DYLEMATY
Pytanie Czytelnika
Jesieni¹ zamkn¹³em stan surowy mojego nowego domu.
Z nadejœciem wiosny chcê kontynuowaæ budowê.
Œciany wzniesione s¹ z bloczków keramzytobetonowych
LB15. Czym ociepliæ elewacje z tego materia³u: we³n¹ czy
styropianem? Jaka izolacja bêdzie najodpowiedniejsza na
poddaszu?

Z CZEGO
CIEPŁY PŁASZCZ?

Wolny rynek – wraz z obfitoœci¹ materia³ów termoizolacyjnych i ich odmian –
dostarczy³ inwestorom nie lada k³opotu: co wybraæ spoœród bogatej oferty, jakimi
kierowaæ siê przy tym wyborze kryteriami? Na szczêœcie producenci zasypuj¹ rynek
nowinkami nie po to jedynie, by wywo³aæ zamêt w g³owie nabywcy. Ka¿dy produkt
ma swoje œcis³e przeznaczenie, mo¿e te¿ zostaæ przez nas lepiej lub gorzej
wykorzystany.
Charakterystyka

Styropian – standardowo produkowany
w formie p³yt – pakowany jest w lekkie,
porêczne paczki (fot. Styropmin)

Redakcja

Materia³ izolacyjny, popularnie nazywany styropianem, powstaje w procesie spienienia
polistyrenu. Standardowe p³yty styropianowe uzyskuje siê tn¹c bloki na p³yty wymaganej gruboœci. Produkowany jest równie¿ styropian kszta³towany w formach, a powsta³y
w tym procesie na powierzchni elementów styropianowych naskórek zmniejsza nasi¹kliwoœæ materia³u.
Innym produktem izolacyjnym otrzymywanym z polistyrenu s¹ p³yty ekstrudowane
(tzw. polistyren ekstrudowany). W tym przypadku procesowi spieniania polistyrenu towarzyszy wyciskanie (ekstrudowanie) roztopionej masy, a nastêpnie walcowanie jej do
po¿¹danych rozmiarów. Materia³ zachowuje porowat¹ budowê, a na jego powierzchni
tworzy siê cienka warstwa „naskórkowa”, zapewniaj¹ca mu znikom¹ nasi¹kliwoœæ. Polistyren ekstrudowany wykazuje du¿¹ odpornoœæ na œciskanie.
Wszystkie odmiany polistyrenu kwalifikowane s¹ jako samogasn¹ce (NRO – nierozprzestrzeniaj¹ce ognia), co w praktyce oznacza, ¿e materia³ ten nie p³onie w³asnym p³omieniem, a jego udzia³ w po¿arze mo¿e byæ wy³¹cznie bierny. Pozbawiony kontaktu
z ogniem, polistyren samoistnie gaœnie.
Pod has³em we³na mineralna w powszechnym rozumieniu kryj¹ siê dwie grupy produktów: we³na skalna i we³na szklana. Choæ z technicznego punktu widzenia rozró¿nienie to nie jest precyzyjne (we³na szklana nie jest we³n¹ mineraln¹), pozostañmy przy
tym uogólnieniu ze wzglêdu na podobieñstwa w³aœciwoœci fizycznych obu materia³ów.
We³nê skaln¹ otrzymuje siê w procesie stapiania i rozw³ókniania ska³ bazaltowych, a nastêpnie sklejania i prasowania uzyskanych w³ókien, natomiast we³nê szklan¹ uzyskuje
siê poprzez stapianie szk³a (st³uczki szklanej), w wyniku czego otrzymuje siê, a nastêpnie skleja cienkie w³ókna.
We³na mineralna jest materia³em odpornym na korozjê biologiczn¹, a tak¿e ca³kowicie
niepalnym.

