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Przegl d rynku

Elewacja powinna przede wszystkim dobrze wygl da . Ale po to, by tak 

by o, potrzeba wielu cech technicznych: musi by  trwa a, a wi c

odporna na mróz, s o ce i wod , niepodatna na uszkodzenia, wietrzenie 

i zanieczyszczenia, nie mo e te  sprzyja  rozwojowi mchów i porostów.

 PRZEGL D RYNKU

Czym wyko czy
cianyElewacje

Olimpia Wolf

Najcz ciej elewacje wykonuje si  z nak ada-

nego warstwowo na mur cementowo-wapien-

nego tynku, który potem pokrywa si  farb ,

lub tynku cienkowarstwowego, który nak a-

da si  na zewn trzn  warstw  docieplaj c .

Popularno ci  ciesz  si  równie  ceg y klin-

kierowe, które si  muruje i p ytki elewacyj-

ne, które si  przytwierdza do ciany na klej. 

Ceg y i p ytki stanowi  integraln  warstw

ciany. Elewacje wykonuje si  równie  z obli-

cówki winylowej, inaczej sidingu oraz drew-

nianych paneli – oba te materia y mocowane 

s  do rusztu. 

Kiedy wykona  elewacj ?
ciany z betonu komórkowego i ceramiki po-

ryzowanej, a tak e ocieplone we n  mineraln

nie mog  pozosta  nieos oni te, nara one na 

deszcz. Grozi to ich trwa ym zawilgoceniem. 

Z wykonaniem dachu i wyko czeniem ele-

wacji lepiej wi c nie zwleka . Zanim to zro-

bimy, cz sto zaleca si  os oni cie cian foli .

Materia y nienasi kliwe – silikaty czy trady-

cyjna ceramika, a tak e styropian, daj  wi cej 

swobody. Po wybudowaniu ciany mog  pozo-

sta  niewyko czone przez kilka sezonów.

Tynki
Chroni ciany przed s o cem, wiatrem, mro-

zem i deszczem, a dzi ki swej grubo ci i fak-

turze niweluj  nierówno ci cian. Na cia-

nach nierównych, chropowatych 

uk ada si  grube tynki tradycyjne, 

na cianach g adkich mo na zasto-

sowa  wypraw  cienkowarstwow .

Tynki tradycyjne

Stosuje si  na cianach jednowar-

stwowych z bloczków z betonu ko-

mórkowego, ceramiki poryzowa-

nej lub keramzytobetonu, a tak e na 

cianach trójwarstwowych, w któ-

rych murowana warstwa os onowa wymaga 

wyko czenia. 

Tynki przygotowane na budowie. Je li za-

praw  tynkarsk  przygotowuje si  na budo-

wie, trzeba pami ta  o zachowaniu w a ci-

wych proporcji oraz dok adnym mieszaniu 

wszystkich sk adników. Je li nie jeste my 

pewni dok adno ci wykonawców, powierze-

 Materia y porowate, np. beton ko-
mórkowy s  wra liwe na dzia anie 
wody. Takie ciany trzeba szybko za-
bezpieczy  przed deszczem – wykona
dach i elewacj

fo
t.

 B
ru

k
-B

e
t 

Te
rm

a
li

c
a

fo
t.

 V
a

n
d

e
rs

a
n

d
e

n



Elewacje

BUDUJEMY DOM 7–8/2010 103

nie im samodzielnego przygotowywania za-

prawy tynkarskiej mo e okaza  si  ryzykow-

ne. Na placu budowy trudno uzyska  tynk 

o dobrych, jednakowych na ca ej elewacji pa-

rametrach, które warunkuj  jej trwa o .

Tynki z gotowych mieszanek. Sprzedaje 

si  je w workach 25 lub 30 kg, których za-

warto  zarabia si  wod ; mo na je nak a-

da  za pomoc  agregatu, co znacznie u a-

twia i przyspiesza prac .

