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Czy w tak wa nej 

sprawie, jak budowa 

domu, warto kierowa

si  niepotwierdzonymi 

opiniami? Kr y takich 

sporo – tak e na temat 

cian – nie wszystkie 

s  zgodne z prawd .

Lepiej zatem dokonywa

wyboru spo ród 

znanych technologii, 

które tu prezentujemy, 

i pozby  si  b dnych 

przekona  co do 

niektórych zagadnie

dotycz cych cian.
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ciany

zewn trzne

Stanis aw Gawron

Bez
Jeszcze niedawno inwestorzy sami bywali cz sto wykonawcami wielu robót na bu-

dowach w asnych domów, a prace zlecone fachowcom kontrolowali samodzielnie, 

pe ni c w ten sposób – lepiej lub gorzej – obowi zki inspektorów nadzoru. Na bu-

dowach prowadzonych systemem gospodarczym dominowa y proste rozwi zania, 

w których ryzyko pope nienia b du by o stosunkowo ma e. Te proste techniki, jak 

na przyk ad murowanie cian na tradycyjne grube spoiny, znosi y jako  niewiel-

kie niedoci gni cia wynikaj ce z niefachowo ci czy niedo wiadczenia wykonawcy 

amatora. Nowoczesne technologie, na przyk ad murowanie na cienkie spoiny z za-

prawy klejowej, nie s  ju  tak odporne na niefachowo : od wykonawcy wymagaj

du ej dok adno ci i precyzji. 

Nic dziwnego, e wi kszo  wspó czesnych inwestorów powierza budow  wy-

specjalizowanym ekipom i zatrudnia inspektora nadzoru. Nie musz  ju  wybiera

najprostszych rozwi za : wa ne, by technologia by a jak najlepsza. A jednak wci

kr y wiele opinii i mitów – w tym tak e zwi zanych ze cianami zewn trznymi 

– które frapuj  niejednego inwestora. Oto niektóre z nich pod lup  fachowca.

Oddychaj ce ciany 
Jest to slogan reklamowy, jakiego u ywa wiele firm w odniesieniu do lansowanych 

przez siebie technologii wznoszenia cian zewn trznych. Oddychanie nie oznacza do-

s ownie wymiany powietrza przez ciany, lecz zdolno ci przepuszczania przez nie 

pary wodnej. U ywaj cy tego sloganu wiedz , inwestorzy – zazwyczaj nie, e cecha ta 

praktycznie nie ma wi kszego znaczenia dla utrzymania odpowiedniego klimatu we-

wn trz pomieszcze . Nawet bowiem najlepiej „oddychaj ca” ciana nie jest w stanie 

odprowadzi  pary wodnej powstaj cej we wn trzach podczas u ytkowania domu. 

Zadanie odprowadzenia wilgoci i doprowadzenia wie ego powietrza powin-

na spe nia  skuteczna wentylacja nawiewna i wywiewna. Du e znaczenie maj  te

inne czynniki: nie tylko konstrukcja i ocieplenie cian, ale równie  zastosowane 

tynki wewn trzne i zewn trzne, farby i ok adziny cienne, a tak e uk ad warstw 

fo
t.
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iedawno inwestorzy sami bywali cz sto wykonawcami wielu robót na bu-

w asnych domów a prace zlecone fachowcom kontrolowali samodzielnie

tajemnic
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w cianach i rozwi zanie ich wewn trznej 

wentylacji. 

Warto wiedzie , e wysoka paroprzepusz-

czalno cian, jak  chwal  si  niektórzy pro-

ducenci materia ów, mo e przyczyni  si  do 

kondensacji pary wodnej wewn trz przegro-

dy. Dzieje si  tak, gdy grubo  i izolacyjno

termiczna poszczególnych warstw cian zo-

stan  niew a ciwie dobrane. 

Niekiedy wysoka paroprzepuszczalno

cian, a ci lej jej warstw zewn trznych, 

mo e mie  jednak istotne znaczenie dla 

u ytkowników domu. Je li na warstw  kon-

strukcyjn cian u yto nasi kliwego ma-

teria u, b dzie on okresowo magazynowa

wilgo , ale z czasem odparuje ona na ze-

wn trz. Je li te same ciany zostan  ocieplo-

ne od zewn trz styropianem (który ma ni-

sk  paroprzepuszczalno ), para wodna nie 

b dzie mog a si  wydosta  z warstwy kon-

strukcyjnej i b dzie j  stale utrzymywa

w stanie zawilgocenia.