Parametry

We³na mineralna wystêpuje w wielu
odmianach, przeznaczonych do ró¿nych
zastosowañ. Powy¿ej – p³yty do izolacji
termicznej i akustycznej metod¹ lekk¹ mokr¹
(fot. Paroc)
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We³na mineralna i styropian to przede wszystkim materia³y do izolacji cieplnej, w ich
przypadku zatem najistotniejszym parametrem jest wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej. Wspó³czynnik ten, okreœlany symbolem l, wyra¿ony jest w jednostkach W/(mK).
Wskazuje on, jaka moc cieplna przenika przez izolacjê o powierzchni 1 m2 i gruboœci
1 m przy ró¿nicy temperatur 1 Kelwina pomiêdzy obiema stronami przegrody izolacyjnej. Im ni¿sz¹ wartoœæ wspó³czynnika l osi¹ga materia³, tym lepsza jego termoizolacyjnoœæ, co oznacza, ¿e tym mniej ciep³a przenika przez jego strukturê. Znajomoœæ tego
wspó³czynnika pozwala nam na okreœlenie gruboœci izolacji, koniecznej dla uzyskania

Wełna czy styropian

P³yty polistyrenu ekstrudowanego charakteryzuj¹
siê dobrymi parametrami cieplnymi, du¿¹
wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ i odpornoœci¹ na
dzia³anie wilgoci (fot. Dow Polska)

Najpopularniejsze zastosowanie we³ny
szklanej to ocieplenie skosów poddaszy.
Jednak jej wci¹¿ udoskonalane odmiany
daj¹ znacznie wiêcej mo¿liwoœci (fot. Isover)

wymaganej ciep³ochronnoœci ca³ej przegrody. Tak dla we³ny mineralnej, jak i dla styropianu jego wielkoœæ zawiera siê w granicach 0,035-0,042 W/(mK) – zale¿nie od ich gêstoœci, struktury oraz technologii wytwarzania. W praktyce przy obliczeniach przyjmuje siê jednak, ¿e dla obu materia³ów, niezale¿nie od ich odmiany, wspó³czynnik l wynosi 0,04 W/(mK).
Drug¹ równie istotn¹ cech¹, któr¹ nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy doborze materia³u na
ocieplenie, jest jego wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i œciskanie. Wymogi s¹ tu zale¿ne od
jego przeznaczenia, czyli miejsca, w którym ma zostaæ u³o¿ony. Tak styropian, jak i we³na mineralna produkowane s¹ w kilku odmianach, ró¿ni¹cych siê m.in. wytrzyma³oœci¹
na obci¹¿enia. Wytrzyma³oœæ ta zale¿y od gêstoœci (masy objêtoœciowej) materia³u
i zwiêksza siê wraz z jej wzrostem.
Styropian ma tu przewagê; jego struktura pozwala na przenoszenie nawet znacznych obci¹¿eñ. Nazwy jego poszczególnych odmian wyznaczaj¹ mo¿liwoœci i g³ówne obszary ich
zastosowania:
n FS 12 – izolacje w œcianach warstwowych, luŸne wype³nienie przegród
n FS 15 – ocieplenia klejone do pod³o¿a
n FS 20 – izolacje pod³óg, tarasów
n FS 30 i FS 40 – ocieplenia silnie obci¹¿onych pod³o¿y oraz dachów.
Liczby przy oznaczeniach okreœlaj¹ w przybli¿eniu masê objêtoœciow¹ materia³u
w kg/m3.
W przypadku we³ny mineralnej ró¿nice w masie objêtoœciowej poszczególnych odmian
s¹ bardzo du¿e. Jednak producenci czêsto nie podaj¹ informacji o tym parametrze, zak³adaj¹c, ¿e nazwa handlowa danej odmiany dostatecznie precyzyjnie informuje o jej
przeznaczeniu. Niemniej warto wiedzieæ, ¿e:
n we³na szklana o gêstoœci 12-20 kg/m3 oraz skalna o gêstoœci 30-40 kg/m3 stosowana jest
do wype³niania konstrukcji szkieletowej oraz do izolacji poddaszy,
n we³na skalna o gêstoœci 50-80 kg/m3 – do izolacji œcian warstwowych, ociepleñ metod¹
lekk¹ such¹,
n we³na skalna o gêstoœci 120-160 kg/m3 – w systemach ociepleñ metod¹ lekka mokr¹,
a tak¿e do izolacji pod³óg i dachów.
W³aœciwoœci¹, która budzi najwiêcej kontrowersji przy doborze materia³u na izolacjê –
g³ównie œcian zewnêtrznych – jest jego paroprzepuszczalnoœæ. We³na mineralna charakteryzuje siê bardzo wysok¹ paroprzepuszczalnoœci¹ – wspó³czynik paroprzepuszczalnoœci wzglêdnej m wynosi dla niej ok. 1, natomiast dla styropianu – 30-50. Oznacza to, ¿e
przez warstwê styropianu mo¿e przenikn¹æ kilkadziesi¹t razy mniej pary wodnej, ni¿
przez we³nê. Jednak w zale¿noœci od wymogów u¿ytkowania, dobre przenikanie pary
wodnej mo¿e byæ zarówno cech¹ korzystn¹, jak i niepo¿¹dan¹.
(Wiêcej o dufuzji pary wodnej przez przegrody w art. „Beton komórkowy czy silikat” –
BD 4/05)