Jako  mieszanek jest kontrolowana la-

boratoryjnie, wi c jest jednakowa niezale -

nie od worka, a nawet dostawy. Mieszanki 

mog  by  wzbogacane domieszkami popra-

wiaj cymi ich w a ciwo ci, np. urabialno

i przyczepno .

Tradycyjne grube tynki wykonuje si  za-

zwyczaj z zaprawy cementowo-wapiennej, 

a czasem tam, gdzie mur ma kontakt z wod

lub wilgoci  ( ciany piwnic i coko y) – z za-

prawy cementowej.

Uk adanie tynków tradycyjnych jest praco-

ch onne; wymaga te  wprawy i do wiadcze-

nia. Najpierw na pod o e nak ada si  3–4-mi-

limetrow  obrzutk , której zadaniem jest 

zapewnienie dobrej przyczepno ci wyprawy. 

Gdy obrzutka stwardnieje, nak ada si  na ni

drug  warstw  – narzut – grubo ci 8–15 mm, 

a potem g ad  – grubo ci 3 mm, któr  wyka -

cza si  tak, by uzyska  wybran  faktur  tyn-

ku. Po zako czeniu tynkowania powierzch-

nia cian powinna by  równa i pionowa. 

Elewacje z tynku tradycyjnego s  zazwy-

czaj szarawe. eby nada  im kolor, wystar-

czy pomalowa  tynk farb  do malowania 

cian zewn trznych. Innym sposobem na 

uzyskanie kolorowego tynku jest u ycie do 

zaprawy piasku kolorowego (naturalnego 

barwionego polimerami). 

Stosuj c odpowiednie narz dzia oraz tech-

niki nak adania i wyka czania tynku, na-

daje si  mu ró ne faktury. Oprócz zwyk ych 

– g adkich, uzyskuje si  dzi ki temu tynki na-

krapiane, odciskane lub ci gnione. Wymaga 

to jednak sporych umiej tno ci, dlatego uk a-

danie tynków tradycyjnych lepiej powierzy

dobrym, poleconym fachowcom.

Tynki cienkowarstwowe

Uk ada si  je z dost pnych w handlu goto-

wych mieszanek, które na budowie zarabia 

si  wod . Maj  bogatsz  kolorystyk  i znacz-

nie wi kszy wybór faktur ni  tynki trady-

cyjne. Stosuje si  je g ównie do tynkowania 

cian domów ocieplonych metod  lekk  mo-

kr  lub do wyka czania g adkich i równych 

cian, np. z betonu komórkowego. 

Stosuje si  kilka rodzajów tynków cien-

kowarstwowych, które ró ni  si  g ównie 

stopniem paroprzepuszczalno ci. Tynki mi-

neralne i silikatowe dobrze przepuszczaj

par  wodn , natomiast ywiczne i akrylowe 

maj  niski stopie  przepuszczalno ci. Nie 

ma to znaczenia, je li nak ada si  tynk bez-

po rednio na styropian, siatk  i klej, ale jest 

do  istotne, gdy now  warstw  tynku chce 

si  przykry  stary tynk cementowo-wapien-

ny. Warto pami ta , e warstwa zewn trzna 

zawsze powinna mie  wi kszy stopie  prze-

puszczalno ci pary wodnej, ni  wewn trz-

na. W przeciwnym wypadku ciana mo e

by  nara ona na zawilgocenie. 

Mieszanki na tynki cienkowarstwowe za-

rabia si  z wod  i miesza wolnoobrotowym 

mieszad em do uzyskania jednolitej konsy-

stencji i barwy. Nast pnie tynk nak ada si

równ  warstw  grubo ci 2–6 mm za pomoc

nierdzewnej pacy. Nak adanie tynku zaczy-

na si  od góry ciany. Po kilku minutach, gdy 

tynk wst pnie stwardnieje, za pomoc  pacek, 

wa ków b d  p dzli nadaje si  mu faktur .

Gotowe masy tynkarskie nak ada si  podo-

bnie lub za pomoc  agregatu tynkarskiego. 

Wa ne, by tynkowanie jednej ciany wyko-

na  od razu w ca o ci, inaczej trudno zapo-

biec nierówno ciom faktur. 

