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j na ostateczny wyglÈd domu, ale ich rola nie
ogranicza siÚ jedynie do wartoĂci estetycznej. Elewacje przede wszystkim chroniÈ
Ăciany przed negatywnym dziaïaniem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takĝe, w róĝnym stopniu, poprawiajÈ wïaĂciwoĂci termoizolacyjne
Ăciany. W artykule tym podpowiadamy, czym charakteryzujÈ siÚ poszczególne rodzaje elewacji, na jakich podïoĝach moĝna je stosowaÊ oraz na co zwracaÊ uwagÚ
przy ich wykonywaniu?
Tynki
Rodzaj tynku dobiera siÚ do podïoĝa, czyli materiaïu i stanu powierzchni Ăcian, a takĝe warunków, jakim wyprawy bÚdÈ poddawane podczas eksploatacji. Do warunków tych naleĝÈ: naraĝenie
na uszkodzenia mechaniczne, nasïonecznienie lub zacienienie, zanieczyszczenia powietrza, wiatry i poïÈczone z deszczem sïone bryzy nadmorskie itp.
Zaprawy tynkarskie i ich zastosowanie
Tynki tradycyjne, zwane teĝ grubowarstwowymi, stosuje siÚ do
wykañczania Ăcian jednowarstwowych z betonu komórkowego,
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Tynki
chroniÈ Ăciany przed negatywnym dziaïaniem czynników atmosferycznych
(wilgociÈ, opadami, wysokÈ i niskÈ temperaturÈ, promieniowaniem UV itp.);
zabezpieczajÈ Ăciany przed uszkodzeniami mechanicznymi;
nieznacznie polepszajÈ wïaĂciwoĂci termoizolacyjnych Ăciany;
sÈ trwaïe, mogÈ sïuĝyÊ nawet 100 lat (tynki wielowarstwowe) lub do 50
lat (tynki cienkowarstwowe);
charakteryzuje je niezmiennoĂÊ wïaĂciwoĂci w czasie;
dobrze przywierajÈ do podïoĝa;
sÈ odporne na zabrudzenia i moĝna je zmywaÊ.

fot. Kubik

Podïogi 55

Elewacje

obrzutkÚ (tzw. szprycÚ) – oczyszczonÈ
ĂcianÚ obrzuca siÚ rzadkÈ zaprawÈ, tej warstwy siÚ nie wygïadza. Po przeschniÚciu
(„obciÈgniÚciu”) zapewnia ona dobrÈ przyczepnoĂÊ dla kolejnej warstwy;
warstwÚ wyrównujÈcÈ – to zasadnicza
warstwa tynku, nadajÈca mu poĝÈdanÈ gruboĂÊ (zwykle ma ok. 2 cm). Wyrównuje siÚ
jÈ ïatÈ lub pacÈ. Ewentualnie moĝe byÊ potrzebne narzucenie jeszcze jednej warstwy,
dla wyrównania wgïÚbieñ;
warstwÚ dekoracyjnÈ – moĝe to byÊ cienka warstwa tynku tradycyjnego lub cienkowarstwowego zatarta na gïadko albo o
nadanej dekoracyjnej fakturze (np. przez narzucenie „mioteïkÈ”).
Tynki cienkowarstwowe
Pojawiïy siÚ na rynku wraz z wprowadzeniem metody lekkiej mokrej ocieplania domów i stosuje siÚ je powszechnie zarówno
do wykañczania budynków poddawanych
termomodernizacji, jak i na elewacje domów
nowo budowanych – nie tylko na warstwach
ocieplenia, ale teĝ na Ăcianach betonowych
lub podkïadach z tynku cementowego i cementowo-wapiennego. MajÈ bogatszÈ kolorystykÚ niĝ tynki tradycyjne i moĝna im nadawaÊ bardziej róĝnorodne faktury.
Rodzaje
Mineralne. Bardzo trwaïe. SÈ bardzo odporne na wodÚ, ale dobrze przepuszczajÈ
parÚ wodnÈ.
¿ywiczne (polimerowe). Odporne na
dziaïanie wody, bo bardzo szczelne, ale
majÈ niskÈ paroprzepuszczalnoĂÊ. Ich odmianÈ sÈ zdecydowanie najczÚĂciej stosowane tynki akrylowe. DostÚpne sÈ w dowolnych kolorach i moĝna je myÊ nawet za
pomocÈ myjki ciĂnieniowej.
Silikonowe. Odporne na zabrudzenia
i pïowienie koloru oraz czynniki atmosferyczne, SÈ paroprzepuszczalne i elastyczne,
dlatego ïatwo pokrywa siÚ nimi maïe rysy
skurczowe powstaïe w tynku tradycyjnym.
Nie wiÈĝÈ brudu – zabrudzone ulegajÈ samoczyszczeniu podczas deszczu. SÈ drogie.
Silikatowe (krzemianowe). Odporne na
zabrudzenia, pïowienie koloru i czynniki atmosferyczne, a przy tym wysokoparoprzepuszczalne.
Tynkowanie. Suche mieszanki rozrabia
siÚ z wodÈ i miesza wolnoobrotowym mieszadïem do uzyskania jednolitej konsystencji i barwy. Naczynie do przygotowywania
mieszanki powinno byÊ wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, inaczej na elewacji mogÈ pojawiÊ siÚ
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ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu oraz Ăcian trójwarstwowych, w których
warstwa osïonowa nie jest gotowÈ elewacjÈ,
a wiÚc nie jest wykonana np. z cegieï klinkierowych ani silikatów. Wyprawy grubowarstwowe stosuje siÚ teĝ do renowacji
starych tynków oraz jako podkïad pod wymagajÈce równego podïoĝa tynki cienkowarstwowe.
ZaprawÚ tynkarskÈ moĝna sporzÈdziÊ
na budowie lub kupiÊ gotowÈ. Obecnie na
wiÚkszoĂci budów uĝywa siÚ gotowych zapraw, bo bezpoĂrednio na placu budowy trudno precyzyjnie dozowaÊ skïadniki
(cement, wapno, piasek, woda), a nastÚpnie poïÈczyÊ je z wymaganÈ starannoĂciÈ,
w zwiÈzku z czym nie udaje siÚ z nich uzyskaÊ tynków takiej jakoĂci jak z zapraw
przygotowywanych fabrycznie.
JakoĂÊ gotowych zapraw tynkarskich
jest kontrolowana laboratoryjnie, dziÚki czemu cechy tynku z zaprawy przygotowanej z róĝnych worków sÈ takie same.
CzÚsto zaprawy te sÈ fabrycznie wzbogacone domieszkami poprawiajÈcymi ich wïaĂciwoĂci, jak przyczepnoĂÊ i urabialnoĂÊ.
Tynki z gotowych zapraw moĝna nakïadaÊ
przy uĝyciu agregatu, co znacznie uïatwia
i przyspiesza pracÚ.
Gotowe zaprawy sÈ teĝ dostÚpne w róĝnych kolorach, podczas gdy te przygotowywane na budowie trzeba barwiÊ przez dodawanie pigmentów do mieszanek z cementem
szarym lub biaïym.
Rodzaje
Tynki cementowe – stosuje siÚ gïównie
na cokoïy i fragmenty Ăcian szczególnie naraĝonych na uszkodzenia, na przykïad wokóï wejĂÊ i przy schodach. Wykonuje siÚ teĝ
z nich warstwy podkïadowe pod tynki cementowo-wapienne lub pod izolacjÚ pionowÈ Ăcian piwnic i fundamentów.
Tynki cementowo-wapienne – ïatwiej
siÚ je nakïada i majÈ wiÚkszÈ przyczepnoĂÊ
do podïoĝa niĝ cementowe, ale teĝ majÈ
mniejszÈ wytrzymaïoĂÊ i sÈ mniej odporne na zawilgocenie. Moĝna je stosowaÊ na
wszystkich rodzajach Ăcian murowanych.
Tradycyjne tynki cementowo-wapienne sÈ
szare, wiÚc dla nadania elewacji koloru trzeba je malowaÊ farbami fasadowymi.
Tynki wapienne – stosuje siÚ bardzo rzadko, gïównie do renowacji zabytków.
Tynkowanie. Zaprawy tynkarskie sprzedaje siÚ w workach 25 i 30 kg w postaci suchych mieszanek do rozrabiania wodÈ.
Tynkowanie tradycyjne zwykle wykonuje
siÚ nakïadajÈc nastÚpujÈce warstwy:

