2008-02-25

22:03

Page 216

fot. Austrotherm

welna_styropian.qxd

PYTANIE CZYTELNIKA

Chcê ociepliæ dom, ale nie mogê
zdecydowaæ co jest lepsze: styropian czy we³na? Opinii na ten
temat jest równie du¿o, co doradców. Wiêkszoœæ zwraca
uwagê na odpornoœæ ogniow¹
we³ny, ale jednoczeœnie zniechêca ryzyko jej zawilgocenia. A ze
styropianem jest odwrotnie...
To naturalne, ¿e ka¿dy z producentów chwali przede wszystkim swój produkt. We³na mineralna i styropian maj¹ jednak
tak ró¿ne w³aœciwoœci, ¿e do
jednych zastosowañ nadaj¹ siê
lepiej, a do innych gorzej.

Ocieplenie

ze styropianu czy z we³ny?
Styropian czy we³na mineralna
Na izolacje cieplne nadaj¹ siê takie materia³y, których wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a λ jest ni¿szy ni¿ 0,05 W/ (m·K).
W praktyce do ocieplania u¿ywa siê niemal wy³¹cznie ró¿nych odmian we³ny mineralnej w p³ytach lub matach ró¿nej gruboœci oraz styropianu. Mimo podobnych
w³aœciwoœci termoizolacyjnych materia³y
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te znacz¹co ró¿ni¹ siê paroprzepuszczalnoœci¹, nasi¹kliwoœci¹, odpornoœci¹ na oddzia³ywania chemiczne i wysok¹ temperaturê.

We³na mineralna
T¹ nazw¹ okreœla siê dwie grupy wyrobów,
produkowanych z ró¿nych surowców:

Cezary Jankowski, Emilia Ros³aniec

– we³nê skaln¹ wytwarza siê ze ska³ bazaltowych; charakteryzuje siê krótkow³óknist¹ struktur¹ o wysokiej odpornoœci ogniowej i gêstoœci¹ – zale¿nie od
stopnia sprasowania – od 35 kg/m3 do
180 kg/m3 (i wiêcej). Jej wspó³czynnik
przewodnoœci cieplnej λ wynosi od
0,033 do 0,042 W/m·K – zale¿nie od gê-
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stoœci we³ny i technologii produkcji. Mimo nasycenia we³ny œrodkami hydrofobizuj¹cymi, wykazuje ona jednak pewn¹
nasi¹kliwoœæ, co pogarsza jej w³aœciwoœci ciep³ochronne, gdy jest zawilgocona.
Dlatego przy wyznaczaniu izolacyjnoœci
przegród, jako œredni¹ wartoœæ obliczeniow¹ przyjmuje siê wspó³czynnik
o wartoœci 0,04 W/m·K.
– we³nê szklan¹ – wytwarza siê ze st³uczki
szklanej. Ma podobne do skalnej parametry izolacyjne, ale mniejsz¹ odpornoœæ
ogniow¹, za to jest bardziej sprê¿ysta.
Obie odmiany we³ny mineralnej dobrze
t³umi¹ dŸwiêki, a wiêc nadaj¹ siê na izolacje akustyczne. Maj¹ te¿ bardzo niski
wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego, co
umo¿liwia swobodne przenikanie pary
wodnej przez œciany zewnêtrzne. W technologiach ocieplania budynków stosuje siê
g³ównie p³yty z we³ny skalnej o gêstoœci:
60–80 kg/m3 – w systemach „suchych” oraz
140–160 kg/m3 – w metodzie lekkiej mokrej. P³yty z we³ny szklanej o gêstoœci
35–55 kg/m3 stosuje siê jako ocieplenie pod
ok³adzinami elewacyjnymi.

Styropian
Styropian powstaje w wyniku spienienia
polistyrenu o gêstoœci 15–30 kg/m3 i œrednim wspó³czynniku przewodnoœci cieplnej

Izolacji ze styropianu nie wolno nara¿aæ
na kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi (tak¿e zawartymi w preparatach, np.
w lepikach asfaltowych „na zimno”), gdy¿
pod ich wp³ywem styropian powoli znika.
Dobrze jest go te¿ zabezpieczyæ przed dostêpem gryzoni i ptaków, które chêtnie zak³adaj¹ w nim gniazda.
Styropian stosuje siê do ocieplania nowych budynków, jak i starszych, poddawanych termorenowacji – przede wszystkim
w systemach ociepleñ metod¹ lekk¹ mokr¹,
nazywan¹ w skrócie BSO.