Porównanie podstawowych w³asnoœci we³ny i styropianu
Przewodnoœæ cieplna (l)
Paroprzepuszczalnoœæ (m)
Masa objêtoœciowa
Ch³onnoœæ wody
Izolacyjnoœæ akustyczna
Palnoœæ
Wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia
Odpornoœæ na chemikalia
Elastycznoœæ

We³na mineralna
ok. 0,04 W(mK)
1
12-160 kg/m3
wysoka
dobra
niepalna
œrednia
ca³kowita
du¿a

Styropian
ok. 0,04 W(mK)
30-50
12-30 kg/m3
znikoma
wzglêdna
samogasn¹cy
wysoka
ograniczona
ma³a

Gdzie jaki materia³?

Pe³ny zestaw elementów niezbêdnych do
ocieplenia elewacji p³ytami we³ny mineralnej
(fot. Rockwool)

Mo¿na stwierdziæ, ¿e wyborem zastosowania materia³ów izolacyjnych rz¹dzi ogólnie
przyjêta zasada: w przypadku kontaktu izolacji z murem, betonowym podk³adem czy
gruntem stosujemy raczej styropian, natomiast przy ocieplaniu elementów drewnianych
u¿ywamy g³ównie we³ny mineralnej. Zdarzaj¹ siê oczywiœcie sytuacje, w których mo¿na
od tej regu³y odst¹piæ: o zastosowaniu we³ny mineralnej mo¿e przes¹dziæ np. nadrzêdny
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wymóg wysokiej ognioodpornoœci lub koniecznoœæ uzyskania wysokiej izolacyjnoœci
akustycznej.

W œcianie

P³yty styropianu klei siê do elewacji na zaprawê (fot. Henkel)

œciana

ruszt
drewniany

elewacja
szczelina
wentylacyjna
ocieplenie
wiatroizolacja
Warstwy œciany zewnêtrznej ocieplonej we³n¹
mineraln¹ metod¹ lekk¹ such¹