Malowanie
Domy z wypraw  z bia ego tynku cemen-

towo-wapiennego mo na malowa  farbami 

elewacyjnymi – zarówno gdy tynki s wie-

o po o one, jak i wtedy, gdy trzeba odno-

wi  stare. 

Farby mineralne nadaj  si  do malowania 

tradycyjnych tynków cementowo-wapien-

nych, surowego betonu oraz kamienia. S

najmniej trwa e, ale niedrogie. 

Farby akrylowe mog  by  wodorozcie -

czalne lub rozpuszczalnikowe: pierwsze s

uniwersalne, mo na wi c nimi malowa  ró -

ne pod o a, drugie stosuje si  g ównie do od-

nawiania elewacji. S  elastyczne, odporne 

na czynniki atmosfe-

ryczne i za-

brudze-

nia. 

 Fakturowanie powierzchni za pomoc  a) kielni 
g adkiej, b) pacy z batej, c) wa ka

a

b

c

Temperatura najodpo-

wiedniejsza do robót 

tynkarskich na zewn trz 

to 15–20°C

”
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Wybór mniej typowej technologii budo-

wy, np. szkielet drewniany, ciany z kszta -

tek styropianowych, nie oznacza wcale, e

b dziemy ograniczeni w kwestii wyboru 

elewacji, a wi c i ostatecznego wygl du

domu. Praktycznie zawsze mo liwa jest 

budowa ciany os onowej z ceg y klin-

kierowej lub silikatowej. Trzeba jedynie 

przestrzega  wymaga  technologicznych 

charakterystycznych dla danego systemu, 

np. pozostawi  wentylowan  szczelin  po-

wietrzn  pomi dzy warstwami.

Wiele technologii pozwala te  na zasto-

sowanie p ytek elewacyjnych lub tynku. 

Tak wi c decyzja o tym, jaka b dzie ele-

wacja zale y g ównie od nas.

Nietypowa ciana, 
typowa elewacja

 Nietypow cian  z kszta tek styro-
pianowych wype nionych po u o eniu 
betonem mo na wyko czy  tynkiem lub 
p ytkami elewacyjnycmi, niczym cian
dwuwarstwow  z ociepleniem ze 
styropianu
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Farb silikonowych u ywa si do malo-

wania tradycyjnych tynków cementowo-wa-

piennych i i tynków cienkowarstwowych 

– zarówno nowych, jak i starych. S  bar-

dzo elastyczne i odporne na czynniki at-

mosferyczne, wysoce paroprzepuszczalne. 

Zawieraj  dodatki zapobiegaj ce pojawianiu 

si  porostów. Gwarantuj  trwa e, kolorowe 

elewacje przez d ugie lata, ale s  drogie.

Przygotowania do malowania

Przed malowaniem ciany trzeba umy , wy-

pe ni  nierówno ci, a mocno zabrudzone 

powierzchnie podda  piaskowaniu i dok ad-

nie odpyli . Tak przygotowane ciany na-

le y zagruntowa  preparatem gruntuj cym 

lub rozcie czon  farb .

Zwykle farb  nale y przed u yciem do-

k adnie wymiesza  zgodnie z zaleceniem 

producenta. ciany najlepiej malowa  krzy-

owo, to znaczy prowadz c p dzel lub wa-

ek poziomo, a nast pnie pionowo, zaczy-

naj c od góry elewacji. wie o pomalowan

elewacj  nale y chroni  przed deszczem, 

silnym wiatrem oraz intensywnym s o cem.

Ceg y elewacyjne
Do wykonania elewacji murowanych u ywa 

si  cegie  klinkierowych, licowych oraz wa-

pienno-piaskowych.

Ceg y klinkierowe

Elewacje z cegie  klinkierowych s  cenione 

za szlachetny wygl d i trwa o . Z klinkie-

ru muruje si  trzeci  – elewacyjn  – warstw

cian trójwarstwowych, czyli z o onych jesz-

cze z warstwy no nej oraz materia u termo-

izolacyjnego. 