d
Podstawowe czynnoĂci przy wykonywaniu tynków: (a) nakïadanie tynku agregatem, (b) wyrównywanie tynku, (c) uzupeïnianie ubytków przez narzucanie tynku, (d) kontrola równoĂci powierzchni
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Dekoracyjne wyprawy tynkarskie tworzÈ powierzchnie o róĝnorodnych fakturach, np.: (a) nieregularna, (b) kornik, (c) kasza

rdzawe plamy. Tynki cienkowarstwowe najczÚĂciej sprzedawane sÈ jednak w postaci masy gotowej do nakïadania. Tynk nakïada siÚ za pomocÈ nierdzewnej pacy – jednÈ
warstwÚ gruboĂci 2–10 mm, zaczynajÈc od
góry Ăciany. Po kilku minutach, gdy tynk
wstÚpnie stwardnieje, packÈ,
waïkiem bÈdě pÚdzlem nadaje
mu siÚ fakturÚ.
Uwaga! ZarobionÈ wodÈ zaprawÚ mineralnÈ trzeba zuĝyÊ
w ciÈgu 1 do 4 godzin, inne do
8 godzin. Po tym czasie zacznÈ
wiÈzaÊ i nie bÚdÈ siÚ nadawaÊ
do naïoĝenia.
fot. Bolix

Tynki mozaikowe
Spoiwem tynków mozaikowych
sÈ przezroczyste ĝywice, a wypeïniaczami – kolorowe ĝwirki. SÈ to wyprawy odporne na zmywanie, czyszczenie
i Ăcieranie, a Ăciana nimi pokryta jest ïatwa
do utrzymania w czystoĂci – zabrudzonÈ
wystarczy po prostu umyÊ wodÈ.
Tynki mozaikowe stosuje siÚ najczÚĂciej
na powierzchniach naraĝonych na zabrudzenie, np. cokoïach, podmurówkach, balustradach, Ăcianach balkonowych czy oĂcieĝach drzwi i okien. Podïoĝem moĝe byÊ
beton, tynk cementowo-wapienny, cementowy, pïyty gipsowo-kartonowe, stare powïoki malarskie (jeĂli mocno siÚ trzymajÈ) oraz