Zale¿nie od przyjêtej technologii budowy zewnêtrznych œcian murowanych, izolacjê
ciepln¹ umieszcza siê b¹dŸ pomiêdzy warstw¹ noœn¹ a elewacyjn¹ (w technologii trójwarstwowej), b¹dŸ te¿ jako ok³adzinê mocowan¹ na klej i pokryt¹ tynkiem cienkowarstwowym. W obu przypadkach wykorzystuje siê najczêœciej p³yty styropianowe.
Wynika to nie tylko z du¿ej ³atwoœci uk³adania izolacji styropianowej (du¿a sztywnoœæ, niek³opotliwa obróbka), ale równie¿ z ni¿szych kosztów tego typu ocieplenia.
Jeœli izolujemy styropianem œcianê jednowarstwow¹, warto te¿ pamiêtaæ o mo¿liwoœci
kszta³towania przy jego pomocy elementów elewacji budynku (np. gzymsów czy imitacji boniowania).
W œcianach trójwarstwowych mo¿na wykorzystywaæ tañsze p³yty ze styropianu odmiany FS 12, uk³adaj¹c je równoczeœnie ze wznoszeniem wewnêtrznej warstwy muru.
Dziêki tej metodzie wznosimy jednoetapowo ocieplony dom w stanie surowym. Jeœli
do wykonania warstwy elewacyjnej wybierzemy ceg³ê klinkierow¹ lub silikatow¹, nie
trzeba bêdzie budynku tynkowaæ.
Teoretycznie w ten sam sposób mo¿na wznosiæ œciany trójwarstwowe izolowane we³n¹ mineraln¹. Jednak w praktyce mur tego typu powstaje dwuetapowo – najpierw muruje siê warstwê noœn¹, a dopiero po jej zakoñczeniu mocuje siê ocieplenie i wznosi
warstwê elewacyjn¹. Przyjêcie takiej technologii wynika z koniecznoœci pozostawienia pustki wentylacyjnej pod warstw¹ elewacyjn¹. Pustka ta, w postaci w¹skiej szczeliny, podczas jednoczesnego murowania œciany pe³nej gruboœci ³atwo mog³aby ulec
zatkaniu spadaj¹c¹ zapraw¹. P³yty ze stosunkowo miêkkiej we³ny trudniej te¿ dok³adnie u³o¿yæ i zamocowaæ dociskaj¹cymi je do œciany talerzykami. Trzeba równie¿
pamiêtaæ o pozostawieniu otworów wentylacyjnych u do³u elewacji oraz pod okapem
dachu.
Z regu³y natomiast u¿ywa siê we³ny mineralnej w œcianach szkieletowych oraz przy
ociepleniu metod¹ lekk¹ such¹. Jej elastycznoœæ sprawia, ¿e ³atwo wype³niæ ni¹ dok³adnie ca³¹ przestrzeñ miêdzy elementami rusztu, a niepalnoœæ stanowi dla domu
w technologii szkieletu drewnianego dodatkowe zabezpieczenie przeciwogniowe.
(Wiêcej o izolowaniu œcian w art. „Beton komórkowy czy silikat” – BD 4/05)

W dachu
Do ocieplenia poddaszy wykorzystuje siê lekkie odmiany we³ny szklanej lub skalnej. £atwo mo¿na wype³niæ ni¹ przestrzenie pomiêdzy krokwiami, a niepalna otulina zwiêksza
bezpieczeñstwo po¿arowe ca³ego dachu. Przy ocieplaniu dachów p³askich u¿ywa siê natomiast twardych odmian styropianu lub p³yt z polistyrenu ekstrudowanego.
(Wiêcej o izolowaniu dachów piszemy w tym numerze BD, w artyku³ach: „Jak tu ciep³o
i sucho” oraz „Pod p³askim dachem”)

W pod³odze

Cienka mata podpod³ogowa wype³niona
styropianowym granulatem (fot. Cemex)
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Izolacja pod³ogi musi czêsto pe³niæ dwie funkcje – ochrony przed nadmiern¹ utrat¹
ciep³a i bariery dla przenikaj¹cego ha³asu. Do izolowania pod³óg na gruncie, gdzie
ochrona akustyczna nie jest potrzebna, stosuje siê zwykle styropian FS 20. Na stropach budynków wznoszonych w technologii murowanej mo¿na natomiast stosowaæ
alternatywnie specjalny styropian, tzw. akustyczny, lub tward¹ we³nê mineraln¹
w p³ytach. Ich warstwy gruboœci 3-5 cm (u³o¿one w systemie tzw. pod³óg p³ywaj¹cych) maj¹ za zadanie g³ównie izolowaæ przegrodê akustycznie.
W stropach drewnianych jako wype³nienia izolacyjnego pomiêdzy belkami u¿ywa siê
miêkkich lub œredniotwardych p³yt z we³ny mineralnej.

Wełna czy styropian
W fundamentach
Izolacje uk³adane poni¿ej poziomu gruntu musz¹ charakteryzowaæ siê ma³¹ nasi¹kliwoœci¹ i dlatego uk³ada siê tam przede wszystkim p³yty styropianowe. W budynkach, których fundamenty nara¿one s¹ na sta³y kontakt z wod¹, lepiej stosowaæ p³yty ze styropianu odmiany hydro lub z polistyrenu ekstrudowanego.