 Je li ocieplenie jest wykonane z we -

ny mineralnej, trzeba zostawi  w elewa-

cji otwory wentylacyjne, aby zapewni  swo-

bod  ruchu powietrza i osuszanie izolacji 

w razie jej zawilgocenia. W tym celu w spo-

inach poziomych na dole ciany i pod oka-

pem montuje si  w odst pach ok. 1 m spe-

cjalne kratki wentylacyjne.

Ceg y klinkierowe ró ni  si  wymiarami 

i kolorem, który mo e by  czerwony, ó to-

piaskowy, a nawet bia y. Ró ni  si  te  fak-

tur : mog  by  g adkie lub ryflowane. Warto 

od razu zamówi  wystarczaj c  ilo  cegie ,

poniewa  partie pochodz ce z kolejnych 

dostaw mog  si  nieznacznie ró ni  odcie-

niem. Z tego samego wzgl du podczas mu-

rowania najlepiej miesza  ceg y z kilku pa-

let.

Powierzchni  licow  cegie  trzeba chroni

przed zanieczyszczeniem zapraw , bo za-

brudzenia trudno usun .

Najlepiej korzysta  z gotowych zapraw, 

które trzeba tylko wymiesza  z wod . Ze 

wzgl dów konstrukcyjnych grubo  war-

stwy elewacyjnej nie mo e by  mniejsza ni

7 cm. Je li wykonuje si  obmurówk  istniej -

cego domu, trzeba liczy  si  z dodatkowymi 

pracami i wi kszymi kosztami. Wykonanie 

takiej elewacji zazwyczaj wymaga dobudo-

wania fundamentu lub wykonania belki pod-

walinowej, eby by o na czym oprze  mur 

z cegie  elewacyjnych. Ze wzgl du na obci -

enie parciem i ssaniem wiatru ciany os o-

nowe musz  by  kotwione do warstwy kon-

strukcyjnej. 

Popularne jest murowanie jednoetapo-

we – jednoczesne wznoszenie cian i jej spo-

inowanie. Spoiny mi dzy ceg ami dok adnie 

 Elewacje z cegie  klinkierowych s  na pewno bardziej oryginalne ni  tynkowane, ale te  i znacznie dro sze, je li chodzi o materia y, jak i wykonanie

 Elewacje silikatowe s  bardzo trwa-
e, wytrzyma e i maj  bardzo dobr  izo-

lacyjno  akustyczn . Nie trzeba ich 
tynkowa

fot. Grupa Silikaty
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wype nia si  zapraw , a nast pnie od stro-

ny zewn trznej nadaje si  im odpowiedni 

kszta t. Lepsze jednak e efekty uzyskuje si ,

muruj c ciany dwuetapowo: spoinowanie 

wykonuje si  dopiero po wzniesieniu muru. 

wie o wymurowane elewacje nale y za-

bezpiecza  przed deszczem, wiatrem i in-

tensywnym nas onecznieniem. Najlepiej do 

tego celu u y  grubej folii. Przed deszczem, 

niegiem i zanieczyszczeniami trzeba te

chroni  ceg y dostarczone na budow .

Ceg y licowe

S  to ceg y podobne pod wzgl dem cech 

technicznych do cegie  pe nych. S  one 

sortowane dla wyeliminowania cegie

o zbyt du ych odchy kach wymiarowych, 

niepo danej barwie i fakturze powierzch-

ni. Ceg y licowe produkuje si  w kilku od-

cieniach oraz fakturach – z powierzchnia-

mi licowymi zdobionymi przez ryflowanie 

lub piaskowanie. Produkuje si  te  ceg y li-

cowe formowane r cznie, które nadaj  ele-

wacjom wygl d starych murów, bo maj

rozmaite celowe wady kszta tu i lady po 

narz dziach. 

Ceg y wapienno-piaskowe, czyli silikaty

S  to ceg y produkowane z wapna i piasku. 