warstwy zbrojone w systemach ocieplania
budynków.
Tynki te sprzedaje siÚ jako gotowe masy
w kilkudziesiÚciu kolorach; mogÈ byÊ drobno- lub gruboziarniste. Nakïada siÚ je podobnie jak tynki cienkowarstwowe, ale bez
nadawania faktury.
Konserwacja
Zanieczyszczenia na elewacji z tynków
cienkowarstwowych zmywa siÚ wodÈ z dodatkiem Ărodków myjÈcych (wyprawy polimerowe moĝna lekko szorowaÊ). Na brudzenie siÚ tynku w duĝym stopniu wpïywa
rodzaj faktury – im jest bardziej wyrazista,
tym tynk intensywniej siÚ brudzi. W razie
powstawania ewentualnych ubytków tynku,
wypeïnia siÚ je masÈ tynkarskÈ lub nakïada
nowÈ warstwÚ tynku.
Czas na tynki
Paědziernik to jeden z czterech miesiÚcy sprzyjajÈcych wykonywaniu prac tynkarskich. Pozostaïe trzy to – maj, czerwiec
i wrzesieñ.
Tylko wymienione miesiÈce wiosenne i jesienne charakteryzujÈ siÚ umiarkowanÈ temperaturÈ i znacznÈ wilgotnoĂciÈ powietrza
w ciÈgu caïej doby i dziÚki temu sprzyjajÈ równomiernemu twardnieniu zapraw tynkarskich.
Deszcze padajÈ wtedy zazwyczaj znacznie rzadziej niĝ na przykïad w lecie, mniejsze jest tak-

Zaprawy tynkarskie z domieszkÈ naturalnego i sztucznego grysu (tynk mozaikowy); zaprawy te sÈ odporne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego warto nakïadaÊ je w newralgicznych czÚĂciach Ăcian
fot. Bolix

Nieoczyszczone podïoĝe. ¥ciany pod tynk,
pïytki elewacyjne itp. powinny byÊ czyste.
Przed tynkowaniem trzeba je starannie oczyĂciÊ szczotkÈ i zmyÊ wodÈ z kurzu – samo obmiatanie go nie bÚdzie skuteczne. Trzeba takĝe bardzo starannie usunÈÊ wszelkie plamy
z tïuszczu, sadzy itp., bo w tych miejscach tynk
nie zwiÈĝe siÚ z podïoĝem.
Zbyt maïa przyczepnoĂÊ podïoĝa. Podïoĝe
pod tynk powinno byÊ równe ale nie gïadkie –
drobne chropowatoĂci poprawiajÈ przyczepnoĂÊ. W Ăcianach pokrywanych tradycyjnym
tynkiem korzystne jest pozostawienie niewypeïnionych na gïÚbokoĂÊ 1–1,5 cm spoin od
strony lica muru. W przypadku tynków cienkowarstwowych ukïadanych na izolacji cieplnej podkïadem zaĂ
jest siatka z wïókna
szklanego. SiatkÈ dobrze jest osïoniÊ takĝe
elementy betonowe o
gïadkiej powierzchni,
np. betonowane w deskowaniu z gïadkich
pïyt lub struganych
desek. Kiedy tynk
cienkowarst wow y
nakïadany jest na tradycyjny, powierzchNa fragmentach
nia tego ostatniego elewacji moĝna uïoĝyÊ
moĝe wymagaÊ np. tynki o róĝnej fakturze,
podrapania kielniÈ jednak obróbka miejsc
ich styku wymaga stadla zwiÚkszenia przy- rannoĂci
czepnoĂci.
Zïy skïad zaprawy tynkarskiej. DecydujÈc
siÚ na tynk cienkowarstwowy kupujemy gotowÈ do nakïadania masÚ, której skïad jest ĂciĂle
kontrolowany. Takĝe wybierajÈc tynk tradycyjny najbezpieczniej jest kupiÊ gotowÈ mieszankÚ. W przypadku wykonywania jej na budowie trzeba bardzo dbaÊ o jakoĂÊ skïadników
– np. nawet niewielka domieszka gliny lub zanieczyszczeñ organicznych w piasku jest bardzo szkodliwa, cement nie moĝe byÊ zleĝaïy
ani zawilgocony itp.
Proporcje skïadników muszÈ odpowiadaÊ
rodzajowi tynku, waĝne jest teĝ ich dokïadne
wymieszanie. Wbrew obiegowej opinii mocniejszy tynk (o wyĝszej zawartoĂci cementu)
wcale nie musi byÊ lepszy – spada jego plastycznoĂÊ, a roĂnie tendencja do pÚkania i odspajania siÚ.
Zanieczyszczona woda. Woda uĝywana
do zapraw tynkarskich musi byÊ wolna od

fot. Bolix

Uwaga na bïÚdy

Elewacje

fot. Röben

Uwaga na bïÚdy

Elewacja z cegïy klinkierowej. Cegïa ta moĝe
mieÊ róĝnÈ fakturÚ i kolory; obok przykïady cegieï
klinkierowych gïadkich i ryflowanych o kolorze
jednolitym i cieniowanym