JAKA GRUBOŒÆ?
Zakres gruboœci dostêpnych materia³ów
izolacyjnych jest bardzo szeroki (fot. Styrobud)

Bardzo nowoczesnym materia³em s¹ p³yty
lamelowe z we³ny mineralnej. Charakteryzuj¹
siê uporz¹dkowanym, prostopad³ym do
powierzchni p³yty uk³adem w³ókien, co zwiêksza
ich wytrzyma³oœæ. Dziêki du¿ej elastycznoœci
mo¿na nimi ocieplaæ powierzchnie ³ukowe
(fot. Paroc)

fot. Ecoservice

Dobieraj¹c gruboœæ izolacji cieplnej, d¹¿ymy zawsze do uzyskania mo¿liwie wysokiej ciep³ochronnoœci, a wiêc – do u³o¿enia jak najefektywniejszej warstwy ocieplaj¹cej. Nie mo¿na jednak pogrubiaæ
izolacji w nieskoñczonoœæ, gdy¿ nie pozwalaj¹ na to ograniczenia technologiczne. A przede wszystkim – nie warto tego robiæ ze wzglêdu na rachunek ekonomiczny. W wiêkszoœci przypadków granicê op³acalnoœci wyznacza wspó³czynnik przenikania ciep³a U na poziomie 0,2 W/(m2•K), ale najczêœciej przyjmuje siê ok. 0,25 (wymagania normatywne to 0,3 W/(m2•K)).
Sposób okreœlenia przenikalnoœci cieplnej przegrody zewnêtrznej zale¿y od jej budowy. W œcianach
szkieletowych, przy izolacji poddaszy oraz w œcianach trójwarstwowych o cienkich œcianach noœnych
wystarczy braæ pod uwagê ciep³ochronnoœæ samego materia³u ociepleniowego. Dzielimy wtedy przewodnoœæ ciepln¹ materia³u l przez wymagany wspó³czynnik U – wynik okreœla niezbêdn¹ gruboœæ
warstwy ocieplaj¹cej w metrach.
Przyk³adowo: je¿eli chcemy uzyskaæ ciep³ochronnoœæ izolacji poddasza równ¹ 0,25 W/(m2•K), a planujemy u¿yæ do tego celu we³ny mineralnej o wspó³czynniku l 0,04 W/(mK), niezbêdna gruboœæ materia³u wyniesie:
g = l : U = 0,04 : 0,25 = 0,16 m czyli 16 cm.
Wyznaczenie gruboœci izolacji w œcianach warstwowych bêdzie trudniejsze, musimy bowiem znaæ
przewodnoœæ ciepln¹ warstwy konstrukcyjnej oraz jej gruboœæ. Informacjê o ciep³ochronnoœci bloczków czy pustaków mo¿emy uzyskaæ od producenta, natomiast orientacyjne wspó³czynniki l dla najczêœciej u¿ywanych materia³ów wynosz¹:
n dla bloczków z betonu komórkowego odmiany 600
0,18 W/mK
n dla pustaków ceramicznych porotyzowanych
0,20 W/mK
n dla pustaków szczelinowych typu Max
0,45 W/mK
n dla bloczków silikatowych
0,80 W/mK
Ciep³ochronnoœæ samego muru mo¿emy wyliczyæ, dziel¹c wspó³czynnik l dla danego materia³u przez jego gruboœæ wyra¿on¹ w metrach. Przyk³adowo: przenikalnoœæ cieplna œciany z porotyzowanego pustaka
ceramicznego gruboœci g = 25 cm (0,25 m) wyniesie:
U = l : g = 0,2 : 0,25 = 0,8 W/(m2•K)
Aby uzyskaæ wymagan¹ ciep³ochronnoœæ takiej œciany, musimy nastêpnie okreœliæ potrzebn¹ gruboœæ izolacji. Przy takich wyliczeniach najwygodniej pos³u¿yæ siê sum¹ oporów cieplnych poszczególnych warstw. Opór cieplny R jest odwrotnoœci¹ przenikalnoœci cieplnej U i wyznaczamy go ze
wzoru R = 1: U. W przyk³adowej œcianie wyniesie on wiêc Rm = 1 : 0,8 = 1,25 (m2•K)/W.
Zak³adamy, ¿e chcemy uzyskaæ ciep³ochronnoœæ izolowanej przegrody o wartoœci U = 0,25 W/(m2•K),
co odpowiada oporowi ca³kowitemu Rc = 1 : U = 1 : 0,25 = 4 (m2•K )/W
Poniewa¿ opory cieplne poszczególnych warstw sumuj¹ siê, zatem opór cieplny warstwy izolacyjnej
powinien wynieœæ Ri = Rc - Rm = 4 - 0 1,25 = 2,75 4 (m2•K)/W. Po zamianie oporu na przenikalnoœæ Ui = 1 : Ri, otrzymamy Ui = 0,36 4 W/(m2•K). Tak¹ izolacyjnoœæ uzyskamy po u³o¿eniu warstwy ocieplaj¹cej gruboœci 11 cm (gi = 0,04 : 0,36 = 0,11 m).
W powy¿szych obliczeniach nie zosta³y uwzglêdnione warstwy tynku ani wspó³czynniki odp³ywu
i nap³ywu ciep³a na powierzchniach zewnêtrznych i wewnêtrznych, co sprawia, ¿e rzeczywista ciep³ochronnoœæ przegrody bêdzie nieco wy¿sza, ni¿ obliczeniowa.