Stabilnoœæ p³yt ocieplenia mo¿na dodatkowo
wzmocniæ stosuj¹c, oprócz kleju mocuj¹cego,
specjalne ko³ki – inaczej dyble kotwi¹ce

Metody ocieplenia
Metoda lekka mokra, czyli BSO (Bezspoinowy
System Ocieplania) – polega na kolejnym nak³adaniu nastêpuj¹cych warstw:
– kleju mocuj¹cego,
– p³yt ociepleniowych mocowanych dodatkowo ³¹cznikami,
– podk³adu pod tynk, który zbroi siê siatk¹
z w³ókna szklanego,
– warstwy gruntuj¹cej oraz
– tynku cienkowarstwowego.
Metoda BSO jest najpopularniejsza, bo ma
uniwersalne zastosowanie i umo¿liwia dowolne kszta³towanie elewacji: mo¿na ni¹ ocieplaæ
wszystkie rodzaje œcian surowych, jak i tynkowanych, jeœli tylko zapewniaj¹ dobr¹ przyczepnoœæ zapraw klejowych.

We³na mineralna i styropian maj¹ podobny wspó³czynnik izolacyjnoœci termicznej.
We³na jest niezast¹piona na poddaszu,
styropian do pod³óg, polistyren ekstrudowany zaœ do fundamentów
(λ=0,04 W/m·K. Jest materia³em samogasn¹cym, ale ze wzglêdu na ochronê przeciwpo¿arow¹ mo¿e byæ stosowany do ociepleñ zewnêtrznych wy³¹cznie w budynkach niskich lub œrednio wysokich.
Standardowe p³yty styropianowe maj¹ wymiary 50x100 cm, a ich gruboœæ mieœci siê
w zakresie od 2 do 15 cm. Ich krawêdzie mog¹ byæ proste lub z pó³wpustem („felcowane”), co u³atwia równe ich uk³adanie i zapobiega powstawaniu mostków cieplnych.
Styropian, wbrew powszechnej opinii,
nie jest dobr¹ izolacj¹ akustyczn¹: zastosowany jako ocieplenie niekiedy mo¿e nawet
spowodowaæ pogorszenie izolacyjnoœci
akustycznej œcian na skutek efektu membrany, jak¹ jest sztywna p³yta ocieplaj¹ca.
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Ze wzglêdu na koszty i ³atwoœæ uk³adania
na œcianach murowanych, izolacjê termiczn¹
w systemie BSO wykonuje siê najczêœciej ze
styropianu odmiany EPS 70.
Jedynie na œcianach z betonu komórkowego,
który podczas u¿ytkowania domu uleg³ zawilgoceniu, np. na skutek przemarzania i z³ej
wentylacji pomieszczeñ, lepiej u³o¿yæ we³nê
mineraln¹, gdy¿ umo¿liwi ona odprowadzenie na zewn¹trz nagromadzonej w œcianie
wody. Warto tylko pamiêtaæ, ¿e we³nê mineraln¹ mo¿na pokryæ jedynie tynkiem mineralnym lub silikonowym o wysokiej paroprzepuszczalnoœci, poniewa¿ tylko w ten
sposób mo¿na zapobiec zawilgoceniu ocieplenia wskutek kondensacji pary wodnej migruj¹cej przez mury.
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Mata izolacyjna z wytrasowanymi liniami
przerywanymi, u³atwiaj¹cymi przycinanie
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Izolacja cieplna fundamentów. Przeznaczone
specjalnie do tego celu p³yty przystosowane s¹
do ekstremalnych warunków – du¿ej
wilgotnoœci, zmian temperatury i obci¹¿enia.
P³yty mog¹ mieæ bezpoœredni kontakt
z gruntem i nie wymagaj¹ dodatkowych
zabezpieczeñ

We³na mineralna do systemu BSO powinna
mieæ du¿¹ gêstoœæ (130–160kg/m3); takie ocieplenie wymaga gêstszego rozmieszczenia ko³ków mocuj¹cych i u¿ycia innego rodzaju zaprawy klej¹cej. Do tego typu ociepleñ produkowana jest równie¿ l¿ejsza we³na lamelowa
(o gêstoœci ok. 90 kg/m3), która dziêki innemu
uk³adowi w³ókien zapewnia wysok¹ wytrzyma³oœæ ocieplenia na odrywanie.
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Dylematy

Porównanie podstawowych parametrów we³ny mineralnej i styropianu

We³na mineralna

Styropian

0,037–0,042 W/mK

0,034–0,038 W/mK

1

30–50

12–160 kg/m3

12–30 kg/m3

wysoka

znikoma

dobra

wzglêdna

Palnoœæ

niepalna

samogasn¹cy

Wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia

œrednia

wysoka

ca³kowita

ograniczona

du¿a

ma³a

Przewodnoœæ cieplna λ
Paroprzepuszczalnoœæ µ (jednostki wzglêdne)
Masa objêtoœciowa
Ch³onnoœæ wody
Izolacyjnoœæ akustyczna

Odpornoœæ na chemikalia
Elastycznoœæ

Styropian, wbrew powszechnej opinii nie
jest dobrym izolatorem akustycznym!