Podsumowuj c: zasad  konstruowania 

cian warstwowych powinno by  zapew-

nienie niskiej paroprzepuszczalno ci war-

stwy wewn trznej oraz wysokiej izolacyjno-

ci cieplnej zewn trznych warstw przegrody. 

Niekiedy jednak warstwa zewn trzna powin-

na by  paroprzepuszczalna lub, je li jest pa-

roszczelna (np. we na mineralna) – powinna 

znajdowa  si  w konstrukcji ciany wentylo-

wana szczelina.

Zimne silikaty
Nawet do wiadczeni projektanci i wyko-

nawcy podzielaj  opini , e silikaty

(wyroby wapienno-piaskowe, stosowane za-

równo na ciany konstrukcyjne, dzia owe

i os onowe) s  materia ami „zimnymi”. Taka 

opinia ukszta towa a si  jeszcze w czasach, 

gdy domy budowano bez u ycia materia ów

ocieplaj cych. Wtedy rzeczywi cie ciep o-

chronno  bloczków czy cegie  przes dza a

o izolacyjno ci cieplnej cian. 

Obecnie, dzi ki materia om ocieplenio-

wym o niskim wspó czynniku przewod-

no ci cieplnej, ma a izolacyjno  silika-

tów (a s  prawie dwukrotnie „zimniejsze” 

na przyk ad od pustaków ceramicznych) 

nie ma adnego znaczenia. Ró nice w cie-

p ochronno ci warstwy no nej mo na usu-

n , zwi kszaj c nieznacznie grubo  ocie-

plenia. Ponadto nale y doda , e silikaty 

to zdrowy, niedrogi i dobry materia  kon-

strukcyjny.

Uwaga! ciany silikatowe najlepiej budo-

wa  jako trójwarstwowe, co pozwala nie-

mal dowolnie zwi ksza  grubo  ocieplenia, 

a wi c nada  im bardzo wysok  ciep o-

chronno .

Grubsza, wi c cieplejsza 
Do  popularne w ród inwestorów jest prze-

konanie, e im grubsza jest ciana, tym lep-

sz  ma izolacyjno  ciepln . Tymczasem 

o izolacyjno ci ciany zewn trznej decyduje 

przede wszystkim grubo  warstwy izolacyj-

nej, a nie grubo  ca ej ciany. Oczywi cie 

w cianach jednowarstwowych zwi kszenie 

grubo ci elementów ciennych proporcjonal-

nie podwy sza ich ciep ochrono , ale te

koszty postawienia (ekonomiczna grubo

ciany jednowarstwowej to 40 cm).

O izolacyjno ci termicznej cian dwu- 

i trójwarstwowych decyduje przede wszys-

kim materia  ociepleniowy, a rodzaj i gru-

bo  warstwy konstrukcyjnej ma znaczenie 

niewielkie. Porównajmy ciany z pustaków 

ceramicznych Max grubo ci 29 cm i 19 cm. 

Dla uzyskania ciep ochronno ci 

0,3 W/(m2•K) trzeba je ociepli . Potrzebna 

do tego grubo  p yt styropianowych po-

winna wynie : min. 10 cm na cianie gru-

bo ci 29 cm; min. 12 cm – na cianie 

19-centymetrowej.

Ocieplenie grubsze o 2 cm powi ksza koszt 

ciany tylko o 3 z  na m2, ale 1 m2 muru 

grubszego o 10 cm kosztuje a  20 z  wi cej!

Uwaga! Ró nice w kosztach cian o tej sa-

mej ciep ochronno ci uzyskanej przez zasto-

sowanie ró nej grubo ci warstw mog  si ga

nawet 50 z /m2. Przyk adem nieracjonalnego 

wyboru mo e by  ocieplanie cian z mate-

ria u, którego jedna warstwa, pe ni ca funk-

cje no ne, spe nia warunki normy cieplnej. 