ĝe nasïonecznienie. To waĝne, bo deszcz moĝe
uszkadzaÊ tynk, a intensywne promienie sïoneczne – powodowaÊ zbyt szybkie wysychanie
tynków. Wprawdzie Ăwieĝo otynkowane Ăciany moĝna osïaniaÊ, a Ăwieĝy tynk – nawilĝaÊ
drobnokroplistymi rozpylaczami, ale znacznie
wygodniej po prostu odïoĝyÊ prace na czas,
w którym zabiegi takie nie bÚdÈ potrzebne.
Tynkowanie powinno siÚ przeprowadzaÊ
minimum kilka miesiÚcy po wymurowaniu
Ăcian oraz ich zadaszeniu. Po tym czasie nie
powinny juĝ osiadaÊ, a tynk – pÚkaÊ wskutek tego. Z tynkowaniem naleĝy teĝ zaczekaÊ
do zakoñczenia wszystkich prac mokrych
prowadzonych wewnÈtrz domu: Ăciany wewnÚtrzne powinny byÊ juĝ otynkowane,
a na dachu – zamontowane rynny.

fot. Vandersanden

fot. Röben

Cegïy i pïytki elewacyjne rÚcznie formowane

Elewacje murowane

Elewacje
murowane
sÈ ïatwe w ukïadaniu;
odporne na czynniki atmosferyczne;
odporne na uszkodzenia;
majÈ wysokÈ odpornoĂÊ ogniowÈ;
dostÚpne sÈ w bogatej kolorystyce: klinkierowe i syntetyczne – czerwone, brÈzowe, ĝóïte; gresowe – czerwone lub w kolorze
porcelany; kamienne i silikatowe – jasne,
pastelowe;
mogÈ mieÊ róĝnorodne faktury.

fot. Vandersanden

Elewacje murowane to tzw. obmurówki.
TworzÈ zewnÚtrznÈ warstwÚ murowanej
Ăciany trójwarstwowej, która osïania izolacjÚ termicznÈ Ăciany noĂnej. Do wykonania

elewacji murowanych uĝywa siÚ cegieï oraz
róĝnorodnych pïytek elewacyjnych, a takĝe
bloczków silikatowych.
Cegïy klinkierowe. CharakteryzujÈ siÚ
maïÈ nasiÈkliwoĂciÈ – ok. 6%, duĝÈ mrozoodpornoĂciÈ i trwaïoĂciÈ. Aby elewacja dobrze wyglÈdaïa, naleĝy pomieszczaÊ cegïy
z róĝnych palet (mogÈ mieÊ róĝne odcienie).
Ceramiczne cegïy licowe. MajÈ cechy zbliĝone do zwykïej cegïy peïnej. Ich nasiÈkli-