Producenci podkre laj  zwykle, e jest to je-

den z najzdrowszych materia ów, wytwarza-

ny wy cznie z naturalnych surowców – bez 

adnych domieszek. 

Ceg y silikatowe maj  wymiary 250 × 120 

× 65 mm lub 240 × 120 × 65; produkuje si

te  ceg y po ówkowe (250 × 60 × 65 mm). 

Mog  by upane z dwiema p aszczyznami 

upanymi, które powstaj  w wyniku prze-

amywania w prasie standardowych cegie .

Elewacja wymurowana z takich upanych 

cegie  przypomina ok adzin  z naturalne-

go kamienia, poniewa  faktura na prze omie 

cegie  jest niepowtarzalna. Silikaty mog

te  by m otkowane, to znaczy poddawa-

ne dodatkowej obróbce mechanicznej i wte-

dy maj  faktur  delikatniejsz  od upanych. 

adnie prezentuj  si  w murze z zag bio-

nymi spoinami. Ceg y wapienno-piaskowe 

mog  by  bia e lub barwione w masie. Bia e

mo na malowa  farbami silikonowymi, 

a wi c przy okazji odnawiania elewacji 

mo na zmienia  ich wygl d. Warstw  ele-

wacyjn  z cegie  silikatowych muruje si

podobnie jak ze zwyk ych cegie .

Murowanie elewacji wykonuje si  jedno-

etapowo, to znaczy z równoczesnym spoino-

waniem. Mo na równie  murowa  dwueta-

powo, to znaczy ze spoinowaniem muru ju

po jego wyschni ciu. 

Uwaga! Elewacje z cegie  powinno si  wyko-

nywa  w temperaturze nie ni szej ni  5°C.

P ytki elewacyjne

Na elewacje mo na stosowa  m.in. p ytki 

z klinkieru, silikatów, gresu i kamienia. To 

wyko czenie mo e nada cianom taki wy-

gl d, jakby by y murowane z kamienia lub 

cegie  klinkierowych. 

P ytki uk ada si  w ten sposób, e zapraw

klejow  nak ada si  i na p ytki, i na pod o e. 

Po doci ni ciu p ytek do ciany zaprawa ca -

kowicie wype nia przestrze  pod ok adzin .

Tylko w taki sposób mo na zapobiec tworze-

niu si  pod ok adzin  pustych przestrzeni, 

w które mog aby wnika  woda, a to wcze-

niej czy pó niej doprowadza do odpadania 

ok adziny. 

Grubo  warstwy klej cej powinna by

zgodna z zaleceniami producenta kleju. 

Zaprawa klejowa musi by  przeznaczona do 

prac na zewn trz budynku. Po u o eniu p y-

tek spoiny wype nia si  elastyczn  zapraw

do spoinowania.

Oblicówka winylowa 
Elementami oblicówki winylowej, zwanej 

z angielska sidingiem, s  panele o szeroko-

ci od 10 do 30 cm i d ugo ci od 2,5 do 3,9 m. 

Elementy uzupe niaj ce to listwy startowe, 

listwy maskuj ce, naro ne i ozdobne, s u -

ce do wyka czana gzymsów, a ponadto ró -

nego rodzaju kszta tki do wyka czania deta-

li architektonicznych. Gwarancje na siding 

udzielane bywaj  nawet na kilkadziesi t lat. 

Jest to materia  lekki – 1 m² paneli wa y ok. 

2 kg i atwy w transporcie. 

Zanim si  przyst pi do mocowania pane-

li na cianach, montuje si  ruszt drewnia-

ny, stalowy lub z PVC. Listwy rusztu uk ada 

si  poziomo lub pionowo, zale nie od plano-

wanego u o enia paneli. Je li oblicówka ma 

stanowi  wyko czenie cian po ociepleniu, 

we n  mineraln  lub styropian uk ada si

mi dzy listwami rusztu. Je li dom nie wyma-

ga ocieplania, przestrzenie mi dzy listwami 

rusztu zostawia si  puste. 