Najlepiej murowa  zapraw
ciep ochronn
Niektórzy wykonawcy namawiaj  swoich 

klientów na stosowanie takiej zaprawy do 

murowania cian dwuwarstwowych. Ich zda-

niem zaprawa taka znacznie poprawia izo-

ciana jednowarstwowa z pustaków ceramicznych, która pe ni  funkcj  no n  i termoizolacyjn
(a). W cianach jednowarstwowych termoizolacyjno  mo e wzrosn  dzi ki zastosowaniu grubszych 
elementów ciennych – to jednak znacznie podnosi koszty jej postawienia. ciana trójwarstwowa 
z pustaków ceramicznych (b). O stopniu izolacyjno ci termicznej cian dwu- i trójwarstwowych decyduje 
przede wszystkim grubo  ocieplenia, grubo  warstwy konstrukcyjnej za  ma na to niewielki wp yw

fo
t.
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Podsumo

cian warscian warst

nienie nisknienie nisk

tstwy wewn

ci cieplnejci cieplnejci cieplnej

Niekiedy je

na by paro

Normy dotycz ce ciep ochronno ci cian zewn trznych domów zmienia y si  w przesz o-

ci wielokrotnie. Jeszcze w latach 80. ubieg ego stulecia zalecano, aby wspó czynnik przeni-

kania ciep a U wynosi  1 W/(m²•K). Warto  t  potem obni ono do 0,55 W/(m²•K), a w obec-

nie budowanych domach wymaga si  U = 0,5 W/(m²•K), je li ciana jest jednorodna (bez 

materia u ocieplaj cego) i 0,3 W/(m²•K), je li jest ocieplona. Mury budynków wzniesionych 

w czasach, gdy wymagania okre lone norm  by y agodniejsze, obecnie coraz cz ciej si

ociepla jedn  z dwóch metod: lekk  mokr  lub lekk  such .

Ciep ochronno  w normach

fo
t.
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Wyroby silikatowe i beton komórkowy produko-

wane s  z niemal identycznych surowców – to 

odmienne technologie ich wytwarzania sprawia-

j , e gotowe wyroby maj  zupe nie ró ne cechy
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lacyjno  ciepln cian, zw aszcza z beto-

nu komórkowego lub ceramiki poryzowanej. 

W rzeczywisto ci u ycie takiej zaprawy 

zwi ksza jedynie koszty cian (cena zaprawy 

ciep ochronnej znanej marki to 27 z  brutto za 

20 kg, zwyk ej zaprawy murarskiej za  7,30 z

brutto za tyle samo). Wobec 20% udzia u izo-

lacyjno ci warstwy no nej w termoizolacyj-

no ci ciany, tak decyduj ce znaczenie dla tej 

cechy b dzie mia a zewn trzna warstwa 

ocieplenia.

Trzeba przy tym doda , e zaprawa 

ciep ochronna ma rzeczywi cie du e

znaczenie, ale przy murowaniu cian jedno-

warstwowych – czyli nieocieplanych cian 

z bloczków betonu komórkowego, 

pustaków ceramiki poryzowanej lub 

bloczków keramzytobetonowych. Tu zapra-

wa przyczynia si  do mniejszych strat ciep a

przez spoiny (powstawaniu mostków termicz-

nych) – w porównaniu ze zwyk  zapraw

murarsk . Zatem poprawia si  ogólna izola-

cyjno  cieplna ca ej ciany. Nale y d y  do 

uzyskania mo liwie cienkich spoin, bo zapra-

wa ma jednak nieco gorsze w asno ci termo-

izolacyjne ni  elementy cienne.

Jednowarstwowa lepsza 
od wielowarstwowej 
Opinia o tym, e ciany jednowarstwowe, 

(zw aszcza przy zastosowaniu cegie  lub be-

tonu komórkowego) s  lepsze ni  dwu- i trój-

Takie ciany mo na wykona  tylko z materia ów o wysokiej izolacyjno ci termicznej: ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, keramzy-

tobetonu. 