fot. NEF Polska

Jak montowaæ?
Alternatyw¹ dla we³ny i styropianu mo¿e byæ
odpowiednio przetwarzana celuloza. Jej granulatem
ociepla siê m.in. stropy nad poddaszem u¿ytkowym

Przy uk³adaniu izolacji – niezale¿nie od rodzaju u¿ytego materia³u – obowi¹zuj¹ pewne
zasady. Ich przestrzeganie zagwarantuje uzyskanie wymaganej ciep³ochronnoœci. Nie
mo¿na zatem dopuœciæ do niechlujstwa wykonania: pozostawiania niewype³nionych
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Dwie warstwy p³yt we³ny mineralnej uk³adamy
„na mijankê”

miejsc, szczelin na stykach poszczególnych p³yt, a tak¿e – upychania materia³u „na si³ê”,
co mo¿e spowodowaæ odkszta³cenie pokrycia b¹dŸ jego zniszczenie.
We³nê mineraln¹ dopasowuje siê w taki sposób, aby wymiary p³yty lub maty by³y o ok.
2 cm wiêksze od pokrywanej ni¹ powierzchni – materia³ ten, dziêki swojej elastycznoœci,
samoistnie dopasuje siê do wszelkich nierównoœci pod³o¿a i szczelnie wype³ni przestrzeñ. Przy pokrywaniu wiêkszych powierzchni uk³ada siê p³yty „na mijankê”, przesuwaj¹c styki w poszczególnych rzêdach o ok. po³owê d³ugoœci p³yty.
Styropian wykazuje znikom¹ elastycznoœæ, dlatego stosuj¹c go trzeba bardzo dok³adnie
dopasowywaæ wymiary p³yt do izolowanego miejsca. Dobrym rozwi¹zaniem jest równie¿
uk³adanie p³yt dwuwarstwowo, z przesuniêciem styków, lub u¿ycie p³yt frezowanych,
k³adzionych „na zak³adkê”. Przy monta¿u ocieplenia – zw³aszcza przy wykonywaniu
izolacji z we³ny mineralnej – nie wolno te¿ zapominaæ o zachowaniu warunków bezpieczeñstwa. Przy ciêciu i dopasowywaniu we³na doœæ intensywnie pyli, a jej drobiny – choæ
nie s¹ szkodliwe dla zdrowia – mog¹ powodowaæ silne swêdzenie skóry, zaczerwienienie
oczu czy wywo³ywaæ kaszel. Przy pracy nale¿y u¿ywaæ ubrañ roboczych, rêkawic, okularów ochronnych i maski przeciwpylnej, a po jej zakoñczeniu – koniecznie op³ukaæ ca³e
cia³o i dok³adnie odkurzyæ pomieszczenie.
Styropian jest przy uk³adaniu znacznie mniej uci¹¿liwy; jedynie wykruszaj¹ce siê podczas ciêcia i szlifowania drobne granulki zanieczyszczaj¹ otoczenie. Mo¿na tego unikn¹æ,
wykorzystuj¹c zamiast zwyk³ego no¿a przecinarkê z drutem oporowym. Pozwoli to równie¿ uzyskaæ równe i g³adkie krawêdzie ciêcia.

Na co uwa¿aæ?