zanieczyszczeñ. NajproĂciej przyjÈÊ zasadÚ,
ĝe jest dobra, jeĂli nadaje siÚ do picia. JeĂli
pochodzi z wodociÈgu nie ma z tym kïopotu,
jednak studzienna z pïytkich studni moĝe np.
zawieraÊ zanieczyszczenia organiczne utrudniajÈce wiÈzanie, zaĂ ta ze studni gïÚbokich
czÚsto jest zaĝelaziona, co powoduje powstawanie rdzawych plam na powierzchni tynków.
Rozmaite zanieczyszczenia mogÈ teĝ reagowaÊ
ze skïadnikami tynków, dajÈc nierozpuszczalne w wodzie sole, które powodujÈ wykwity na
powierzchni Ăcian.
Zbyt szybkie wysychanie tynków. JeĂli
tynki wyschnÈ szybciej niĝ zdÈĝÈ zwiÈzaÊ to
bÚdÈ sïabe i mogÈ odpadaÊ. Zbyt szybkie wysychanie zachodzi czÚsto gdy temperatura
otoczenia przekracza 25°C; jednak moĝe byÊ
spowodowane takĝe zbyt suchym i chïonnym
podïoĝem, szczególnie porowatym, jak beton
komórkowy czy ceramika poryzowana. ¥ciana
przed naïoĝeniem tynku moĝe wymagaÊ wiÚc
nawilĝenia i/lub pokrycia preparatem gruntujÈcym zmniejszajÈcym chïonnoĂÊ.
Ze wzglÚdu na wysychanie dla robót tynkarskich korzystna jest dĝdĝysta pogoda póěnÈ
wiosnÈ i wczesnÈ jesieniÈ. Trzeba jednak uwaĝaÊ, by Ăwieĝych tynków nie uszkodziïy gwaïtowne deszcze lub nocne przymrozki.
NierównoĂci tynku. JeĂli nie mamy pewnoĂci, ĝe nasi wykonawcy uïoĝÈ tynk idealnie równo, bezpieczniej bÚdzie wybraÊ taki o urozmaiconej fakturze (np. tzw. baranek). Szczególnie
na duĝej powierzchni i w ukoĂnie padajÈcym
Ăwietle (sïoñce rano i wieczorem oraz Ăwiatïo
sztuczne np. z lamp ustawionych na trawniku)
nawet drobne nierównoĂci bÚdÈ raĝÈce na powierzchni, która powinna byÊ gïadka.
Niestarannie wymurowana Ăcianka elewacyjna. Murowanie Ăcianki elewacyjnej wymaga duĝo wiÚkszej dokïadnoĂci niĝ Ăcian,
w których wszelkie nierównoĂci powierzchni i krzywe spoiny i tak zakryje tynk. Murarz
powinien przy tym pamiÚtaÊ o koniecznoĂci
mieszania cegieï z róĝnych palet. Inaczej na
Ăcianie mogÈ powstaÊ duĝe plamy, wyraěnie
róĝniÈce siÚ odcieniem od sÈsiednich obszarów. Ten sam problem dotyczy takĝe pïytek
okïadzinowych (np. klinkierowych).
NiewïaĂciwa zaprawa do klinkieru.
Najlepiej Ăciany z klinkieru murowaÊ na specjalnych zaprawach przeznaczonych do tego
rodzaju ceramiki. Zmniejsza to prawdopodobieñstwo pojawienia siÚ brzydkich wykwitów
na powierzchni. Przyczyna ich powstawania
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jest przedmiotem sporów ale czÚĂciej powstajÈ, gdy uĝywa siÚ zwykïych zapraw cementowo-wapiennych. Zwykïe zaprawy sÈ tañsze,
ale oszczÚdnoĂci uzyskane z ich uĝycia bÚdÈ
pozorne, jeĂli elewacja zostanie zeszpecona.
A wykwity trudno jest usunÈÊ i czÚsto pojawiajÈ siÚ ponownie.
Niedokïadne wypeïnienie widocznych
spoin. Obecnie bardzo modne jest wykonywanie zagïÚbionych spoin pomiÚdzy cegïami i pïytkami elewacyjnymi. MurujÈc cegïy pozostawia
siÚ spoinÚ nie wypeïnionÈ w pobliĝu lica Ăciany,
a fugÚ wykonuje póěniej. Wymaga to jednak duĝej starannoĂci bo masy do spoinowania majÈ
zwykle bardzo gÚstÈ konsystencjÚ i dobre wypeïnienie wÈskiej spoiny jest trudne. Czasem
wiÚc niesolidni wykonawcy uïatwiajÈ sobie pracÚ, robiÈc rzadszÈ masÚ. To powaĝny bïÈd i trzeba trzymaÊ siÚ instrukcji producenta, bo przy
zbyt duĝej zawartoĂci wody masa wysychajÈc
nadmiernie siÚ kurczy i mogÈ powstaÊ szczeliny umoĝliwiajÈce penetracjÚ wody.
Uwaga! W przypadku pïytek elewacyjnych
lepiej zrezygnowaÊ z mocno zagïÚbionych
spoin, bo uïatwiajÈ one przedostawanie siÚ
wody pod pïytki.
Niedokïadne naïoĝenie kleju na pïytki elewacyjne. PrzyklejajÈc pïytki elewacyjne z klinkieru, kamienia czy silikatów trzeba caïkowicie
pokryÊ ich spodniÈ stronÚ oraz mur, na którym
zostanÈ umieszczone. PïytkÚ naleĝy silnie docisnÈÊ i poruszyÊ niÈ na boki ale nie powinno
siÚ jej opukiwaÊ mïotkiem. DziÚki temu klej dokïadnie wypeïnia wszystkie wolne przestrzenie.
Jego nadmiar, który moĝe zostaÊ wyciĂniÚty
na zewnÈtrz trzeba usunÈÊ zanim stwardnieje.
Inaczej jego resztki utrudniÈ fugowanie.
W puste przestrzenie mogïaby wnikaÊ woda,
która zamarzajÈc spowoduje odpadniÚcie pïytek od podïoĝa.

fot. Habe

Uwaga na bïÚdy

woĂÊ – w zaleĝnoĂci od metody produkcji
– mieĂci siÚ w zakresie 6–9%. MogÈ mieÊ
powierzchniÚ zdobionÈ przez ryflowanie
lub piaskowanie. Niektóre cegïy licowe wykonywane sÈ rÚcznie – majÈ rozmaite celowe wady ksztaïtu oraz Ălady po narzÚdziach, przez co nadajÈ elewacjom wyglÈd
starych murów.

Przykïad elewacji murowanej – efektowne poïÈczenie cegïy z kamieniem

Pïytki klinkierowe. Elewacje z nich wykonane wyglÈdajÈ podobnie jak te wymurowane
z cegieï. Pïytki jednak sÈ znacznie ïatwiejsze
w ukïadaniu, poniewaĝ sÈ cieñsze i lĝejsze. Na
elewacje stosuje siÚ pïytki z klinkieru, gresu,
silikatów i kamienia dïugoĂci 21–29 cm, szerokoĂci 5–7 cm i gruboĂci od 8 do 20 mm.

