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Elewacje w du ej mierze wp ywaj  na ostateczny wygl d domu, ale ich rola nie 

ogranicza si  jedynie do warto ci estetycznej. Elewacje przede wszystkim chroni

ciany przed negatywnym dzia aniem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami 

mechanicznymi, a tak e, w ró nym stopniu, poprawiaj  w a ciwo ci termoizolacyjne 

ciany. W artykule tym podpowiadamy, czym charakteryzuj  si  poszczególne ro-

dzaje elewacji, na jakich pod o ach mo na je stosowa  oraz na co zwraca  uwag

przy ich wykonywaniu? 

Emilia Ros aniec, Jaros aw AntkiewiczEmilia Ros aniec, Jaros aw Antkiewicz
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Elewacje

Tynki 
Rodzaj tynku dobiera si  do pod o a, czyli materia u i stanu po-

wierzchni cian, a tak e warunków, jakim wyprawy b d  podda-

wane podczas eksploatacji. Do warunków tych nale : nara enie 

na uszkodzenia mechaniczne, nas onecznienie lub zacienienie, za-

nieczyszczenia powietrza, wiatry i po czone z deszczem s one bry-

zy nadmorskie itp.  

Zaprawy tynkarskie i ich zastosowanie 

Tynki tradycyjne, zwane te  grubowarstwowymi, stosuje si  do 

wyka czania cian jednowarstwowych z betonu komórkowego, 

chroni ciany przed negatywnym dzia aniem czynników atmosferycznych 

(wilgoci , opadami, wysok  i nisk  temperatur , promieniowaniem UV itp.);

zabezpieczaj ciany przed uszkodzeniami mechanicznymi;

nieznacznie polepszaj  w a ciwo ci termoizolacyjnych ciany;

s  trwa e, mog  s u y  nawet 100 lat (tynki wielowarstwowe) lub do 50 

lat (tynki cienkowarstwowe);

charakteryzuje je niezmienno  w a ciwo ci w czasie;

dobrze przywieraj  do pod o a;

s  odporne na zabrudzenia i mo na je zmywa .

Tynki
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ceramiki poryzowanej lub keramzytobeto-

nu oraz cian trójwarstwowych, w których 

warstwa os onowa nie jest gotow  elewacj ,

a wi c nie jest wykonana np. z cegie  klin-

kierowych ani silikatów. Wyprawy gru-

bowarstwowe stosuje si  te  do renowacji 

starych tynków oraz jako podk ad pod wy-

magaj ce równego pod o a tynki cienko-

warstwowe. 

Zapraw  tynkarsk  mo na sporz dzi

na budowie lub kupi  gotow . Obecnie na 

wi kszo ci budów u ywa si  gotowych za-

praw, bo bezpo rednio na placu budo-

wy trudno precyzyjnie dozowa  sk adniki 

(cement, wapno, piasek, woda), a nast p-

nie po czy  je z wymagan  staranno ci ,

w zwi zku z czym nie udaje si  z nich uzy-

ska  tynków takiej jako ci jak z zapraw 

przygotowywanych fabrycznie.

Jako  gotowych zapraw tynkarskich 

jest kontrolowana laboratoryjnie, dzi -

ki czemu cechy tynku z zaprawy przygo-

towanej z ró nych worków s  takie same. 

Cz sto zaprawy te s  fabrycznie wzbogaco-

ne domieszkami poprawiaj cymi ich w a-

ciwo ci, jak przyczepno  i urabialno .

Tynki z gotowych zapraw mo na nak ada

przy u yciu agregatu, co znacznie u atwia 

i przyspiesza prac .

Gotowe zaprawy s  te  dost pne w ró -

nych kolorach, podczas gdy te przygotowy-

wane na budowie trzeba barwi  przez doda-

wanie pigmentów do mieszanek z cementem 

szarym lub bia ym. 

Rodzaje

Tynki cementowe – stosuje si  g ównie 

na coko y i fragmenty cian szczególnie na-

ra onych na uszkodzenia, na przyk ad wo-

kó  wej  i przy schodach. Wykonuje si  te

z nich warstwy podk adowe pod tynki ce-

mentowo-wapienne lub pod izolacj  piono-

w cian piwnic i fundamentów. 

Tynki cementowo-wapienne – atwiej 

si  je nak ada i maj  wi ksz  przyczepno

do pod o a ni  cementowe, ale te  maj

mniejsz  wytrzyma o  i s  mniej odpor-

ne na zawilgocenie. Mo na je stosowa  na 

wszystkich rodzajach cian murowanych. 

Tradycyjne tynki cementowo-wapienne s

szare, wi c dla nadania elewacji koloru trze-

ba je malowa  farbami fasadowymi.

Tynki wapienne – stosuje si  bardzo rzad-

ko, g ównie do renowacji zabytków.  

Tynkowanie. Zaprawy tynkarskie sprze-

daje si  w workach 25 i 30 kg w postaci su-

chych mieszanek do rozrabiania wod .