Muruje si  je na dwa sposoby: 

na cienkie spoiny z zaprawy klejowej – beton komórkowy (ma du  dok adno  wymiarow ),

na tradycyjne, grube spoiny z zaprawy ciep ochronnej – ceramika poryzowana i keramzytobeton. 

ciany jednowarstwowe wymagaj  od wykonawców bardzo du ej precyzji, wiedzy oraz do wiadczenia. Szczególnej staranno ci wymaga w nich 

ocieplenie nadpro y i wie ców stropowych, co nie jest atwe i do  cz sto wykonawcy zostawiaj  w tych miejscach mostki cieplne. Niewielu 

fachowców stosuje te  dozbrojenie fragmentów podokiennych dla zabezpieczenia cian przed p kaniem.

ciany jednowarstwowe

Warstwa wyko czeniowaWarstwa wyko czeniowa – warianty:

tynk tradycyjny

tynk cienkowarstwowy

oblicówka

ciana no na – warianty:ciana no na – warianty:

ceramika poryzowanaceramika poryzowana 

(pustaki grubo ci 38–50 cm)

CECHY:

– du a zdolno  do akumulacji ciep a

– odporno  na ogie

– dobra termoizolacyjno

– atwo  murowania dzi ki po czeniom na pióro 

i wpust lub na kiesze  wype nian  zapraw

– znaczna nasi kliwo

U* = 0,28 W(m2•K) (pustak POROTHERM – 44 cm, 

prod. Wienerberger)

beton komórkowybeton komórkowy 

(bloczki podstawowe grubo ci 36,5 lub 40 cm oraz 

z bloków modu owych odmiany 400 lub 500)

CECHY:

– wysoka termoizolacyjno

– atwo  obróbki (przycinania)

– niewielka wytrzyma o  na ciskanie

– znaczna nasi kliwo  (dlatego cian z tego 

materia u nie nale y d ugo pozostawia  bez 

wyko czenia)

– wyra na krucho

– niewielka izolacyjno  akustyczna

U* = 0,35 W(m2•K) (bloczek odmiany 500 – 36 cm, 

prod. Grupa Prefabet)

keramzytobetonkeramzytobeton 

(bloczki grubo ci od 30 

do 36,5 cm)

CECHY:

– bardzo wysoka izolacyjno  termiczna 

(zw aszcza bloczków z wk adk  styropianow )

– atwo  obróbki 

– niska nasi kliwo

– nieliczni producenci 

– krucho

U* = 0,45 W(m2•K) (monolit 25 – 25 cm, 

prod. Leier)

fo
t.
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 W cianach jednowarstwowych u ycie zaprawy 
ciep ochronnej do murowana zmniejsza utrat
ciep a przez spoiny – to z kolei poprawia ogóln
termoizoalcyjno  ca ej ciany

fot. Grupa Prefabetfo
t.
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* Wspó czynnik przenikania ciep a podany dla cian z materia ów wybranych firm. Zmiana danego elementu z tego samego materia u, lecz innej firmy mo e oznacza ,

e UU  zmieni warto
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warstwowe wyp ywa g ównie z  przeko-

nania, e ich postawienie przynosi spore 

oszcz dno ci w stosunku do pozosta ych ro-

dzajów cian. To e nie s  to oszcz dno ci 

finansowe (koszt materia ów i robocizna) 

wynika z info rynku przedstawionego na 

nast pnej stronie. Trzeba jednak przyzna ,

e dzi ki temu, e nie wymagaj  dociepla-

nia, nie trzeba od razu wyka cza  ich z ze-

wn trz, zatem koszty budowy mo na roz o-

y  w czasie.

Chc c przedstawi  dobre cechy cian jed-

nowarstwowych, trzeba wskaza  na ich: 

wysok  paroprzepuszczalno  pustaki 

i bloczki (z zastosowaniem tynków o wyso-

kiej paroprzepuszczalno ci) zapewniaj  swo-

Sk adaj  si  z warstwy no nej i ocieplenia, dzi ki czemu cz  niektóre zalety cian jedno- i trójwarstwowych. 

Przegrody dwuwarstwowe wznosi si atwo i stosunkowo szybko. Najpierw muruje si  warstw  no n , a potem – od strony zewn trznej 

– mocuje ocieplenie na ko ki lub te  umieszcza je mi dzy elementami zamocowanego do cian rusztu metalowego b d  drewnianego. Ocieplone 

ciany wyka cza si  tynkiem lub ok adzin .

ciany dwuwarstwowe

Warstwa wyko czeniowaWarstwa wyko czeniowa – warianty:– warianty:

tynk cienkowarstwowytynk cienkowarstwowy – mineralny, 

akrylowy, silikatowy b d  silikonowy 

– zale nie od rodzaju materia u

zastosowanego do warstwy 

ocieplenia 

oblicówkaoblicówka

ciana no na – warianty:ciana no na – warianty:

ceramika tradycyjnaceramika tradycyjna grub. 19–28,8 cm (pustak MAX, SZ, 

U, ceg a kratówka, modularna)