Murowanie
ElewacjÚ z cegieï buduje siÚ na tej samej zasadzie co Ăciany ze zwykïych cegieï lub pustaków ceramicznych.
Cegïy elewacyjne moĝna murowaÊ i spoinowaÊ na dwa sposoby:
jednoetapowo – równoczeĂnie ze wznoszeniem warstwy konstrukcyjnej. Na warstwÚ elewacyjnÈ wykorzystuje siÚ najczÚĂciej ïupane cegïy silikatowe, których nie
trzeba bardzo dokïadnie spoinowaÊ, a jeĂli zabrudzÈ siÚ zaprawÈ, doĂÊ ïatwo moĝna
je oczyĂciÊ. Najpierw stawiana jest warstwa
noĂna na wysokoĂÊ ok. 0,5 m, nastÚpnie
ukïada siÚ ocieplenie i domurowuje warstwÚ
elewacyjnÈ.
dwuetapowo – po postawieniu warstwy
konstrukcyjnej. Muruje siÚ wtedy, gdy elewacja wykonywana jest z cegïy klinkierowej
(spoinowanej specjalnÈ zaprawÈ do klinkieru) lub Ăciany ocieplane sÈ weïnÈ mineralnÈ (konieczna jest pustka wentylacyjna).
Wówczas weïnÚ mocuje siÚ specjalnymi talerzykami dociskowymi zakïadanymi na kotwy, a do murowania uĝywa siÚ kotew wkrÚcanych.
Uwaga! Przy ociepleniu weïnÈ mineralnÈ
i Ăcianie wykonanej ze szczelinÈ wentylacyjnÈ, trzeba pozostawiÊ otwory wentylacyjne.
UmoĝliwiÈ one swobodnÈ wymianÚ powietrza oraz osuszanie izolacji i Ăciany osïonowej od wewnÈtrz. Kratki wentylacyjne montuje siÚ w spoinach na dole Ăciany i pod
okapem w odstÚpach mniej wiÚcej co 1 m.

Wykonanie
Pïytki elewacyjne mocuje siÚ do podïoĝa na
zaprawÚ klejowÈ. TÚ nakïada siÚ i na pïytki,
i na podïoĝe, by nie dopuĂciÊ do tworzenia
siÚ pod okïadzinÈ pustych przestrzeni, które mogïaby penetrowaÊ woda. Po dociĂniÚciu pïytek do Ăciany zaprawa caïkowicie wypeïnia przestrzeñ pod okïadzinÈ. Po uïoĝeniu
pïytek spoiny wypeïnia siÚ elastycznÈ zaprawÈ do spoinowania.
Uwaga! Do mocowania pïytek elewacyjnych
naleĝy stosowaÊ elastyczne mrozoodporne
zaprawy klejowe przeznaczone do prac na
zewnÈtrz budynku.
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Podczas wykonywania elewacji w newralgicznych punktach Ăcian, np. przy nadproĝach, strefach podokiennych czy uskokach elewacyjnych warto zastosowaÊ prefabrykowane belki zbrojeniowe. SkïadajÈ siÚ
one z dwóch równolegïych prÚtów poïÈczonych z trzecim wygiÚtym sinusoidalnie

Konserwacja
Resztki spoin pozostaïe po zafugowaniu naleĝy usunÈÊ w czasie do dwóch godzin po
tej czynnoĂci. Wykwity solne moĝna zmyÊ
po dïuĝszym czasie koncentratem na bazie
kwasów rozcieñczonym wodÈ. Wszelkie zabrudzenia usuwa siÚ, gdy cegïy sÈ suche. Po
czyszczeniu cegïy opryskuje siÚ wodÈ.
Z kurzu i brudu elewacje murowane
czyĂci siÚ wodÈ lub parÈ pod ciĂnieniem.
Trzeba jednak uwaĝaÊ, ĝeby nadmiernie nie
zwilĝaÊ elewacji.
Cegïy o nasiÈkliwoĂci wiÚkszej niĝ 6% naleĝy pokrywaÊ preparatem impregnujÈcym
– zwïaszcza te, które poïoĝone sÈ w miejscach szczególnie naraĝonych na zawilgocenie – cokoïy, parapety itp. Impregnat wnika w gïÈb materiaïu i ogranicza chïonnoĂÊ
i chroni przed zabrudzeniem, dziaïa przez
3 do 6 lat. Warto pamiÚtaÊ, ĝe impregnaty
przyciemniajÈ barwÚ cegieï.
Cegïy moĝna teĝ pokrywaÊ preparatami ochronnymi. Te nie wnikajÈ w materiaï i nie zmieniajÈ jego barwy. ChroniÈ
przed zaplamieniem i zabrudzeniem.
Preparatów ochronnych uĝywa siÚ w odstÚpie 5 do 7 lat.

Elewacje

W przypadku cegieï, pokrytych porostami,
pleĂniÈ itp. usuwa siÚ nalot, a potem ĂcianÚ
opryskuje siÚ odpowiednim preparatem.
Czas na elewacje murowane
Prac murarskich nie moĝna wykonywaÊ podczas deszczu i mrozu, aby zaprawa nie zamarzïa lub nie byïa wypïukiwana ze spoin na lico
muru. Po wykonaniu elewacji z pïytek trzeba na 14 dni zabezpieczyÊ je przed zawilgoceniem foliÈ. FoliÚ zawiesza siÚ w taki sposób,
aby umoĝliwiÊ swobodny przepïyw powietrza.

„Suche” elewacje
To elewacje mocowane na drewnianych,
aluminiowych lub stalowych rusztach.
NajczÚĂciej – gïównie ze wzglÚdu na cenÚ
– stosuje siÚ pierwszy rodzaj rusztu. TworzÈ
go ïaty z zaimpregnowanego suchego drewna iglastego. Pozostaïe rodzaje rusztów
przystosowane sÈ do wybranego materiaïu
elewacyjnego. Materiaïem tym najczÚĂciej
bywa oblicówka winylowa i drewniana.
Elewacje takie stosuje siÚ przede wszystkim
do wykañczania docieplanych budynków.
Pod elewacjÈ na ruszcie moĝna ukryÊ zwykïe mury, podobnie wykañcza siÚ teĝ Ăciany
zbudowane w technologii szkieletowej.
Oblicówka winylowa (siding). TworzÈ jÈ
panele z PVC barwione na róĝne kolory, najczÚĂciej pastelowe. DïugoĂÊ pojedynczego panelu ma standardowo od 3 do 6 m dïugoĂci,
od 23 do 29 cm szerokoĂci i od 1 do 1,2 mm
gruboĂci.
Oblicówka drewniana (szalówka). To okïadzina z desek. Deski te wykonuje siÚ z drewna Ăwierkowego, sosnowego, modrzewiowego
lub z gatunków egzotycznych. Ich wymiary
to: dïugoĂÊ – od 3 do 5 m, szerokoĂÊ – od 94 do
150 mm.