Tynkowanie tradycyjne zwykle wykonuje 

si  nak adaj c nast puj ce warstwy:

obrzutk (tzw. szpryc ) – oczyszczon

cian  obrzuca si  rzadk  zapraw , tej war-

stwy si  nie wyg adza. Po przeschni ciu 

(„obci gni ciu”) zapewnia ona dobr  przy-

czepno  dla kolejnej warstwy;

warstw  wyrównuj c  – to zasadnicza 

warstwa tynku, nadaj ca mu po dan  gru-

bo  (zwykle ma ok. 2 cm). Wyrównuje si

j at  lub pac . Ewentualnie mo e by  po-

trzebne narzucenie jeszcze jednej warstwy, 

dla wyrównania wg bie ;

warstw  dekoracyjn – mo e to by  cien-

ka warstwa tynku tradycyjnego lub cien-

kowarstwowego zatarta na g adko albo o 

nadanej dekoracyjnej fakturze (np. przez na-

rzucenie „miote k ”). 

Tynki cienkowarstwowe

Pojawi y si  na rynku wraz z wprowadze-

niem metody lekkiej mokrej ocieplania do-

mów i stosuje si  je powszechnie zarówno 

do wyka czania budynków poddawanych 

termomodernizacji, jak i na elewacje domów 

nowo budowanych – nie tylko na warstwach 

ocieplenia, ale te  na cianach betonowych 

lub podk adach z tynku cementowego i ce-

mentowo-wapiennego. Maj  bogatsz  kolory-

styk  ni  tynki tradycyjne i mo na im nada-

wa  bardziej ró norodne faktury.   

Rodzaje

Mineralne. Bardzo trwa e. S  bardzo od-

porne na wod , ale dobrze przepuszczaj

par  wodn .

ywiczne (polimerowe). Odporne na 

dzia anie wody, bo bardzo szczelne, ale 

maj  nisk  paroprzepuszczalno . Ich od-

mian  s  zdecydowanie najcz ciej stoso-

wane tynki akrylowe. Dost pne s  w do-

wolnych kolorach i mo na je my  nawet za 

pomoc  myjki ci nieniowej.

Silikonowe. Odporne na zabrudzenia 

i p owienie koloru oraz czynniki atmosfe-

ryczne, S  paroprzepuszczalne i elastyczne, 

dlatego atwo pokrywa si  nimi ma e rysy 

skurczowe powsta e w tynku tradycyjnym. 

Nie wi  brudu – zabrudzone ulegaj  sa-

moczyszczeniu podczas deszczu. S  drogie. 

Silikatowe (krzemianowe). Odporne na 

zabrudzenia, p owienie koloru i czynniki at-

mosferyczne, a przy tym wysokoparoprze-

puszczalne. 

Tynkowanie. Suche mieszanki rozrabia 

si  z wod  i miesza wolnoobrotowym mie-

szad em do uzyskania jednolitej konsysten-

cji i barwy. Naczynie do przygotowywania 

mieszanki powinno by  wykonane z two-

rzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpor-

nej, inaczej na elewacji mog  pojawi  si

 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu tyn-

ków: (a) nak adanie tynku agregatem, (b) wyrów-

nywanie tynku, (c) uzupe nianie ubytków przez na-

rzucanie tynku, (d) kontrola równo ci powierzchni 

fo
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Nieoczyszczone pod o e. ciany pod tynk, 

p ytki elewacyjne itp. powinny by  czyste. 

Przed tynkowaniem trzeba je starannie oczy-

ci  szczotk  i zmy  wod  z kurzu – samo ob-

miatanie go nie b dzie skuteczne. Trzeba tak-

e bardzo starannie usun  wszelkie plamy 

z t uszczu, sadzy itp., bo w tych miejscach tynk 

nie zwi e si  z pod o em.

Zbyt ma a przyczepno  pod o a. Pod o e

pod tynk powinno by  równe ale nie g adkie – 

drobne chropowato ci poprawiaj  przyczep-

no . W cianach pokrywanych tradycyjnym 

tynkiem korzystne jest pozostawienie niewy-

pe nionych na g boko  1–1,5 cm spoin od 

strony lica muru. W przypadku tynków cien-

kowarstwowych uk adanych na izolacji ciepl-

nej podk adem za

jest siatka z w ókna 

szklanego. Siatk  do-

brze jest os oni  tak e

elementy betonowe o 

g adkiej powierzchni, 

np. betonowane w de-

skowaniu z g adkich 

p yt lub struganych 

desek. Kiedy tynk 

cienkowarstwowy 

nak adany jest na tra-

dycyjny, powierzch-

nia tego ostatniego 

mo e wymaga  np. 

podrapania kielni

dla zwi kszenia przy-

czepno ci.

