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Dlaczego powstaje ple  i grzyb na cianach?

W 95% powodem pojawienia si  wilgoci na wewn trznej stronie cian 

zewn trznych jest kondensacja wilgoci znajduj cej si  w powietrzu po-

mieszczenia. Wilgo  na cianach prowadzi do tworzenia si  na nich czar-

nych plam, ple ni lub zagrzybienia. 

Zjawisko to obserwujemy cz sto wewn trz pomieszcze  – na s abo 

izolowanych i tym samym zimnych cianach zewn trznych. Powietrze 

w pomieszczeniu ma temperatur  22°C, a temperatura ciany cz sto 

wynosi nie wi cej ni  8°C, co daje nam ró nic  temperatury 14°C. Tam 

gdzie ciep e powietrze ma styk z zimn cian  och adza si  i docho-

dzi do zjawiska skraplania si  pary wodnej – ciana staje si  wilgotna 

(analogiczne zjawisko zachodzi np. przy wyci ganiu aluminiowej pusz-

ki z napojem z lodówki – po chwili na jej ciankach pojawi  si  kro-

ple rosy – to w a nie ciep e i wilgotne powietrze wykrapla si  na styku 

z zimnym aluminium).

Wilgo  znajduj ca si  na cianie przyjmuje kurz, który znajduje si

w powietrzu (i stanowi znakomit  podstaw  dla ple ni i grzybów). ciana 

pocz tkowo staje si  szara, nast pnie czarna i w ko cu pojawia si  za-

grzybienie.

Aby zapobiec temu zjawisku, konieczna jest izolacja termiczna zimnej 

ciany. Najlepszym sposobem jest izolacja zewn trzna tej ciany. 

Je eli jednak taki sposób izolacji jest niemo liwy (np. przy obiek-

tach zabytkowych, budynkach spó dzielczych nie poddanych izola-

cji termicznej itp.) mo emy zastosowa  Superwand DS do izolacji cia-

ny od wewn trz.

Jak rozwi za  problem ple ni i wilgoci na cianach?

Rozwi zanie z zasady jest proste: ciana zewn trzna musi zosta  ocie-

plona na tyle, aby temperatura na jej powierzchni nie powodowa a

kondensacji powietrza. 

W tym celu z sukcesem stosowane s  od przesz o 20 lat w Szwajcarii, 

12 w Niemczech, a w Polsce od lat 4, p yta i klin Superwand DS. Co 

roku remontowanych jest przesz o 30 tys. obiektów. Roczna sprzeda

2013 r. przekroczy a 300 tys. metrów kwadratowych.

P yty i kliny Superwand DS s  obustronnie pokryte celulozowo-

-aluminiow  warstw  paroszczeln  (aby mog a by  stosowana dwu-

stronnie). Warstwa ta powoduje brak mo liwo ci przenikania wil-

gotnego powietrza i tym samym wilgoci z pomieszczenia do zimnej 

ciany. Mi dzy izolacj  a cian  nie ma wilgoci i nie ma mo liwo ci 

zagrzybienia. 

P yta Superwand DS posiada wewn trz 5 mm, 10 mm lub 20 mm 

warstw  z poliuretanu o warto ci Lambda 0,025 W/(mK). Tym samym 

Superwand DS posiada znakomite w a ciwo ci izolacyjne, które w cza-

sach stale rosn cych cen energii mówi  same za siebie.

Przy naklejeniu p yt Superwand na cian  z cegie  o grubo ci 24 cm 

przenikliwo  ciep a przy zastosowaniu p yty o grubo ci 10 mm 

zmniejsza si  do 40%, a przy p ycie o grubo ci 20 mm nawet do 56%.

Superwand DS – system izolacji wewn trznej cian
– skuteczny sposób na pozbycie si  przyczyny powstawania zagrzybienia i zaple nienia cian
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