CECHY:

– du a zdolno  do akumulacji ciep a

– materia  odporny na ogie

– niska termoizolacyjno

U = 0,27 W(m2•K) (pustak Max – 29 cm + izolacja termiczna 

z we ny mineralnej – 12 cm, prod. Markowicze)

ceramika poryzowanaceramika poryzowana (bloczki i ceg y grub. 18,8–30,6 cm)

CECHY:

– jak w cianie jednowarstwowej

U* = 0,22 W(m2•K) (pustak POROTHERM – 30 cm + izolacja 

termiczna z we ny mineralnej – 12 cm, prod. Wienerberger)

beton komórkowybeton komórkowy (bloczki podstawowe odmiany 600 

lub 700 i grub. 18–24 cm) 

CECHY:

– jak w cianie jednowarstwowej

U* = 0,26 W(m2•K) (bloczek YTONG – 24 cm + druga 

warstwa z bloczków YTONG MULTIPOR – 10 cm, prod. Xella)

silikatysilikaty (bloczki grubo ci 18–24 cm)

CECHY:

– du a wytrzyma o  na ciskanie

– bardzo wysoka izolacyjno  akustyczna

– bardzo du a zdolno  do akumulacji ciep a

– odporno  na porastanie ple ni  – dzi ki zawarto ci 

wapnia

– s aba izolacyjno  termiczna

– znaczny ci ar

U* = 0,28 W(m2•K) (silkat N24 – 24 cm + izolacja termiczna 

z we ny mineralnej – 12 cm, prod. Grupa Silikaty)

keramzytobetonkeramzytobeton grub. 17,5–24 cm

CECHY:

– jak w cianie jednowarstwowej

U* = 0,26 W(m2•K) (monolit 25 – 25 cm + izolacja termiczna 

z we ny mineralnej – 8 cm, prod. Leier)

Izolacja termiczna – warianty:Izolacja termiczna – warianty:

we na mineralnawe na mineralna grub. 10–20 cm, 

mo na stosowa  jedynie tynki, 

które umo liwi  wysychanie we ny

– cienkowarstwowe mineralne, 

silikonowe lub silikatowe 

p yta styropianowap yta styropianowa grub. 10–12 cm

Ocieplenie metod lekk mokrOcieplenie metod  lekk  mokr  polega na przyklejeniu do muru warstwy 

izolacji termicznej ze styropianu lub we ny mineralnej i pokryciu jej tynkiem 

cienkowarstwowym. Metod  nazywa si  lekk , bo ci ar warstwy ocieplenia wraz 

z tynkiem wynosi zaledwie 10–30 kg/m2.

Metoda lekka mokra umo liwia wyko czenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym 

na siatce zbroj cej. G ównym jej zadaniem jest nadanie odpowiedniej 

wytrzyma o ci tynkowi i zabezpieczenie warstwy termoizolacji przed 

uszkodzeniami. Najcz ciej stosuje si  siatki z w ókna szklanego o masie 

140–190 g/m2, od której zale y jej wytrzyma o . Mimo tych zabezpiecze

pewnym mankamentem ocieplenia metod  lekk  mokr  jest podatno  warstwy 

elewacyjnej na uszkodzenia mechaniczne

Ocieplenie metod lekk suchOcieplenie metod  lekk  such  polega na u o eniu izolacji termicznej pomi dzy 

zamocowanymi do cian listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego nast pnie 

mocuje si  warstw  elewacyjn . Nazwa wynika z tego, e do izolacji nie stosuje 

si  klejów, zapraw czy innych materia ów zawieraj cych wod . Wszystkie warstwy 

mocuje si  mechanicznie przy u yciu czników: gwo dzi, rub, plastikowych 

ko ków lub zszywek

fo
t.
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 Wielowymiarowa prefabrykowana p yta cienna 
z keramzytobetonu. Taki materia  pozwala na 
zbudowanie budynku (stan surowy) w kilka dni

fo
t.
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Keramzytobetonowe p yty cienne maj  grubo
15–24 cm – nie zapewniaj  zatem wystarczaj cej 
izolacyjno ci termicznej, dlatego dom trzeba ociepli
metod  lekk -mokr : we n  mineraln  lub styropianem
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RAPORT ciany i stropy

bodne odprowadzanie pary wodnej pochodz -

cej z wn trza domu na zewn trz, dzi ki temu 

nie gromadzi si  ona w strukturze ciany;

korzystne parametry termoizolacyjne 

– przy zastosowaniu materia ów o odpowied-

niej grubo ci;

 wytrzyma o .