Z y sk ad zaprawy tynkarskiej. Decyduj c

si  na tynk cienkowarstwowy kupujemy goto-

w  do nak adania mas , której sk ad jest ci le

kontrolowany. Tak e wybieraj c tynk tradycyj-

ny najbezpieczniej jest kupi  gotow  mieszan-

k . W przypadku wykonywania jej na budo-

wie trzeba bardzo dba  o jako  sk adników 

– np. nawet niewielka domieszka gliny lub za-

nieczyszcze  organicznych w piasku jest bar-

dzo szkodliwa, cement nie mo e by  zle a y

ani zawilgocony itp. 

Proporcje sk adników musz  odpowiada

rodzajowi tynku, wa ne jest te  ich dok adne 

wymieszanie. Wbrew obiegowej opinii moc-

niejszy tynk (o wy szej zawarto ci cementu) 

wcale nie musi by  lepszy – spada jego pla-

styczno , a ro nie tendencja do p kania i  od-

spajania si .

Zanieczyszczona woda. Woda u ywana 

do zapraw tynkarskich musi by  wolna od 

Uwaga na b dy

rdzawe plamy. Tynki cienkowarstwowe naj-

cz ciej sprzedawane s  jednak w posta-

ci masy gotowej do nak adania. Tynk nak a-

da si  za pomoc  nierdzewnej pacy – jedn

warstw  grubo ci  2–10 mm, zaczynaj c od 

góry ciany. Po kilku minutach, gdy tynk 

wst pnie stwardnieje, pack ,

wa kiem b d  p dzlem nadaje 

mu si  faktur .

Uwaga! Zarobion  wod  za-

praw  mineraln  trzeba zu y

w ci gu 1 do 4 godzin, inne do 

8 godzin. Po tym czasie zaczn

wi za  i nie b d  si  nadawa

do na o enia. 

Tynki mozaikowe

Spoiwem tynków mozaikowych 

s  przezroczyste ywice, a wy-

pe niaczami – kolorowe wirki. S  to wy-

prawy odporne na zmywanie, czyszczenie 

i cieranie, a ciana nimi pokryta jest atwa 

do utrzymania w czysto ci – zabrudzon

wystarczy po prostu umy  wod .

Tynki mozaikowe stosuje si  najcz ciej 

na powierzchniach nara onych na zabru-

dzenie, np. coko ach, podmurówkach, balu-

stradach, cianach balkonowych czy o cie-

ach drzwi i okien. Pod o em mo e by

beton, tynk cementowo-wapienny, cemento-

wy, p yty gipsowo-kartonowe, stare pow o-

ki malarskie (je li mocno si  trzymaj ) oraz 

warstwy zbrojone w systemach ocieplania 

budynków. 

Tynki te sprzedaje si  jako gotowe masy 

w kilkudziesi ciu kolorach; mog  by  drob-

no- lub gruboziarniste. Nak ada si  je po-

dobnie jak tynki cienkowarstwowe, ale bez 

nadawania faktury.

Konserwacja

Zanieczyszczenia na elewacji z tynków 

cienkowarstwowych zmywa si  wod  z do-

datkiem rodków myj cych (wyprawy po-

limerowe mo na lekko szorowa ). Na bru-

dzenie si  tynku w du ym stopniu wp ywa 

rodzaj faktury –  im jest bardziej wyrazista, 

tym tynk intensywniej si  brudzi. W razie 

powstawania ewentualnych ubytków tynku, 

wype nia si  je mas  tynkarsk  lub nak ada 

now  warstw  tynku.

Czas na tynki 

Pa dziernik to jeden z czterech miesi -

cy sprzyjaj cych wykonywaniu prac tyn-

karskich. Pozosta e trzy to – maj, czerwiec 

i wrzesie .

Tylko wymienione miesi ce wiosenne i je-

sienne charakteryzuj  si  umiarkowan  tem-

peratur  i znaczn  wilgotno ci  powietrza 

w ci gu ca ej doby i dzi ki temu sprzyjaj  rów-

nomiernemu twardnieniu zapraw tynkarskich. 

Deszcze padaj  wtedy zazwyczaj znacznie rza-

dziej ni  na przyk ad w lecie, mniejsze jest tak-

 Dekoracyjne wyprawy tynkarskie tworz  powierzchnie o ró norodnych fakturach, np.: (a) nieregular-

na, (b) kornik, (c) kasza

 Zaprawy tynkarskie z domieszk  naturalnego i sztucznego grysu (tynk mozaikowy); zaprawy te s  od-

porne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego warto nak ada  je w newralgicznych cz ciach cian

 Na fragmentach 

elewacji mo na u o y

tynki o ró nej fakturze, 

jednak obróbka miejsc 

ich styku wymaga sta-

ranno ci

fo
t. 

B
ol

ix

fo
t. 

B
ol

ix

fo
t. 