Oblicówka drewniana
Stosuje si  j  najcz ciej do wyka czania 

budynków rekreacyjnych, a w domach ca-

orocznych – jako elewacj  os aniaj c  ocie-

plenie, a czasem te  jako dekoracj  fragmen-

tów elewacji wyka czanych w inny sposób 

– na przyk ad tynkowanych. W ten sposób 

w domach murowanych wyka cza si  cz -

sto szczyty cian, lukarny, loggie i podbit-

ki dachowe.

 Klej musi wype nia  ca  przestrze  pomi dzy 
p ytkami i murem

 Oblicówk  winylow  mo na ob o y  m.in. znisz-
czony budynek drewniany, a technologia monta u po-
zwala na prowadzenie prac przez ca y rok

 Elewacje drewniane wyka cza si  wodoodpornym 
lakierem, lakierobejc  lub impregnatem dekoracyj-
nym. Co 3–4 lata ten zabieg nale y powtarza
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INFO RYNEK Ile kosztuje elewacja?

PRZYDATNE ADRESY

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

ALPOL 41 372 11 00 www.alpol.pl
BOLIX 33 475 06 00 www.olix.pl
BRUK-BET TERMALICA 801 209 047 www.bruk-bet.pl
CJ BLOK 17 851 82 20 www.cjblok.com.pl
DLK DREWNO 22 667 44 14 www.dlh.pl
GRUPA SILIKATY 801 573 577 www.grupasilikaty.pl
MOCO 71 321 93 30 www.elewacje-drewniane.pl
NELISSEN 81 754 96 31 www.nelissen-polska.pl

QUICK MIX 71 392 72 15 www.quick-mix.pl
RÖBEN 71 39 78 100 www.roben.pl
ROYAL EUROPA 76 846 31 60 www.royaleuropa.com
ROYAL HURT 22 750 91 94 www.royalhurt.pl
STEGU 77 421 12 24 www.stegu.pl

NIE KA 14 681 11 11 www.sniezka.pl
THERMODOM 32 434 28 73 www.thermodom.pl
VANDERSANDEN 608 390 890 www.vandersanden.com.pl

– ceny brut to – 

producent: Nelissen
kolory: w kolekcji 60 kolorów, prezen-
towany ANTIEK ROOD
monta : przy-
klejanie na 
klej i zaprawy 
+ fuga
wymiary: 
215 × 102 × 
63 mm
zu ycie na 
1 m2: 57 szt.
opakowanie: 
paleta 730 szt.

2,55 z /szt.

producent: Bolix
BOLIX SIT 1,5 KA – silikonowa masa 
tynkarska do nak adania r cznego
kolory: 300 z palety KOLOR 
SPEKTRUM 300+ oraz 108 kolorów 
z PALETY Kolorów 
BOLIX
sposób 
nak adania: paca
zu ycie na 1 m2:
2,5–3,0 kg
granulacja:  
faktura „kasza”
opakowanie: 
30 kg

9,61 z /kg

producent: VANDERSANDEN
ceg a r cznie formowana
kolory: 130 
kolorów
monta :
murowanie na 
zapraw  do 
cegie  r cznie 
formowanych
wymiary: 
DF 210 × 100 
× 65 mm
zu ycie na 
1 m2: 58 szt.

od 3,60 z /szt.

producent: nie ka
Tynk Akrylowy TA 11 na bazie 
dyspersji akrylowych, wype niaczy
oraz kruszywa marmurowego
kolory: 240 kolorów
sposób nak adania:
metoda lekka-mokra 
zu ycie na 1 m2:
baranek 1,5 mm: 
2–2,5 kg, granulacja:
baranek i kornik: 
1,5 mm, 2 mm, 
2,5 mm, 3 mm
opakowanie: 25 kg

od 140 z / 25 kg

producent: Royal Europa
oblicówka winylowa (siding)
wymiary (grub. × d .): 1,02 mm 
× 3,81 m
monta :
na ruszcie 
drewnia-
nym lub 
stalowym
waga 1 m2:
1,58 kg

