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Ocieplanie ścian metodą lekką suchą
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Jaros³aw Barañski
awniej stosowane metody ciê¿kie
nie sprawdzi³y siê i zosta³y praktycznie ca³kowicie wyeliminowane przez
metody lekkie. Te ostatnie polegaj¹ na
przymocowaniu do zewnêtrznej powierzchni œcian budynku warstwy termoizolacji i odpowiednim jej wykoñczeniu.
Metodê lekk¹ mokr¹ opisaliœmy w poprzedniej czêœci raportu. Alternatyw¹ dla
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Wysokie koszty ogrzewania i obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy budowlane spowodowa³y, ¿e w³aœciciele
i u¿ytkownicy domów jednorodzinnych zainteresowali
siê sposobami ograniczenia ucieczki ciep³a. Oprócz
wymiany okien oraz stosowania coraz nowoczeœniejszych systemów ogrzewania zwraca siê coraz
wiêksz¹ uwagê na odpowiednie ocieplenie
œcian zewnêtrznych.
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 Elementy wchodz¹ce w sk³ad ocieplenia
metod¹ lekk¹ such¹

niej jest metoda lekka sucha. Jej podstawow¹ zalet¹ jest brak jakichkolwiek prac
mokrych, co sprawia ¿e dom mo¿e byæ
ocieplany w dowolnej porze roku.

Na czym to polega
Przy dociepleniu domu metod¹ lekk¹
such¹ wykorzystuje siê trzy g³ówne elementy konstrukcyjne. S¹ to: ruszt, materia³ termoizolacyjny i œcianka elewacyjna
, . Stosuje siê lekki, drewniany, rzadziej stalowy ruszt. Na ruszt metalowy
nadaj¹ siê wy³¹cznie specjalne profile
ocynkowane. Tworz¹ go, przykrêcone do
œcian, pionowe elementy (s³upki). Miêdzy
nimi umieszcza siê p³yty z w³aœciwego
materia³u izolacyjnego. Stosowana bywa
we³na mineralna lub szklana, sporadycznie styropian. Kszta³tki mocuje siê do
muru plastikowymi kotwami rozprê¿nymi, wyposa¿onymi w du¿e ko³nierze dociskowe. Warstwê izolacyjn¹ os³ania od
zewn¹trz lekka œcianka elewacyjna .
Najczêœciej s¹ to panele typu „siding”,
rzadziej elementy komorowe z tworzyw
sztucznych, blacha lub boazeria z desek.
Mo¿na równie¿ dobudowaæ œciankê elewacyjn¹ z ceg³y b¹dŸ pustaków ceramicznych. Nie do unikniêcia s¹ wtedy wiêksze
prace budowlane, bowiem musi ona mieæ
odpowiednie oparcie na ³awie fundamentowej lub poszerzonej œcianie piwnicznej.
Metoda lekka sucha ma szereg zalet.
Podstawow¹ jest ³atwoœæ jej zrealizowania
przez osoby nie maj¹ce wprawy w pracach
budowlanych. Monta¿ warstwy izolacyjnej mo¿na wykonywaæ etapami, w dowolnie wybranych przez inwestora chwilach.
Nie s¹ tu istotne warunki atmosferyczne
– izolacjê mo¿na uk³adaæ zarówno w lecie

jak i w zimie. W trakcie monta¿u nie stosuje siê ¿adnych klejów czy zapraw. Wykonanie ocieplenia wymaga jedynie zastosowania kilku podstawowych, ³atwo dostêpnych materia³ów i narzêdzi budowlanych.