B
ol

ix



BUDUJEMY DOM 10/2010 45

Elewacje

e nas onecznienie. To wa ne, bo deszcz mo e

uszkadza  tynk, a intensywne promienie s o-

neczne – powodowa  zbyt szybkie wysychanie 

tynków. Wprawdzie wie o otynkowane cia-

ny mo na os ania , a wie y tynk – nawil a

drobnokroplistymi rozpylaczami, ale znacznie 

wygodniej po prostu od o y  prace na czas, 

w którym zabiegi takie nie b d  potrzebne.       

Tynkowanie powinno si  przeprowadza

minimum kilka miesi cy po wymurowaniu 

cian oraz ich zadaszeniu. Po tym czasie nie 

powinny ju  osiada , a tynk – p ka  wsku-

tek tego. Z tynkowaniem nale y te  zaczeka

do zako czenia wszystkich prac mokrych 

prowadzonych wewn trz domu: ciany we-

wn trzne powinny by  ju  otynkowane, 

a na dachu – zamontowane rynny. 

Elewacje murowane 
Elewacje murowane to tzw. obmurówki. 

Tworz  zewn trzn  warstw  murowanej 

ciany trójwarstwowej, która os ania izola-

cj  termiczn ciany no nej. Do wykonania 

elewacji murowanych u ywa si  cegie  oraz 

ró norodnych p ytek elewacyjnych, a tak e

bloczków silikatowych.

Ceg y klinkierowe. Charakteryzuj  si

ma  nasi kliwo ci  – ok. 6%, du  mrozo-

odporno ci  i trwa o ci . Aby elewacja do-

brze wygl da a, nale y pomieszcza  ceg y

z ró nych palet (mog  mie  ró ne odcienie).  

Ceramiczne ceg y licowe. Maj  cechy zbli-

one do zwyk ej ceg y pe nej. Ich nasi kli-

Uwaga na b dy

 Elewacja z ceg y klinkierowej. Ceg a ta mo e

mie  ró n  faktur  i kolory; obok przyk ady cegie

klinkierowych g adkich i ryflowanych o kolorze 

jednolitym i cieniowanym 

 Ceg y i p ytki elewacyjne r cznie formowane  

s atwe w uk adaniu;

odporne na czynniki atmosferyczne;

odporne na uszkodzenia;

maj  wysok  odporno  ogniow ;

dost pne s  w bogatej kolorystyce: klin-

kierowe i syntetyczne – czerwone, br zo-

we, ó te; gresowe – czerwone lub w kolorze 

porcelany; kamienne i silikatowe – jasne, 

pastelowe;

mog  mie  ró norodne faktury.

Elewacje
murowane
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zanieczyszcze . Najpro ciej przyj  zasad ,

e jest dobra, je li nadaje si  do picia. Je li 

pochodzi z wodoci gu nie ma z tym k opotu, 

jednak studzienna z p ytkich studni mo e np. 

zawiera  zanieczyszczenia organiczne utrud-

niaj ce wi zanie, za  ta ze studni g bokich 

cz sto jest za elaziona, co powoduje powsta-

wanie rdzawych plam na powierzchni tynków. 

Rozmaite zanieczyszczenia mog  te  reagowa

ze sk adnikami tynków, daj c nierozpuszczal-

ne w wodzie sole, które powoduj  wykwity na 

powierzchni cian.

Zbyt szybkie wysychanie tynków. Je li 

tynki wyschn  szybciej ni  zd  zwi za  to 

b d  s abe i mog  odpada . Zbyt szybkie wy-

sychanie zachodzi cz sto gdy temperatura 

otoczenia przekracza 25°C; jednak mo e by

spowodowane tak e zbyt suchym i ch onnym 

pod o em, szczególnie porowatym, jak beton 

komórkowy czy ceramika poryzowana. ciana 

przed na o eniem tynku mo e wymaga  wi c

nawil enia i/lub pokrycia preparatem gruntu-

j cym zmniejszaj cym ch onno .

Ze wzgl du na wysychanie dla robót tynkar-

skich korzystna jest d d ysta pogoda pó n

wiosn  i wczesn  jesieni . Trzeba jednak uwa-

a , by wie ych tynków nie uszkodzi y gwa -

towne deszcze lub nocne przymrozki.

Nierówno ci tynku. Je li nie mamy pewno-

ci, e nasi wykonawcy u o  tynk idealnie rów-

no, bezpieczniej b dzie wybra  taki o urozma-

iconej fakturze (np. tzw. baranek). Szczególnie 

na du ej powierzchni i w uko nie padaj cym 

wietle (s o ce rano i wieczorem oraz wiat o

sztuczne np. z lamp ustawionych na trawniku) 

nawet drobne nierówno ci b d  ra ce na po-

wierzchni, która powinna by  g adka.

Niestarannie wymurowana cianka ele-

wacyjna. Murowanie cianki elewacyjnej wy-

maga du o wi kszej dok adno ci ni cian,

w których wszelkie nierówno ci powierzch-

ni i krzywe spoiny i tak zakryje tynk. Murarz 

powinien przy tym pami ta  o konieczno ci

mieszania cegie  z ró nych palet. Inaczej na 

cianie mog  powsta  du e plamy, wyra nie 

ró ni ce si  odcieniem od s siednich obsza-

rów. Ten sam problem dotyczy tak e p ytek 

ok adzinowych (np. klinkierowych). 