Trzeba przy tym podkre li , e wymie-

nione cechy cian jednowarstwowych, cho

wa ne nie eliminuj  pozosta ych rozwi -

za . Odwo ajmy si  zatem do podobnego 

kryterium opisu cian wielowarstwowych. 

 Paroprzepuszczalno  niejednych syste-

mów ocieple , jest równa paroprzepuszczal-

no ci jednowarstwowego muru z ceg y ce-

ramicznej. Niekiedy bywa nawet ni sza (np. 

we na mineralna, dyfuzyjne perforowane 

p yty styropianowe). Systemy te s  dro sze, 

ale umo liwiaj  skuteczne ocieplenie domu 

bez podnoszenia ryzyka zawilgocenia cian.

Parametry termoizolacyjne prawid owo

ocieplonego budynku s  wy sze (wysoki opór 

cieplny materia ów izolacyjnych kilkakrot-

nie przewy sza opór cieplny jednowarstwo-

wej ciany konstrukcyjnej). To przynosi spo-

re oszcz dno ci kosztów ogrzewania domu.

Ponadto technologia wielowarstwowa 

daje mo liwo  wyboru dowolnego 

materia u w budowie warstwy no nej

cian (spe nia tylko wymagania wytrzyma-

o ciowe).

Jak wida , nie da si  jednoznacznie okre-

li , e dana technologia jest lepsza b d

gorsza od innej. Rozwi zania dobierajmy 

zgodnie z naszymi potrzebami i mo liwo-

ciami.

To najbardziej pracoch onny wariant ciany zewn trznej. Jej zbudowanie wymaga od wykonawcy do wiadczenia i dok adno ci, a od inwesto-

ra – cierpliwo ci. Wbrew obiegowej opinii ciana taka nie musi by  droga: dzi ki odpowiedniemu doborowi materia ów mo e okaza  si  nie-

znacznie dro sza, a czasem nawet ta sza od rozwi za  alternatywnych. 

Warstwa wewn trzna – no na – powinna mie  zgodn  z projektem wytrzyma o , trwa o  oraz izolacyjno  akustyczn . Dobrze akumuluje ciep o.

Warstwa izolacyjna powinna zapewni  zgodn  z projektem izolacyjno  ciepln  ca ych cian – tak e w rejonie nadpro y i wie ców stropowych. 

Zastosowanie izolacji umo liwia wi c wyeliminowanie mostków cieplnych.

Szczelina wentylacyjna zapewnia usuwanie wilgoci, która mo e wnika  w g b ciany. 

Warstwa os onowa chroni wszystkie warstwy przed wp ywami atmosferycznymi i nadaje domowi atrakcyjny wygl d.

ciana trójwarstwowa

ciana elewacyjna – warianty:ciana elewacyjna – warianty: 

1. pod tynk1. pod tynk

ceramika zwyk aceramika zwyk a – grub. 6–12 cm

CECHY:

– odporno  na niekorzystne dzia anie czynników 

mechanicznych, chemicznych

i atmosferycznych

– odporno  na ogie

– niska nasi kliwo

– odporno  na zabrudzenia

beton komórkowybeton komórkowy – p ytki grub. do 12 cm, 

odmiany 600 lub 700

CECHY:

– du a wytrzyma o  mechaniczna 

– lekko  konstrukcji

– mrozoodporno

– odporno  na ogie

2. na gotowo2. na gotowo

ceg a klinkierowa i p ytkiceg a klinkierowa i p ytki

CECHY:

– niska nasi kliwo

– du a wytrzyma o  mechaniczna

– mrozoodporno

silikatysilikaty – ceg a upana silikatowa

CECHY:

– du a odporno  na promieniowanie UV 

i zanieczyszczenia

– odporno  na du e wahania temperatury 

– wysoka trwa o

ciana no na – warianty:ciana no na – warianty:

ceramika zwyk aceramika zwyk a grub. 19–28,8 cm 

(pustak MAX, SZ, U, ceg a kratówka, modularna)