Na rynku dostêpne s¹ liczne systemy ociepleñ metod¹ BSO, które praktycznie niczym siê
nie ró¿ni¹. Mimo to nie nale¿y w tych systemach stosowaæ ¿adnych zamienników, na
przyk³ad klejów czy zapraw zastêpowaæ preparatami pochodz¹cymi od innych producentów.
Producenci udzielaj¹ gwarancji tylko na systemy stosowane w ca³oœci zgodnie z ich zaleceniami, argumentuj¹c, ¿e tylko opracowane
przez nich rozwi¹zania gwarantuj¹ optymaln¹ wspó³pracê poszczególnych warstw
i zabezpieczaj¹ przed wyst¹pieniem niepo¿¹danych reakcji fizykochemicznych pomiêdzy poszczególnymi warstwami ocieplenia.
P³yty ocieplaj¹ce zarówno z we³ny, jak i styropianowe maj¹ z regu³y gruboœæ 8–10 cm –
cieñszych nie zaleca siê stosowaæ nawet wtedy,
gdy zapewniaj¹ one wymagan¹ ciep³ochronnoœæ. Dodatkowe centymetry ocieplenia tylko nieznacznie podnosz¹ koszty, a zapewniaj¹ zwykle znaczne oszczêdnoœci na zu¿yciu energii, które bêd¹ procentowaæ
przez wiele lat.

Mimo ¿e technologie ocieplania znane s¹ ju¿ powszechnie od wielu lat, wykonawcom wci¹¿ zdarzaj¹ siê b³êdy, które mog¹ wp³ywaæ na
trwa³oœæ i wygl¹d elewacji. Aby do tego nie dopuœciæ, warto zwracaæ uwagê na to, czy podczas robót przestrzegaj¹ poni¿szych regu³.
Pod³o¿e przed przyklejeniem ocieplenia musi byæ dok³adnie odkurzone i zmyte wod¹ pod ciœnieniem, a uszkodzenia powierzchni – wype³nione zaprawa wyrównuj¹c¹.
 Odspojone od pod³o¿a fragmenty tynku nale¿y skuæ, a miejsca te powtórnie otynkowaæ.
 Styropian przeznaczony na ocieplenia powinien byæ odmiany EPS – 70, najlepiej z frezowanymi krawêdziami, gdy¿ u³atwiaj¹ one uzyskanie równej powierzchni tynku i wyeliminowanie szczelin na z³¹czach.
 Zaprawê klejow¹ nale¿y nak³adaæ na p³yty metod¹ obwiedniowo-punktow¹, czyli w¹skim ci¹g³ym pasem przy krawêdziach i szeœcioma plackami w œrodku. Nawet gdy system ociepleniowy dopuszcza mocowanie p³yt jedynie na klej, bezpieczniej jest zawsze zastosowaæ oprócz tego mocowanie mechaniczne za pomoc¹ kotew z talerzykami dociskowymi umieszczonymi w naro¿nikach ka¿dej p³yty
styropianowej i dodatkowo w dwóch miejscach po œrodku – jeœli ocieplenie jest wykonywane z p³yt z we³ny mineralnej.
 U¿ywane zaprawy, kleje, impregnaty i tynki powinny pochodziæ od jednego producenta, gdy¿ tylko takie tworz¹ tzw. system ociepleniowy. £¹czenie materia³ów ró¿nego pochodzenia nie zapewnia w³aœciwego po³¹czenia kolejnych warstw. Siatka zbroj¹ca musi byæ zawsze wtapiana w warstwê wczeœniej na³o¿onej zaprawy klejowej: uk³adanie na sucho, a nastêpnie nanoszenie kleju nie gwarantuje
w³aœciwego jej zamocowania.
 W naro¿ach przy oœcie¿ach nale¿y stosowaæ listwy krawêdziowe, które u³atwiaj¹ uzyskanie równych krawêdzi
i wzmacniaj¹ je.
 W naro¿nikach okien nale¿y wkleiæ skoœnie dodatkowe paski siatki zbroj¹cej, co zapobiegnie powstawaniu pêkniêæ w tych miejscach.
 Gruntowanie pod³o¿a pod tynk. Preparat w tym samym co on kolorze zapobiegnie przebijaniu barwy pod³o¿a, zw³aszcza spod tynku strukturalnego, na przyk³ad o fakturze kornikowej.
 Ocieplanie budynku metod¹ lekk¹ such¹: we³na musi wype³niaæ wszystkie wolne przestrzenie równie¿ pod rusztem.
 Na zewn¹trz warstwy ocieplaj¹cej nale¿y umocowaæ foliê wiatroizolacyjn¹, która zapobiegaæ bêdzie zawilgoceniu izolacji i jej pyleniu.
System ociepleniowy tworz¹ materia³y
 Pustka wentylacyjna pod pokryciem elewacyjnym z sidingu powinna mieæ gruboœæ ok.
pochodz¹ce od jednego producenta – nie nale¿y
3 cm, a wszystkie elementy nale¿y mocowaæ w taki sposób, aby zapewniæ mo¿liwoœæ
zatem stosowaæ ¿adnych zamienników – jest to
ich swobodnego rozszerzania siê pod wp³ywem zmian temperatury.
warunek uprawniaj¹cy do sk³adania wszelkich
reklamacji
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Uwaga na b³êdy