„Suche” elewacje...
dobrze zabezpieczajÈ przed warunkami
atmosferycznymi;
sÈ ïatwe w naprawie – w przypadku
uszkodzenia pojedynczego elementu nie
trzeba demontowaÊ caïej elewacji;
oblicówka winylowa nie wymaga konserwacji;
moĝna jÈ wykonywaÊ o dowolnej porze
roku, poniewaĝ wszystkie prace wykonywane sÈ „na sucho”.

Wykonanie
Ruszt oblicówki zbija siÚ z dwóch wzajemnie prostopadïych warstw. JeĂli budynek
tego wymaga, miÚdzy elementami rusztu
umieszcza siÚ ocieplenie, a rozstaw ïat dostosowuje do szerokoĂci pïyt termoizolacyjnych. Jeĝeli Ăciana nie bÚdzie ocieplana, listwy rozmieszcza siÚ co 40–60 cm.
Panele na oblicówkÚ sÈ specjalnie wyprofilowane i ïÈczy siÚ je na pióro i wypust lub zakïad (przylgÚ). Mocuje siÚ je pionowo lub poziomo. Uwaĝa siÚ, ĝe oblicówka pionowa jest
trwalsza, bo ïatwiej spïywa po niej woda deszczowa. Ukïadanie paneli najkorzystniej zaczÈÊ od otworów okiennych i drzwiowych,
a nastÚpnie duĝych pïaszczyzn. Kawaïki pozostaïe po przycinaniu dïugich elementów
wykorzystaÊ na maïych pïaszczyznach (np.
wnÚki i loggie). OblicówkÚ mocuje siÚ wkrÚtami (do prac nie uĝywa siÚ klejów). Ale paneli nie naleĝy przytwierdzaÊ na sztywno, bo
znacznie siÚ rozszerzajÈ i kurczÈ pod wpïywem zmian temperatury. Dlatego przy montaĝu naleĝy zachowywaÊ luz pomiÚdzy poszczególnymi elementami.
Aby miÚdzy oblicówkÈ a ĂcianÈ lub warstwÈ ocieplajÈcÈ nie zbieraïy siÚ skropliny
pary wodnej, trzeba utworzyÊ przestrzeñ wen-