U* = 0,26 W(m2•K) (pustak ceramiczny MAX – 29 cm

+ izolacja termiczna ze styropianu – 12 cm + ceg a

ceramiczna elewacyjna dr ona – 6,5 cm, 

prod. Markowicze)

ceramika poryzowanaceramika poryzowana (pustaki i ceg y

grub. 18,8–30,6 cm) 

U* = 0,26 W(m2•K) (pustak POROTHERM – 18,8 cm 

+ izolacja termiczna z we ny mineralnej – 12 cm 

Izolacja termiczna – warianty:Izolacja termiczna – warianty: 

p yty styropianowep yty styropianowe grub. 15–20 cm klejone do muru 

we na mineralnawe na mineralna – rzadziej stosowana – jej 

u o enie wymaga bowiem wi kszej dok adno ci 

i zachowania pomi dzy ni  a warstw  elewacyjn

szczeliny powietrznej dla odprowadzenia ewentualnej 

wilgoci (s u  temu talerzyki dociskowe na szpilkach 

mocuj cych we n  do warstwy no nej)

fot. Wienerberger

fot. Wienerberger

fo
t.

 P
re

fa
b

e
t

fot. Silikaty

+ pustak POROTHERM – 11,5P+W – 11,5 cm, prod. Wienerberger)

beton komórkowybeton komórkowy – bloczki podstawowe 

U* = 0,25 W(m2•K) (bloczek YTONG – 24 cm + bloczek YTONG MULTIPOR – 10 cm 

+ blok SILKA 1NF – 6,5 cm, prod. Xella)

keramzytobetonkeramzytobeton – grub. 17,5–24 cm 

U* = 0,22 W(m2•K) (pustak 3-komorowy 25 – 25 cm + izolacja termiczna z we ny

mineralnej – 12 cm + pustak dzia owy keramzytowy – 12 cm, prod. Leier)

silikatysilikaty – ceg y lub bloczki grub. 18–24 cm

U* = 0,27 W(m2•K) (silikat N24 – 24 cm + izolacja termiczna z we ny mineralnej – 12 cm

+ silakat S9,5 – 9,5 cm, prod. Grupa Silikaty)

CECHY: jak w cianach jedno- i dwuwarstwowej

Nie mo na jednoznacznie stwierdzi , e dana 

technologia jest lepsza od innej – wybór zale y

od naszych potrzeb i mo liwo ci
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ciany zewn trzne

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje wybudowanie m2 ciany o porównywalnej izolacyjno ci termicznej?

GRUPA PREFABET 048 614 28 07  www.grupa-prefabet.pl 
GRUPA SILIKATY 0 801 573 577  www.grupasilikaty.pl
KNAUF 044 731 56 00  www.knauf-bauprodukte.pl
KRONOPOL  068 363 11 00   www.kronopol.com.pl
LEIER  014 631 37 00 www.leier.pl
MARKOWICZE  084 685 19 60  www.markowicze.com.pl
PRAEFA 095 741 18 82  www.praefa.pl

ROYAL HURT  022 750 91 94  www.royalhurt.com
THERMODOM 032 434 28 73  www.thermodom.pl
THERMOMUR  058 691 15 40  www.thermomur.pl 
WAKO  094/3470844  www.wakodomy.pl
WIENERBERGER 022 514 21 00  www.wienerberger.pl
XELLA POLSKA  0 801 122 227  www.xella.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

CIANY JEDNOWARSTWOWE

Podczas podejmowania decyzji dotycz cej rodzaju ciany, zdecydowana wi kszo  inwestorów uwzgl dnia tylko dwa parametry – izolacyjno  ciepln  i koszt wybudowa-
nia 1 m2 przegrody. Pozosta e parametry, takie jak izolacyjno  akustyczna, paroprzepuszczalno , akumulacyjno  cieplna, nasi kliwo , mrozoodporno , trwa o  czy 
atwo  wykonania s  traktowane jako drugorz dne. Proponujemy zatem porównanie kosztów wzniesienia wybranych cian jedno-, a tak e dwu- oraz trójwarstwowych 

przy zbli onej grubo ci izolacji termicznej

Przyk ad 
Mur grubo ci 40 cm z bloczków z betonu komórkowe-
go odmiany M 400, murowanych na zapraw  klejow ,
obustronnie wyko czony tynkiem cementowo-wapien-
nym grubo ci 1,5 cm. 