Najczêœciej stosowane
Wiêkszoœæ ociepleñ lekkich suchych
sk³ada siê z drewnianego rusztu, we³ny
mineralnej i sidingu jako elewacji.
Obecnoœæ drewna jest oczywista – jest
to materia³ stosunkowo tani i ³atwy w obróbce. Impregnacjê mo¿na wykonaæ samodzielnie stosuj¹c jeden z wielu obecnych na rynku preparatów solnych lub
kupiæ drewno ju¿ uodpornione na wilgoæ.
We³na mineralna !, mimo wy¿szej
od styropianu ceny, jest najlepszym materia³em do tego typu ociepleñ. Decyduj¹
o tym dwie jej cechy. Jest elastyczna i dlatego doskonale wype³nia wolne przestrzenie w ruszcie. Odznacza siê doskona³¹
sprê¿ystoœci¹. Tworzy izolacjê stabiln¹
wymiarowo, nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dla porównania –
styropian utrzymuje swoje wymiary i dlatego ciê¿ko jest go dopasowaæ do konkretnych miejsc. Minimalne przesuniêcia
rusztu (spowodowane np. paczeniem siê
drewna) mog¹ byæ przyczyn¹ powstawania szeregu szczelin – potencjalnych
mostków termicznych.
Przekrój przez œcianê docieplon¹ metod¹
lekk¹ such¹ (Rockwool)

siding
szczelina
wentylacyjna
Wiatroizolacja
ROCKWOOL
min. pary wodnej
300 g/m2/24h

! P³yty z we³ny mineralnej stosowane jako
warstwa termoizolacji (fot. Paroc)

Drug¹ zalet¹ we³ny mineralnej jest jej
paroprzepuszczalnoœæ. Dziêki temu wilgoæ ze œcian mo¿e swobodnie przemieszczaæ siê na zewn¹trz. Zapobiega to zawilgoceniu konstrukcji. Jednoczeœnie
kszta³tki nie ch³on¹ pary wodnej z powietrza i nie nasi¹kaj¹ wod¹.
Je¿eli metod¹ lekk¹ such¹ ocieplany
jest dom drewniany, zastosowanie we³ny
mineralnej daje dodatkow¹ korzyœæ. Poniewa¿ jest ona ca³kowicie niepalna, stanowi skuteczne zabezpieczenie przed
ogniem. Takiego stopnia ochrony przeciwpo¿arowej nie zapewnia ¿aden inny
materia³ termoizolacyjny. Warstwa we³ny
jest te¿ doskona³ym izolatorem akustycznym. Po zamontowaniu ocieplenia znacznie spada poziom dŸwiêków przechodz¹cych przez œciany domu.
Siding to zewnêtrzne pokrycie elewacyjne ". Jego elementy wykonane s¹
z nietoksycznych i niepalnych (samogasn¹cych) tworzyw sztucznych. Charakteryzuje je odpornoœæ na zmienne warunki atmosferyczne oraz wiêkszoœæ chemikaliów.
Poszczególne kszta³tki wykonywane s¹
" Elementy pokrycia z sidingu

w procesie formowania pró¿niowego p³yt
winylowych. Oferowane s¹ w wielu odcieniach i fakturach powierzchni – g³adkich,
b¹dŸ imituj¹cych drewno. Podstawowe
panele s¹ dwu- lub jednodeskowe. Miejsca styku œcian pokrytych sidingiem
i wszelkie ich za³amania os³ania siê specjalnymi kszta³tkami #. S³u¿¹ one te¿ do
wykañczania otworów drzwiowych
i okiennych.
Siding jest pokryciem, które montuje siê bezklejowo. Jest to mo¿liwe dziêki
odpowiedniemu, zatrzaskowemu wyprofilowaniu brzegów paneli. W systemie
przyjêto zasadê, ¿e tylko poziome krawêdzie elementów wyposa¿one s¹ w odpowiednie zaczepy. Po³¹czenia pionowe
wykonywane s¹ „na zak³adkê”. Taka
konstrukcja upraszcza znacznie monta¿
elewacji.

# Domy pokryte sidingiem maj¹ charakterystyczny wygl¹d (fot. Rockwool)

Do wykonana elewacji z sidingu potrzebne s¹ nastêpuj¹ce elementy:
■ g³ówne panele pokryciowe – w kszta³cie desek. D³ugoœæ pojedynczego elementu wynosi ok. 3,6 m;
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listwy startowe, wykorzystywane do zamocowania najni¿szego rzêdu paneli;
■ naro¿niki zewnêtrzne i wewnêtrzne.
S³u¿¹ do os³aniania brzegów paneli, maj¹
specjalnie ukszta³towane zag³êbienia –
rowki, dziêki którym po zmontowaniu
wszystkich elementów, pokrycie nie przepuszcza wody i wiatru;
■ listwy typu „J” – wykorzystywane do
wykañczania wszelkich otworów;
■ listwy wykoñczeniowe – do mocowania
i os³aniania górnej krawêdzi elewacji.
Elementy sidingowe mo¿na obrabiaæ
podstawowymi narzêdziami: ostrym no¿em, pi³¹ do metalu lub no¿ycami do blachy.
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Kantówka 12 x 4
Kantówka 2,5 x 8