Styropian to materia³ wyj¹tkowo ³atwy
w obróbce; ocieplaj¹c nim elewacjê trzeba
jednak bardzo starannie zamontowaæ listwy
startowe (fot. Henkel)

Na rynku dostêpna jest szeroka gama profili
do mocowania p³yt i mat ociepleniowych
(fot. Bella Plast)
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Dom

Ka¿dy, nawet najlepszy materia³ budowlany – zw³aszcza w nietypowych warunkach lub
trudnych do przewidzenia sytuacjach – wykazuje pewne ograniczenia i niedostatki. Maj¹c
œwiadomoœæ zagro¿eñ, mo¿na jednak unikn¹æ przykrych niespodzianek.
Przy wykonywaniu izolacji ze styropianu nale¿y bezwzglêdnie unikaæ kontaktu materia³u
z wszelkimi rozpuszczalnikami do farb i lakierów, benzyn¹, a tak¿e z wyrobami zawieraj¹cymi te sk³adniki. W kontakcie z nimi – ze wzglêdu na ograniczon¹ odpornoœæ na oddzia³ywanie niektórych zwi¹zków chemicznych – styropian mo¿e po prostu znikn¹æ, na skutek
rozpuszczenia siê tworz¹cego jego strukturê polistyrenu.
Inne zagro¿enie dla izolacji styropianowej stwarzaj¹ ptaki i gryzonie. Te pierwsze, gdy natrafi¹ na odkryt¹ warstwê izolacyjn¹, chêtnie wydziobuj¹ w niej nory lub zak³adaj¹ gniazda.
Gryzonie penetruj¹ g³ównie dolne partie budynku – np. nieos³oniête ocieplenie fundamentów, izolacjê podpod³ogow¹ – ale mog¹ równie¿ wygryzaæ w styropianie korytarze na ca³ej
wysokoœci domu. Odkryta izolacja styropianowa na poddaszu czêsto staje siê miejscem
gniazdowania np. wróbli, zdarzaj¹ siê te¿ przypadki powa¿nych zniszczeñ izolacji, dokonanych przez kawki, z upodobaniem rozdrabniaj¹ce dziobami miêkki, kruchy materia³. Na terenach zalesionych mo¿na równie¿ spodziewaæ siê zainteresowania dziêcio³ów, które potrafi¹ zniszczyæ znaczny fragment otynkowanej ju¿ elewacji – prawdopodobnie odg³os wydawany przy jej ostukiwaniu przypomina dŸwiêki wydawane podczas pukania w spróchnia³e
drzewo – zachêca to ptaki do poszukiwania pod tynkiem smakowitych larw owadów.
W przypadku izolacji z we³ny mineralnej, problemów mo¿e przysporzyæ jej zamoczenie.
Wprawdzie jest to materia³ hydrofobizowany, niemniej jednak przy d³u¿szym kontakcie
z wod¹ traci swoje w³asnoœci izolacyjne, a osuszenie go bywa bardzo trudne. Dlatego trzeba
starannie chroniæ we³nê przed zamoczeniem, zarówno w czasie magazynowania, uk³adania,
jak i podczas eksploatacji. Zamoczenie we³ny szczególnie czêsto zdarza siê przy budowie
œciany warstwowej lub szkieletowej, gdy nie zabezpieczymy jej przed intensywnymi opadami na czas przerw w pracach budowlanych.
Zagro¿enie dla komfortu u¿ytkowania domu mo¿e te¿ stanowiæ pylenie we³ny; jeœli odpowiednio nie os³onimy u³o¿onej ju¿ izolacji we³nianej, nie tylko zanieczyœci mieszkanie, ale
mo¿e staæ siê przyczyn¹ k³opotów zdrowotnych domowników. Problem ten wystêpuje
zw³aszcza przy ociepleniach tzw. œlepych pod³óg – pylenie jest wówczas szczególnie nasilone ze wzglêdu na ruchy pod³o¿a i pr¹dy powietrza wytwarzane pod poszyciem. Zapobiega
mu obustronne pokrycie we³ny tektur¹ falist¹ i wype³nienie szczelin przy œcianach piank¹
lub mas¹ elastyczn¹.
Cezary Jankowski