grubo ciany: 1,5+40+1,5=43 cm
wspó czynnik U=0,26 W/(m2•K)
cena: 187 z  (materia y) + 100 z  (robocizna) = 287 z

CIANY DWUWARSTWOWE

Przyk ad 
Mur grubo ci 25 cm z bloczków silikatowych murowa-
nych na zapraw  cementowo-wapienn , ocieplony we n
mineraln  grubo ci 15 cm, wyko czony sidingiem winy-
lowym, a od wewn trz tynkiem cementowo-wapiennym 
grubo ci 1,5 cm.

grubo ciany: 1,5+25+15+3,5=45 cm
wspó czynnik: U=0,25 W/(m2•K)
cena: 180 z  (materia y) + 100 z  (robocizna) = 280 z

CIANY TRÓJWARSTWOWE

Przyk ad 
Mur grubo ci 18 cm z bloków silikatowych murowanych 
na zapraw  cementowo-wapienn , ocieplony we n  mi-
neraln  grubo ci 15 cm, z elewacj  z ceg y silikatowej 
(szczelina powietrzna grubo ci 2,5 cm), a od wewn trz 
wyko czony tynkiem cementowo-wapiennym grubo-

ci 1,5 cm.

grubo : 1,5+18+15+2,5+6=43 cm
wspó czynnik: U=0,25 W/(m2•K)
cena: 160 z  (materia y) + 150 z  (robocizna) = 310 z

ciana w szalunku traconym.

ciany te buduje si , cz c dr one kszta tki 
styropianowe na zamki. Powsta y w ten sposób 
szalunek zbroi si , a nast pnie zalewa betonem, 
który po zwi zaniu tworzy konstrukcj  o du ej
wytrzyma o ci. Zale nie od budowy kszta tek
styropianowych, ciany takie mog  mie  ró n
grubo  i izolacyjno  ciepln . Standardowa 
przegroda w szalunku traconym grubo ci
25 cm osi ga  do  wysokie parametry cieplne 
– U=0,28 W/(m2•K).
Innym rodzajem szalunku traconego s  p yty 
zr bko-betonowe o wymiarach 50x200 cm. 
Szalunek usztywnia si  w nich za pomoc
drabinek monta owych, wsuwanych mi dzy 
dwie warstwy p yty

ciana szkieletowa z elewacj  z sidingu.

Elementem konstrukcyjnym w takiej cianie 
jest drewniany lub stalowy ruszt. Od zewn trz 
– poszycie z p yt OSB, od wewn trz – p yty 
gipsowo-kartonowe. Przestrze  pomi dzy 
elementami rusztu wype nia we na mineralna, 
która zapewnia cianie dobre parametry cieplne 
– U=0,25–0,30 W/(m2•K). Przed przenikaniem 
wiatru oraz kondensacj  pary wodnej 
w przegrodzie zabezpieczaj  dwa rodzaje folii: 
paroszczelna (u o ona po wewn trznej stronie 
we ny) i paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna 
(pokrywaj ca poszycie z p yt OSB)

ciana drewniana z bali warstwowych.

Elementem konstrukcyjnym tych  cian
s  belki sosnowe, wierkowe lub jod owe. 
Pomi dzy nimi znajduje si  izolacja termiczna 
(zwykle jest to niepalna we na mineralna 
lub w ókna celulozy). Aby usztywni
konstrukcj , bale dodatkowo czy si
na ko ki (dyble) drewniane. 
Zale nie od grubo ci termoizolacji parametry 
cieplne ciany kszta tuj  si  na poziomie 
U=0,18–0,24 W/(m2•K)

tynk zewn trzny

zaprawa klejowa 

z wtopion  siatk  zbroj c

warstwa konstrukcyjna 

i termoizolacyjna

beton       zbrojenie    kszta tka styropianowa

                                        ok adzina wewn trzna

siding

folia paroprzepuszczalna

poszycie z p yt OSB

elementy szkieletu konstrukcyjnego

ocieplenie z we ny mineralnej

paroizolacja

wyko czenie 

wewn trzne 

z p yt g-k

belki drewniane

ocieplenie 

z we ny mineralnej

belki drewniane
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lAlternatywne technologie wznoszenia 

cian zewn trznych
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