$ Przekrój przez ocieplenie œciany. Widoczne
listwy rusztu

Przygotowanie pod³o¿a
Metod¹ lekk¹ such¹ mo¿na ocieplaæ
budynki jednorodzinne zarówno stare,
jak i nowe, wykonane w dowolnej technologii. Œciany mog¹ byæ otynkowane lub
surowe.
Podobnie jak w przypadku metody
mokrej, przed rozpoczêciem prac nale¿y
okreœliæ gruboœæ przewidywanej warstwy
izolacyjnej. Standardowo, do œcian stosuje siê kszta³tki 10-15 cm. Dobór w³aœciwej
gruboœci mo¿na okreœliæ na podstawie
ulotek firm produkuj¹cych materia³y izolacyjne lub skorzystaæ z bezp³atnej us³ugi
doradztwa technicznego. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e co prawda pogrubienie ocieplenia wi¹¿e siê z dodatkowymi (niewielkimi) kosztami, owocuje jednak znacznie
lepszymi parametrami termoizolacyjnymi.
Przed przyst¹pieniem do wykonania
ocieplania nale¿y zdemontowaæ ze œcian
wszelkie wystaj¹ce elementy – rynny,
okiennice itp. Powierzchnie zewnêtrzne
domu nale¿y dok³adnie zmyæ silnym
strumieniem wody. Trzeba usun¹æ (jeœli
s¹) naloty mchu i glonów. Jeœli ocieplany
mur pokryty jest tynkiem, sprawdzamy
jego przyleganie do pod³o¿a. Wszelkie
ubytki, rysy i szczeliny powinny zostaæ
wype³nione zapraw¹ cementow¹ lub gotow¹ tynkarsk¹ mas¹ szpachlow¹.
Do dalszych prac nale¿y przyst¹piæ
po ca³kowitym wyschniêciu œcian.

Przygotowanie rusztu
Konstrukcja ta spe³nia dwie zasadnicze funkcje – stanowi podparcie dla warstwy elewacyjnej i mocowanie p³yt termoizolacji.
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Ruszt, w którym umieszczona zostanie we³na mineralna, najczêœciej wykonuje siê z dwóch rodzajów drewnianych listew. Pierwszy to elementy o wysokoœci
dopasowanej do gruboœci p³yt izolacji
cieplnej i szerokoœci ok. 6 cm. Cieñsze
elementy (np. 2,5x8 cm) wykorzystane zostan¹ do wykonania obrze¿y. Dziêki temu
zapewniona bêdzie prawid³owa wentylacja ocieplenia (powstanie szczelina wentylacyjna), u³atwiony te¿ bêdzie monta¿
termoizolacji. Obrze¿a bêd¹ przytrzymywaæ p³yty we³ny w ustalonej pozycji. Po³¹czenie obu rodzajów listew da w przekroju
element w kszta³cie litery T lub L $.
Monta¿ rusztu rozpoczyna wyznaczenie linii bazowej okreœlaj¹cej jego doln¹
krawêdŸ.
Je¿eli metoda lekka sucha stosowana jest
w budynku z coko³em, warstwa termoizolacji
powinna zaczynaæ siê równo z jego lini¹.
Od wyznaczonych linii mocowane s¹
pionowe ³aty. Ich rozstaw powinien odpowiadaæ szerokoœci p³yt termoizolacji, jednak tak by elementy te wchodzi³y miêdzy
³aty z lekkim oporem. Przyk³adowo, dla
p³yt o szerokoœci 60 cm nale¿y zastosowaæ
rozstaw ³at 59-59,5 cm. Elementy rusztu
trzeba zamocowaæ wykorzystuj¹c nierdzewne wkrêty z ³bami wpuszczanymi
oraz ko³ki rozprê¿ne. S³upki musz¹ otaczaæ wszystkie otwory drzwiowe i okienne.
Dobrze wykonany ruszt u³atwia znacznie uk³adanie izolacji cieplnej i póŸniejsze,
równe wykonanie elewacji.