Niew a ciwa zaprawa do klinkieru.

Najlepiej ciany z klinkieru murowa  na spe-

cjalnych zaprawach przeznaczonych do tego 

rodzaju ceramiki. Zmniejsza to prawdopodo-

bie stwo pojawienia si  brzydkich wykwitów 

na powierzchni. Przyczyna ich powstawania 
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jest przedmiotem sporów ale cz ciej powsta-

j , gdy u ywa si  zwyk ych zapraw cemento-

wo-wapiennych. Zwyk e zaprawy s  ta sze, 

ale oszcz dno ci uzyskane z ich u ycia b d

pozorne, je li elewacja zostanie zeszpecona. 

A wykwity trudno jest usun  i cz sto poja-

wiaj  si  ponownie.

Niedok adne wype nienie widocznych 

spoin. Obecnie bardzo modne jest wykonywa-

nie zag bionych spoin pomi dzy ceg ami i p yt-

kami elewacyjnymi. Muruj c ceg y pozostawia 

si  spoin  nie wype nion  w pobli u lica ciany, 

a fug  wykonuje pó niej. Wymaga to jednak du-

ej staranno ci bo masy do spoinowania maj

zwykle bardzo g st  konsystencj  i dobre wy-

pe nienie w skiej spoiny jest trudne. Czasem 

wi c niesolidni wykonawcy u atwiaj  sobie pra-

c , robi c rzadsz  mas . To powa ny b d i trze-

ba trzyma  si  instrukcji producenta, bo przy 

zbyt du ej zawarto ci wody masa wysychaj c

nadmiernie si  kurczy i mog  powsta  szcze-

liny umo liwiaj ce penetracj  wody.

Uwaga! W przypadku p ytek elewacyjnych 

lepiej zrezygnowa  z mocno zag bionych 

spoin, bo u atwiaj  one przedostawanie si

wody pod p ytki.

Niedok adne na o enie kleju na p ytki ele-

wacyjne. Przyklejaj c p ytki elewacyjne z klin-

kieru, kamienia czy silikatów trzeba ca kowicie 

pokry  ich spodni  stron  oraz mur, na którym 

zostan  umieszczone. P ytk  nale y silnie do-

cisn  i poruszy  ni  na boki ale nie powinno 

si  jej opukiwa  m otkiem. Dzi ki temu klej do-

k adnie wype nia wszystkie wolne przestrzenie. 

Jego nadmiar, który mo e zosta  wyci ni ty 

na zewn trz trzeba usun  zanim stwardnieje. 

Inaczej jego resztki utrudni  fugowanie.

W puste przestrzenie mog aby wnika  woda, 

która zamarzaj c spowoduje odpadni cie p y-

tek od pod o a.

wo  – w zale no ci od metody produkcji 

– mie ci si  w zakresie 6–9%. Mog  mie

powierzchni  zdobion  przez ryflowanie 

lub piaskowanie. Niektóre ceg y licowe wy-

konywane s  r cznie – maj  rozmaite ce-

lowe wady kszta tu oraz lady po narz -

dziach, przez co nadaj  elewacjom wygl d

starych murów.  

Murowanie

Elewacj  z cegie  buduje si  na tej samej za-

sadzie co ciany ze zwyk ych cegie  lub pu-

staków ceramicznych. 

Ceg y elewacyjne mo na murowa  i spo-

inowa  na dwa sposoby:

jednoetapowo – równocze nie ze wzno-

szeniem warstwy konstrukcyjnej. Na war-

stw  elewacyjn  wykorzystuje si  najcz -

ciej upane ceg y silikatowe, których nie 

trzeba bardzo dok adnie spoinowa , a je-

li zabrudz  si  zapraw , do atwo mo na 

je oczy ci . Najpierw stawiana jest warstwa 

no na na wysoko  ok. 0,5 m, nast pnie 

uk ada si  ocieplenie i domurowuje warstw

elewacyjn .

dwuetapowo – po postawieniu warstwy 

konstrukcyjnej. Muruje si  wtedy, gdy elewa-

cja wykonywana jest z ceg y klinkierowej 

(spoinowanej specjaln  zapraw  do klinkie-

ru) lub ciany ocieplane s  we n  mineral-

n  (konieczna jest pustka wentylacyjna). 

Wówczas we n  mocuje si  specjalnymi ta-

lerzykami dociskowymi zak adanymi na ko-

twy, a do murowania u ywa si  kotew wkr -

canych.

Uwaga! Przy ociepleniu we n  mineraln

i cianie wykonanej ze szczelin  wentylacyj-

n , trzeba pozostawi  otwory wentylacyjne. 