REKLAMA

fot. Royal Europa

Elewacja z paneli winylowych. Te mogÈ mieÊ róĝne kolory – najczÚĂciej pastelowe
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½le dobrana paroprzepuszczalnoĂÊ poszczególnych warstw Ăciany. ParoprzepuszczalnoĂÊ,
tzw. opór dyfuzyjny warstw Ăciany powinien byÊ
dobrany przez projektanta, tak by wilgoÊ, która znajdzie siÚ w Ăcianie (np. wnikajÈca od
strony pomieszczeñ) mogïa byÊ z niej usuniÚta. Z tego wzglÚdu nie moĝna pochopnie zmieniaÊ przewidzianego w projekcie rodzaju materiaïu termoizolacyjnego, tynku zewnÚtrznego
lub wewnÚtrznego, a nawet farby elewacyjnej.
Czasem jednak inwestor dokonuje nieprzemyĂlanej zmiany, chcÈc oszczÚdziÊ na którymĂ
z elementów – np. kupuje tañszÈ farbÚ elewacyjnÈ o niĝszej paroprzepuszczalnoĂci. Generalnie
nie powinno byÊ tego rodzaju problemów, jeĂli trzymamy siÚ „systemu” ociepleñ jednego
producenta.
OsïoniÚcie zwykïÈ foliÈ lub papÈ weïny w Ăcianie ocieplonej metodÈ lekkÈ suchÈ. Weïna mineralna, którÈ zwykle ociepla siÚ Ăciany stosujÈc metodÚ lekkÈ suchÈ
musi mieÊ zapewnionÈ moĝliwoĂÊ odprowadzenia na zewnÈtrz zawartej w niej wilgoci. Dlatego osïaniajÈca jÈ folia (tzw. wiatroizolacja) musi przepuszczaÊ parÚ wodnÈ.
Inaczej weïna ulegnie trwaïemu zawilgoceniu, w znacznej mierze tracÈc swe wïaĂciwoĂci termoizolacyjne, ponadto wilgoÊ bÚdzie
dziaïaÊ niszczÈco na ruszt podtrzymujÈcy
weïnÚ oraz samÈ ĂcianÚ.
Sïabe zabezpieczenie drewna na elewacji
lub uĝycie drewna zïej jakoĂci. Drewno uĝyte na oblicówkÚ jest naraĝone na niszczÈce oddziaïywanie sïoñca, deszczu, wiatru, zmian temperatury, owadów i grzybów. W zwiÈzku z tym
wymaga systematycznej konserwacji co kilka
lat. Najlepiej stosowaÊ wnikajÈce wgïÈb drewna impregnaty. Dobrze jeĂli majÈ one przynajmniej lekko kryjÈce wïaĂciwoĂci, co pozwala
ukryÊ drobne wady drewna. Drewno z czasem szarzeje, co jest wyraěnie widoczne, gdy
stosujemy impregnaty bezbarwne. Natomiast
stosowanie lakierów do drewna jest kïopotliwe, bo odnawiajÈc elewacjÚ na polakierowanym drewnie nie moĝna zastosowaÊ preparatów impregnujÈcych.
SpornÈ kwestiÈ jest takĝe to, czy na elewacje warto stosowaÊ drewno suszone – i tak bÚdzie wystawione na dziaïanie deszczu. Warto
natomiast stosowaÊ drewno o duĝej odpornoĂci na czynniki atmosferyczne, np. modrzewiowe zamiast najtañszego sosnowego. Jego wyĝszÈ cenÚ rekompensuje wiÚksza trwaïoĂÊ oraz
mniejsze nakïady na konserwacjÚ.
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Konserwacja
W przypadku uszkodzenia oblicówki wymienia siÚ jedynie uszkodzony panel – bez
przymusu demontowania caïej elewacji.
Oblicówka z PVC nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy w razie potrzeby wyczyĂciÊ jÈ wodÈ z dodatkiem ïagodnych
Ărodków myjÈcych. Inaczej jest w przypadku
oblicówki drewnianej – co kilka lat trzeba poddawaÊ jÈ konserwacji. Drewno trzeba przede
wszystkim systematycznie impregnowaÊ. Gdy
kolor impregnowanych desek spïowieje miejscowo, to znak, ĝe czas powtórzyÊ impregnacjÚ. Naleĝy uĝyÊ do tego preparatu do impregnacji zewnÚtrznej o duĝej wodoodpornoĂci
– najlepiej takiego jak ten, którym byï robiony
poprzedni zabieg konserwujÈcy. ImpregnacjÚ
powinno poprzedzaÊ czyszczenie drewna –
szarym mydïem z wodÈ lub pïynem do naczyñ. Do mocniej zabrudzonych miejsc elewacji moĝna uĝyÊ papieru Ăciernego. PrzecieraÊ
naleĝy bardzo delikatnie, aby nie powstaïy na
surowym drewnie jasne plamy. Po 2–3 dniach
od mycia drewno powinno wyschnÈÊ i wówczas moĝna rozpoczÈÊ impregnacjÚ.
Mycie budynku i impregnacjÚ elewacji
drewnianej naleĝy przeprowadzaÊ w suche
i ciepïe dni.
Czas na „suche” elewacje
Ze wzglÚdu na to, ĝe elewacje te wykonywane sÈ w technologii suchej, prace moĝna
przeprowadzaÊ w dowolnej porze roku.
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fot. Izoflex Izotechnika
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tylacyjnÈ – oddzielajÈcÈ deski od termoizolacji
lub Ăciany. DziÚki niej wilgoÊ bÚdzie wywiewana. Ponadto ocieplenie z weïny mineralnej,
pod oblicówkÈ osïania foliÚ wiatroizolacyjnÈ,
która nie przepuszcza wody, a umoĝliwia swobodne przenikanie pary; peïni ona teĝ funkcjÚ ochrony weïny przed wydmuchiwaniem.
Izolacje ze styropianu stosowane sÈ bardzo
rzadko, choÊby dla tego, ĝe jest zbyt maïo elastyczny, by dobrze wypeïniÊ pola rusztu.

AlternatywÈ do zaproponowanych materiaïów elewacyjnych sÈ elastyczne pïytki wykonane
na bazie ĝywicy syntetycznej. Pïytki dostÚpne sÈ
w róĝnych wymiarach, aby zmieniÊ ich wielkoĂÊ
lub ksztaït wystarczÈ noĝyczki. Pïytki sÈ na tyle
elastyczne, ĝe moĝna stosowaÊ je na okrÈgïych
powierzchniach i tych o nietypowych ksztaïtach.
Sposób montaĝu pïytek jest bardzo prosty: na
ĂcianÚ nanosi siÚ pacÈ zÚbatÈ klej i przykleja do
niego pïytki (a), nastÚpnie klej w spoinie wygïadza
siÚ pÚdzlem (b). w razie koniecznoĂci pïytki przycina siÚ noĝyczkami (c). Orientacyjna cena pïytek
w komplecie z klejem to ok. 58 zï/m2

Koszty
Orientacyjne koszty popularnych materiaïów elewacyjnych
Rodzaj elewacji
Tynki
Elewacje murowane
Elewacje na ruszcie

grubowarstwowe
cienkowarstwowe
cegïy klinkierowe

Koszty materiaïów

Koszty robocizny

15

zï/m2

15 zï/m2

30

zï/m2*

35–45 zï/m2**

zï/m2*

35–45 zï/m2**

200

cegïy silikatowe

60 zï/m2.

35–45 zï/m2**

oblicówka drewniana

od 25 zï/m2

10–15 zï/m2

oblicówka winylowa

25

zï/m2

*cena obejmuje koszt niezbÚdnych materiaïów np. zaprawy, kotew, siatki
**cena wraz z uïoĝeniem izolacji cieplnej

10–15 zï/m2