Pokrycie elewacji
Szczelina wentylacyjna

Równo z lini¹ dolnych koñców pionowych ³at nale¿y przymocowaæ do nich
krótkie, poziome kawa³ki kantówki. Zamykaj¹ one ruszt od do³u i u³atwiaj¹ mocowanie elewacji.

Monta¿ izolacji
Wykorzystuj¹c naturaln¹ sprê¿ystoœæ
p³yt z we³ny mineralnej nale¿y umieœciæ
je w przestrzeniach miêdzy ³atami %.
Miêdzy ociepleniem a elewacj¹ œciany powinna pozostaæ szczelina wentylacyjna (1-2 cm) (patrz. ). Umo¿liwia ona
usuniêcie pary wodnej i przeciwdzia³a
zawilgoceniu termoizolacji.
Elastyczne kszta³tki wype³ni¹ wszystkie nierównoœci i zniweluj¹ drobne b³êdy
ustawienia rusztu. P³yty musz¹ byæ dopasowane i u³o¿one tak, by nie pozosta³y
szczeliny w miejscach styku ocieplenie –
ruszt i ocieplenie – ocieplenie.
P³yty z we³ny mineralnej nale¿y
uk³adaæ od do³u rusztu. Dodatkowo,
% U³o¿enie termoizolacji

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

We³na mineralna jest hydrofobizowana. Oznacza to mo¿liwoœæ zrezygnowania z monta¿u dodatkowej warstwy
wiatroizolacji.
ka¿d¹ z nich trzeba unieruchomiæ, mocuj¹c do muru ko³kami dociskowymi
(tzw. grzybkami), w iloœci 2-3 szt. Ich
d³ugoœæ musi byæ tak dobrana, by ka¿dy
z nich zag³êbi³ siê w murze na ok. 67 cm. Ko³ki montuje siê po wsuniêciu
i ustawieniu p³yty, dobijaj¹c je, tak by
talerzyk dociskowy lekko zag³êbi³ siê
w we³nie.
W trakcie pracy nale¿y unikaæ sztukowania p³yt miêdzy ³atami. Niedok³adne dopasowanie kawa³ków mo¿e spowodowaæ powstanie szczelin, a tym samym
os³abienie izolacyjnoœci danego fragmentu œciany.

Monta¿ sidingu
Uk³adanie paneli wygodnie jest rozpocz¹æ od œciany lub du¿ego jej fragmentu bez okien i drzwi.
Jako pierwsze, do dolnych krawêdzi
pionowych ³at rusztu, nale¿y zamocowaæ
listwy startowe. Od precyzji ich ustawienia i wypoziomowania zale¿eæ bêdzie wyElementy elewacyjne nale¿y mocowaæ do ka¿dego elementu pionowego.
Elementy z tworzyw sztucznych (siding,
p³yty komorowe) musz¹ byæ instalowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy kompensacjê
wyd³u¿eñ termicznych.

gl¹d ca³ej elewacji. Nastêpnie mocowane
s¹ profile naro¿ne i obudowywane listwami „J” okna i drzwi &.
Po wyposa¿eniu w profile wszystkich
œcian mo¿na przyst¹piæ do w³aœciwego
monta¿u poszycia. Pojedyncze panele s¹
lekkie i bardzo wiotkie. Dlatego, w trakcie ich mocowania, przydaje siê pomoc
drugiej osoby.
Elewacjê zaczyna siê uk³adaæ od jednego z rogów œciany. W przypadku ³¹czenia
dwóch paneli, ich styk musi wypaœæ na
jednej z pionowych ³at. Koñców nie mocuje siê: najbli¿sze wkrêty znajd¹ siê na ³atach s¹siednich. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ,
by w czasie przykrêcania formatek nie naci¹gaæ ich, a jedynie kontrolowaæ poziome
ustawienie górnych krawêdzi.
Granicê, do której ma dochodziæ elewacja, wyznacza górna krawêdŸ warstwy
ocieplaj¹cej przebiegaj¹ca najczêœciej bezpoœrednio pod okapem dachu. Miejsce to
wyposa¿a siê w listwê wykoñczeniow¹.
Prace przy ociepleniu metod¹ lekk¹
such¹ koñczy za³o¿enie wszystkich rynien, okiennic itp. W trakcie prac mo¿e
okazaæ siê konieczna wymiana uchwytów
mocuj¹cych. Wskazana jest równie¿ korekta przebiegu odp³ywów rynnowych.
Ich po³o¿enie i zamocowanie musi bowiem uwzglêdniaæ dodatkow¹ gruboœæ
œcian.
I