Umo liwi  one swobodn  wymian  powie-

trza oraz osuszanie izolacji i ciany os ono-

wej od wewn trz. Kratki wentylacyjne mon-

tuje si  w spoinach na dole ciany i pod 

okapem w odst pach mniej wi cej co 1 m.    

P ytki klinkierowe. Elewacje z nich wyko-

nane wygl daj  podobnie jak te wymurowane 

z cegie . P ytki jednak s  znacznie atwiejsze 

w uk adaniu, poniewa  s  cie sze i l ejsze. Na 

elewacje stosuje si  p ytki z klinkieru, gresu, 

silikatów i kamienia d ugo ci 21–29 cm, szero-

ko ci 5–7 cm i grubo ci od 8 do 20 mm.

Wykonanie

P ytki elewacyjne mocuje si  do pod o a na 

zapraw  klejow . T   nak ada si  i na p ytki, 

i na pod o e, by nie dopu ci  do tworzenia 

si  pod ok adzin  pustych przestrzeni, któ-

re mog aby penetrowa  woda. Po doci ni -

ciu p ytek do ciany zaprawa ca kowicie wy-

pe nia przestrze  pod ok adzin . Po u o eniu 

p ytek spoiny wype nia si  elastyczn  zapra-

w  do spoinowania.

Uwaga! Do mocowania p ytek elewacyjnych 

nale y stosowa  elastyczne mrozoodporne 

zaprawy klejowe przeznaczone do prac na 

zewn trz budynku. 

Konserwacja 

Resztki spoin pozosta e po zafugowaniu na-

le y usun  w czasie do dwóch godzin po 

tej czynno ci. Wykwity solne mo na zmy

po d u szym czasie koncentratem na bazie 

kwasów rozcie czonym wod . Wszelkie za-

brudzenia usuwa si , gdy ceg y s  suche. Po 

czyszczeniu ceg y opryskuje si  wod .

Z kurzu i brudu elewacje murowane 

czy ci si  wod  lub par  pod ci nieniem. 

Trzeba jednak uwa a , eby nadmiernie nie 

zwil a  elewacji. 

Ceg y o nasi kliwo ci wi kszej ni  6% na-

le y pokrywa  preparatem impregnuj cym 

– zw aszcza te, które po o one s  w miej-

scach szczególnie nara onych na zawilgo-

cenie – coko y, parapety itp. Impregnat wni-

ka w g b materia u i ogranicza ch onno

i chroni przed zabrudzeniem, dzia a przez 

3 do 6 lat. Warto pami ta , e impregnaty 

przyciemniaj  barw  cegie .

Ceg y mo na te  pokrywa  prepara-

tami ochronnymi. Te nie wnikaj  w mate-

ria  i nie zmieniaj  jego barwy. Chroni

przed zaplamieniem i zabrudzeniem. 

Preparatów ochronnych u ywa si  w od-

st pie 5 do 7 lat. 

 Podczas wykonywania elewacji w newralgicznych punktach cian, np. przy nadpro ach, strefach pod-

okiennych czy uskokach elewacyjnych warto zastosowa  prefabrykowane belki zbrojeniowe. Sk adaj  si

one z dwóch równoleg ych pr tów po czonych z trzecim wygi tym sinusoidalnie

 Przyk ad elewacji murowanej – efektowne po -

czenie ceg y z kamieniem 
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Elewacje

W przypadku cegie , pokrytych porostami, 

ple ni  itp. usuwa si  nalot, a potem cian

opryskuje si  odpowiednim preparatem.

Czas na elewacje murowane 

Prac murarskich nie mo na wykonywa  pod-

czas deszczu i mrozu, aby zaprawa nie zamar-

z a lub nie by a wyp ukiwana ze spoin na lico 

muru. Po wykonaniu elewacji z p ytek trze-

ba na 14 dni zabezpieczy  je przed zawilgoce-

niem foli . Foli  zawiesza si  w taki sposób, 

aby umo liwi  swobodny przep yw powietrza.

„Suche” elewacje

To elewacje mocowane na drewnianych, 

aluminiowych lub stalowych rusztach. 

Najcz ciej – g ównie ze wzgl du na cen

– stosuje si  pierwszy rodzaj rusztu. Tworz

go aty z zaimpregnowanego suchego drew-

na iglastego. Pozosta e rodzaje rusztów 

przystosowane s  do wybranego materia u

elewacyjnego. Materia em tym najcz ciej 

bywa oblicówka winylowa i drewniana. 

Elewacje takie stosuje si  przede wszystkim 

do wyka czania docieplanych budynków. 

Pod elewacj  na ruszcie mo na ukry  zwy-

k e mury, podobnie wyka cza si  te ciany 

zbudowane w technologii szkieletowej.

Oblicówka winylowa (siding). Tworz  j

panele z PVC barwione na ró ne kolory, naj-

cz ciej pastelowe. D ugo  pojedynczego pa-

nelu ma standardowo od 3 do 6 m d ugo ci, 

od 23 do 29 cm szeroko ci i od 1 do 1,2 mm 

grubo ci.