24 z /m2

producent: Alpol
AF 660 farba elewacyjna silikatowa
kolor: dost pna w kolorach wed ug 
wzornika ALPOL COLOR
sposób nak adania: p dzel, wa ek lub 
pistolet malarski
zu ycie na 
1m2: przy 
dwukrotnym 
malowaniu 
tynku o rednio 
chropowatej 
fakturze – ok. 
0,33 l /m²

5 l – 127 z , 10 l – 201 z

producent: STEGU 
Marseille – mrozoodporne p ytki 
kamieniopodobne uniwersalnego 
zastosowania
kolory: be  cieniowany, oliwkowy, 
ciemny be , szary cieniowany, ciemny 
grafi t 
monta : na klej 
wymiary p ytki: 152 
× 606 mm 
naro nika: od 85 do 
175 × od 271 do 433 × 
152 mm, grub. 45 mm 
zu ycie na 1 m2:
12 szt./2 opak.

56 z /opak.

producent: MOCO
deska elewacyjna MOCO profi l 
Rhombo
gatunek drewna:
modrzew 
syberyjski
wymiary deski 
(grub. x szer.):
34 × 146 mm
monta :
na ruszcie 
drewnianym 
za pomoc
wkr tów ze stali 
nierdzewnej

212 z /m2

OBLICÓWKA WINYLOWA OBLICÓWKA DREWNIANA

Deski elewacyjne mocuje si  poziomo lub 

pionowo do rusztu drewnianego, uprzednio 

przymocowanego do cian. 

Je li budynek jest jednocze nie ociepla-

ny, to mi dzy elementami rusztu uk ada si

warstwy izolacji cieplnej (najlepiej we ny 

mineralnej), po czym zabezpiecza ciany fo-

li  wiatroizolacyjn .

Deski elewacyjne uk ada si  na pióro 

i wpust, na zak ad lub na przylg : poziomo, 

pionowo albo uko nie – np. w jode k  czy 

te  równolegle do po aci dachu na cianach 

szczytowych.

Gotowe elewacje z desek zwykle zabez-

piecza si  wodoodpornymi lakierami do 

drewna. Ok adziny drewniane wymaga-

j  okresowej konserwacji, ale cho  s  k o-

potliwe w eksploatacji, uwa a si  je za wy-

ko czenie szlachetniejsze od sidingu, który 

– cho  praktyczny – wielu razi sztuczno-

ci .

Cokó , czyli dolny pas ciany, mo na wy o y  ró nymi materia ami, które s  odporne 

na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. A oto w czym mo na wy-

biera :

p yty kamienne – najcz ciej z wapienia i piaskowca, rzadziej z granitu i marmuru. 

Warto pami ta , e wapienie i piaskowce wymagaj  zabezpieczania rodkiem hydrofobizu-

j cym;

sztuczny kamie  – p ytki z betonu z dodatkami uszlachetniaj cymi i wype niaczami, 

dzi ki którym s  mrozoodporne i maj  wygl d naturalnego kamienia; 

p ytki klinkierowe lub silikatowe – imituj  mur z cegie  klinkierowych lub silikato-

wych; warto wiedzie , e p ytek klinkierowych, w przeciwie stwie do silikatowych, nie trze-

ba zabezpiecza rodkiem hydrofobizuj cym, poniewa  s  nienasi kliwe;

p ytki lastrykowe – dwuwarstwowe – z jedn  warstw  z beton zwyk ego i drug  z beto-

nu z kruszywem marmurowym, bazaltowym lub granitowym; p ytki te dobrze jest zabezpie-

czy rodkiem hydrofobizuj cym;

p ytki ywiczne – imituj ce ceg  klinkierow  lub piaskowiec; cienkie (ok. 3 mm) 
i elastyczne, mo na nimi pokrywa  powierzchnie ukowe i uk ada  je na naro nikach 
ciany. Nie wymagaj  zabezpieczania rodkiem hydrofobizuj cym.

Materia y na cokó

FARBA ELEWACYJNA P YTKI ELEWACYJNE
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CEG A ELEWACYJNA TYNK