W rubryce Info rynek na str. 70 podajemy orientacyjne ceny oraz dane teleadresowe
wiod¹cych producentów.

& Naro¿a montuje siê do dwóch pionowych listew stela¿u

z życia wzięte
Zamierzam ociepliæ budynek we³n¹ mineraln¹
gruboœci 12 cm oraz za³o¿yæ siding winylowy.
Na we³nê chcê daæ wiatroizolacjê. Czy od strony
œcian powinienem dawaæ paroizolacjê?
Nie ma potrzeby zak³adania paroizolacji
od strony wewnêtrznej, gdy¿ mur z pustaków
zapewnia dostateczny opór dyfuzyjny dla pary
wodnej.

1

Czy mo¿na ocieplaæ budynek, je¿eli w œcianie
jest ju¿ styropian? Czy po raz drugi dawaæ
styropian czy we³nê?
Trzeba ustaliæ, czy dodatkowe ocieplenie
jest potrzebne i jakie to da oszczêdnoœci. Nieop³acalne jest docieplanie œcian, których
wspó³czynnik przenikania ciep³a jest mniejszy ni¿ 0,5 W/(m2K) – poniesione nak³ady
zwróc¹ siê po kilkudziesiêciu latach. Jeœli docieplanie jest uzasadnione, mo¿na zastosowaæ
dowoln¹ termoizolacjê. Pod tynk mo¿na u³o¿yæ styropian, pod siding lepsza bêdzie we³na.

2

Jakim styropianem (czy we³n¹) i o jakiej gruboœci najlepiej jest ociepliæ budynek? Œciany
zbudowane s¹ z gazobetonu: pustak, pustka, po³ówka pustaka.
Do ocieplenia œcian z gazobetonu lepsza
bêdzie we³na mineralna, gdy¿ umo¿liwi odprowadzenie ewentualnej wilgoci nagromadzonej w œcianach. Gruboœæ p³yt powinna wynosiæ 8 – 10 cm co zapewni ciep³ochronnoœæ
lepsz¹ ni¿ normatywne wymagania.
Do ocieplania nale¿y zastosowaæ we³nê
lamelow¹ np. Rockwool. Oczywiœcie we³na
mineralna „nie oddycha” i nie zast¹pi sprawnie dzia³aj¹cej wentylacji. Przy ocieplaniu
œcian z innych materia³ów z powodzeniem
mo¿na stosowaæ styropian. Natomiast gazobeton, który w czasie u¿ytkowania domu móg³
nasi¹kn¹æ kondensuj¹c¹ par¹ wodn¹, musi
mieæ mo¿liwoœæ odprowadzenia wilgoci na zewn¹trz, a nie tylko do œrodka.

3

Œciany mojego domu maj¹ gruboœæ 24 cm
(siporeks). Jakiej gruboœci powinien byæ styropian na zewn¹trz, aby spe³nia³ obecne normy?
Beton komórkowy (siporeks) produkowany jest w kilku odmianach ró¿ni¹cych siê
znacznie w³asnoœciami ciep³ochronnymi.
Dlatego trudno jednoznacznie wyliczyæ, jak
powinna byæ ocieplona taka œciana. W praktyce przyjmuje siê, ¿e ocieplenie styropianem
gruboœci 10-12 cm zapewni nawet lepsze w³asnoœci izolacyjne œciany, ni¿ wymagaj¹ obecne
przepisy.
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