Oblicówka drewniana (szalówka). To ok a-

dzina z desek. Deski te wykonuje si  z drew-

na wierkowego, sosnowego, modrzewiowego 

lub z gatunków egzotycznych. Ich wymiary 

to: d ugo  – od 3 do 5 m, szeroko  – od 94 do 

150 mm. 

Wykonanie

Ruszt oblicówki zbija si  z dwóch wzajem-

nie prostopad ych warstw. Je li budynek 

tego wymaga, mi dzy elementami rusztu 

umieszcza si  ocieplenie, a rozstaw at do-

stosowuje do szeroko ci p yt termoizolacyj-

nych. Je eli ciana nie b dzie ocieplana, li-

stwy rozmieszcza si  co 40–60 cm.

Panele na oblicówk  s  specjalnie wyprofi-

lowane i czy si  je na pióro i wypust lub za-

k ad (przylg ). Mocuje si  je pionowo lub po-

ziomo. Uwa a si , e oblicówka pionowa jest 

trwalsza, bo atwiej sp ywa po niej woda desz-

czowa. Uk adanie paneli najkorzystniej  za-

cz  od otworów okiennych i drzwiowych, 

a nast pnie du ych p aszczyzn. Kawa ki po-

zosta e po przycinaniu d ugich elementów 

wykorzysta  na ma ych p aszczyznach (np. 

wn ki i loggie). Oblicówk  mocuje si  wkr -

tami (do prac nie u ywa si  klejów). Ale pa-

neli nie nale y przytwierdza  na sztywno, bo 

znacznie si  rozszerzaj  i kurcz  pod wp y-

wem zmian temperatury. Dlatego przy mon-

ta u nale y zachowywa  luz pomi dzy po-

szczególnymi elementami.

Aby mi dzy oblicówk  a cian  lub war-

stw  ocieplaj c  nie zbiera y si  skropliny 

pary wodnej, trzeba utworzy  przestrze  wen-

 Elewacja z paneli winylowych. Te mog  mie  ró ne kolory – najcz ciej pastelowe 

dobrze zabezpieczaj  przed warunkami 

atmosferycznymi;

s atwe w naprawie – w przypadku 

uszkodzenia pojedynczego elementu nie 

trzeba demontowa  ca ej elewacji;

oblicówka winylowa nie wymaga kon-

serwacji;

mo na j  wykonywa  o dowolnej porze 

roku, poniewa  wszystkie prace wykony-

wane s  „na sucho”.

„Suche” elewacje...

R
E

K
L

A
M

A

fo
t. 

R
oy

al
 E

u
ro

pa



BUDUJEMY DOM 10/201048

BUDUJEMY BEZ B DÓW – B3

Koszty

Uwaga na b dy
le dobrana paroprzepuszczalno  poszcze-

gólnych warstw ciany. Paroprzepuszczalno ,

tzw. opór dyfuzyjny warstw ciany powinien by

dobrany przez projektanta, tak by wilgo , któ-

ra znajdzie si  w cianie (np. wnikaj ca od 

strony pomieszcze ) mog a by  z niej usuni -

ta. Z tego wzgl du nie mo na pochopnie zmie-

nia  przewidzianego w projekcie rodzaju ma-

teria u termoizolacyjnego, tynku zewn trznego 

lub wewn trznego, a nawet farby elewacyjnej. 

Czasem jednak inwestor dokonuje nieprzemy-

lanej zmiany, chc c oszcz dzi  na którym

z elementów – np. kupuje ta sz  farb  elewacyj-

n  o ni szej paroprzepuszczalno ci. Generalnie 

nie powinno by  tego rodzaju problemów, je-

li trzymamy si  „systemu” ocieple  jednego 

producenta.

Os oni cie zwyk  foli  lub pap  we -

ny w cianie ocieplonej metod  lekk  su-

ch . We na mineralna, któr  zwykle ocie-

pla si ciany stosuj c metod  lekk  such

musi mie  zapewnion  mo liwo  odpro-

wadzenia na zewn trz zawartej w niej wil-

goci. Dlatego os aniaj ca j  folia (tzw. wia-

troizolacja) musi przepuszcza  par  wodn .

Inaczej we na ulegnie trwa emu zawilgoce-

niu, w znacznej mierze trac c swe w a ciwo-

ci termoizolacyjne, ponadto wilgo  b dzie 

dzia a  niszcz co na ruszt podtrzymuj cy 

we n  oraz sam cian .

