈ gïadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
StrukturÚ tynku uzyskuje siÚ przez zacieranie pacÈ z tworzywa sztucznego. PowstaïÈ
warstwÚ zaciera siÚ na mokro do uzyskania
faktury:
„baranka” – ruchami okrÚĝnymi w jednÈ
stronÚ,
kornikowej – ruchami okrÚĝnymi, pionowymi lub poprzecznymi zaleĝnie od oczekiwanego wyglÈdu.
W naroĝnikach oraz wzdïuĝ obramowania okien ocieplenie wzmacnia siÚ
kÈtownikami aluminiowymi zespolonymi
z siatkÈ, którÈ wtapia siÚ w warstwÚ zbrojÈcÈ.
Nie tylko ze wzglÚdów estetycznych, ale
teĝ funkcjonalnych bardzo istotny jest dobór rodzaju tynku. Obecnie produkowane tynki cienkowarstwowe nie mieszczÈ siÚ
w tradycyjnym podziale na mineralne, silikatowe, akrylowe czy silikonowe, ïÈczÈ bowiem czÚsto wïaĂciwoĂci uĝytkowe róĝnych
grup. Dlatego przydatnoĂÊ okreĂlonego ro-

Tynk cienkowarstwowy naleĝy nakïadaÊ metodÈ
„mokre na mokre”, nie dopuszczajÈc do zaschniÚcia
roztartej partii przed naciÈgniÚciem kolejnej

fot. Farby Kabe

Masy tynkarskie mogÈ mieÊ róĝnorodne faktury i kolory
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Ăciana
z cegïy

ruszt z desek

Jak ocieplaÊ Ăciany nasiÈkliwe?

folia
wiatroizolacyjna

JeĂli Ăciany przeznaczone do ocieplenia sÈ czyste, a ich powierzchnia nie
kruszy siÚ ani nie pyli, metodÚ ocieplenia powinno siÚ dobieraÊ z uwzglÚdnieniem nasiÈkliwoĂci Ăciany. JeĂli materiaï Ăcian jest nasiÈkliwy, powinny byÊ one ocieplane weïnÈ mineralnÈ, a nie styropianem.
WeïnÈ powinno siÚ teĝ ocieplaÊ budynki, w których w przeszïoĂci dochodziïo do zawilgocenia Ăcian. Ocieplenie takie umoĝliwia bowiem systematyczne osuszanie Ăcian dziÚki niezakïóconej dyfuzji pary wodnej.
Do wykañczania takiego ocieplenia naleĝy stosowaÊ wyïÈcznie tynki
o wysokiej paroprzepuszczalnoĂci (mineralne lub silikatowe), gdyĝ zarówno nieodpowiedni tynk jak i farba uĝyte do malowania lub odnawiania
elewacji mogÈ znaczÈco ograniczyÊ samoosuszanie siÚ Ăcian.

izolacja termiczna
uïoĝona w dwóch
warstwach

elewacja z sidingu
winylowego, desek itp.

Schemat warstw w ociepleniu metodÈ lekkÈ suchÈ

dzaju tynku naleĝy oceniaÊ na podstawie wïaĂciwoĂci podawanych
przez producenta, zwracajÈc szczególnÈ uwagÚ na paroprzepuszczalnoĂÊ i trwaïoĂÊ barwy.
Ocieplenie metodÈ lekkÈ suchÈ polega na zamocowaniu do Ăciany
rusztu noĂnego, uïoĝeniu ocieplenia z weïny mineralnej, pokryciu
jej wiatroizolacjÈ, po czym przymocowaniu elewacji z paneli plastikowych (sidingu), oblicówki (szalówki) drewnianej lub profilowanych blach powlekanych. Ruszt noĂny wykonuje siÚ z zaimpregnowanych listew drewnianych o przekroju 4 × 5–6 cm; mocuje siÚ
go na klockach dystansowych do muru. OdsuniÚcie lica rusztu od
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Ăciany powinno odpowiadaÊ gruboĂci ocieplenia, a rozstaw listew
powinien byÊ 2–3 cm mniejszy niĝ szerokoĂÊ pïyt weïny mineralnej.
Zapewni to samozamocowanie pïyt ocieplenia dziÚki ich sprÚĝystoĂci. JeĂli wysokoĂÊ pionowych pasów ocieplenia przekracza 4 m,
w ruszcie naleĝy je przedzieliÊ deskÈ odciÈĝajÈcÈ, co zapobiegnie
odksztaïcaniu pïyt pod wïasnym ciÚĝarem.
Kolejny etap to uïoĝenie folii wiatroizolacyjnej, która ma zadanie
chroniÊ weïnÚ przed zamakaniem, zapobiega jej pyleniu, a ponadto
chroni ocieplenie przed zawilgoceniem deszczem poïÈczonym
z wiatrem. FoliÚ wstÚpnie mocuje siÚ zszywkami do rusztu, zwracajÈc uwagÚ, ĝeby byïa dobrze naciÈgniÚta i zachowujÈc 10-centymetrowe zakïady na zïÈczach. Poniewaĝ pod warstwÈ elewacyjnÈ musi byÊ
utworzona pustka wentylacyjna, wzdïuĝ rusztu przybija siÚ listwy
gruboĂci 2,5–3 cm i dopiero do nich mocuje elementy elewacyjne.
Uwaga! Podczas montaĝu sidingu naleĝy pozostawiaÊ przerwy dylatacyjne na zïÈczach poszczególnych listew, gdyĝ materiaï ten ma
duĝÈ rozszerzalnoĂÊ cieplnÈ i zamocowany na sztywno ïatwo ulega
deformacji.

Ile kosztuje ocieplenie Ăcian?

¥CIANY ZEWN}TRZNE

WENA MINERALNA

(dla gr. 1 cm)

weïna mineralna
lekka mokra 130–160 kg/m3
lekka sucha 40–60 kg/m3
styropian
lekka mokra EPS 70-040
(d. FS15)

do metody lekkiej mokrej 4,3–5,6 zï/m2
do metody lekkiej suchej

1,3–2,5 zï/m2

STYROPIAN

(dla gr. 1 cm)

¥CIANY PIWNICZNE

EPS 70-040 (d. FS15)

1,2–2,5 zï/m2

styropian EPS 100-038
polistyren ekstrudowany
XPS

EPS 100-038 (d. FS20)

1,3–2,5 zï/m2

POLISTYREN
EKSTRUDOWANY

3,60–6,35 zï/m2

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
ATLAS
0800 168 083
BOLIX
0801 650 222
CAPAROL 022 544 20 40
FARBY KABE
032 204 64 60
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www.atlas.com.pl
www.bolix.pl
www.caparol.pl
www.farbykabe.pl

ISOVER
KREISEL
PAROC
PRAKTIKER

032 339 63 00
061 846 79 00
052 568 21 90

www.isover.pl
www.kreisel.com.pl
www.paroc.pl

ROCKWOOL

022 761 53 00

www.praktiker.pl

¥NIE¿KA

068 385 02 50

www.rockwool.pl

SWISSPOR
032 625 72 50 www.swisspor.pl
014 681 11 11 www.sniezka.pl
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