S abe zabezpieczenie drewna na elewacji 

lub u ycie drewna z ej jako ci. Drewno u y-

te na oblicówk  jest nara one na niszcz ce od-

dzia ywanie s o ca, deszczu, wiatru, zmian tem-

peratury, owadów i grzybów. W zwi zku z tym 

wymaga systematycznej konserwacji co kilka 

lat. Najlepiej stosowa  wnikaj ce wg b drew-

na impregnaty. Dobrze je li maj  one przynaj-

mniej lekko kryj ce w a ciwo ci, co pozwala 

ukry  drobne wady drewna. Drewno z cza-

sem szarzeje, co jest wyra nie widoczne, gdy 

stosujemy impregnaty bezbarwne. Natomiast 

stosowanie lakierów do drewna jest k opotli-

we, bo odnawiaj c elewacj  na polakierowa-

nym drewnie nie mo na zastosowa  prepara-

tów impregnuj cych.

Sporn  kwesti  jest tak e to, czy na elewa-

cje warto stosowa  drewno suszone – i tak b -

dzie wystawione na dzia anie deszczu. Warto 

natomiast stosowa  drewno o du ej odporno-

ci na czynniki atmosferyczne, np. modrzewio-

we zamiast najta szego sosnowego. Jego wy -

sz  cen  rekompensuje wi ksza trwa o  oraz 

mniejsze nak ady na konserwacj .

tylacyjn  – oddzielaj c  deski od termoizolacji 

lub ciany. Dzi ki niej wilgo  b dzie wywie-

wana. Ponadto ocieplenie z we ny mineralnej, 

pod oblicówk  os ania foli  wiatroizolacyjn ,

która nie przepuszcza wody, a umo liwia swo-

bodne przenikanie pary; pe ni ona te  funk-

cj  ochrony we ny przed wydmuchiwaniem. 

Izolacje ze styropianu stosowane s  bardzo 

rzadko, cho by dla tego, e jest zbyt ma o ela-

styczny, by dobrze wype ni  pola rusztu.

Konserwacja 

W przypadku uszkodzenia oblicówki wy-

mienia si  jedynie uszkodzony panel – bez 

przymusu demontowania ca ej elewacji.

Oblicówka z PVC nie wymaga zabiegów kon-

serwacyjnych. Wystarczy w razie potrze-

by wyczy ci  j  wod  z dodatkiem agodnych 

rodków myj cych. Inaczej jest w przypadku 

oblicówki drewnianej – co kilka lat trzeba pod-

dawa  j  konserwacji. Drewno trzeba przede 

wszystkim systematycznie impregnowa . Gdy 

kolor impregnowanych desek sp owieje miej-

scowo, to znak, e czas powtórzy  impregna-

cj . Nale y u y  do tego preparatu do impre-

gnacji zewn trznej o du ej wodoodporno ci 

– najlepiej takiego jak ten, którym by  robiony 

poprzedni zabieg konserwuj cy. Impregnacj

powinno poprzedza  czyszczenie drewna – 

szarym myd em z wod  lub p ynem do na-

czy . Do mocniej zabrudzonych miejsc elewa-

cji mo na u y  papieru ciernego. Przeciera

nale y bardzo delikatnie, aby nie powsta y na 

surowym drewnie jasne plamy. Po 2–3 dniach 

od mycia drewno powinno wyschn  i wów-

czas mo na rozpocz  impregnacj .

Mycie budynku i impregnacj  elewacji 

drewnianej nale y przeprowadza  w suche 

i ciep e dni.

Czas na „suche” elewacje 

Ze wzgl du na to, e elewacje te wykony-

wane s  w technologii suchej, prace mo na 

przeprowadza  w dowolnej porze roku. 

 Alternatyw  do zaproponowanych materia-

ów elewacyjnych s  elastyczne p ytki wykonane 

na bazie ywicy syntetycznej. P ytki dost pne s

w ró nych wymiarach, aby zmieni  ich wielko

lub kszta t wystarcz  no yczki. P ytki s  na tyle 

elastyczne, e mo na stosowa  je na okr g ych 

powierzchniach i tych o nietypowych kszta tach. 

Sposób monta u p ytek jest bardzo prosty: na 

cian  nanosi si  pac  z bat  klej i przykleja do 

niego p ytki (a), nast pnie klej w spoinie wyg adza 

si  p dzlem (b). w razie konieczno ci p ytki przyci-

na si  no yczkami (c). Orientacyjna cena p ytek 

w komplecie z klejem to ok. 58 z /m2

Rodzaj elewacji Koszty materia ów Koszty robocizny

Tynki
grubowarstwowe 15 z /m2 15 z /m2

cienkowarstwowe 30 z /m2* 35–45 z /m2**

Elewacje murowane
ceg y klinkierowe 200 z /m2* 35–45 z /m2**

ceg y silikatowe 60 z /m2. 35–45 z /m2**

Elewacje na ruszcie 
oblicówka drewniana od 25 z /m2 10–15 z /m2

oblicówka winylowa 25 z /m2 10–15 z /m2

Orientacyjne koszty popularnych materia ów elewacyjnych

a

b

c
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*cena obejmuje koszt niezb dnych materia ów np. zaprawy, kotew, siatki

**cena wraz z u o eniem izolacji cieplnej


