
Jak przygotowaç si´ do rozpocz´cia inwestycji ociepleniowej

Gdzie szukaç wsparcia dla finansowania termomodernizacji

Na co zwracaç uwag´ podpisujàc umow´ z wykonawcà 

Jak wyglàdaç powinien prawid∏owy przebieg prac na elewacji

Co zrobiç, gdy istniejàcy system zaczyna sprawiaç problemy



Efekt ocieplenia zewn´trznych Êcian

budynku widoczny jest na powy˝-

szych zdj´ciach termograficznych.

˚ó∏ty i pomaraƒczowy kolor na

zdj´ciu wy˝ej pokazuje obszary strat

ciep∏a, którym mo˝na zapobiec.

Ciep∏o przenika z wn´trza budynku,

podnoszàc temperatur´ Êcian

zewn´trznych. Zdj´cie ni˝ej ukazuje

budynek, którego elewacja zosta∏a

ocieplona. Obszary sà identyczne,

ale teraz sà zaznaczone na niebiesko

– czyli majà znacznie ni˝szà tem-

peratur´ - w∏aÊnie dzi´ki izolacji ter-

micznej, która zapobiega ucieczce

ciep∏a z wewnàtrz budynku do

otoczenia.

Zadanie II 
- wi´cej energii
dla nas  

Âciany zewn´trzne 

i inne przegrody bu-

dynków w których

mieszkamy, pracujemy,

czy w inny sposób sp´dza-

my czas wykazujà dosyç

ró˝ne zdolnoÊci izolacyjne. 

Istniejà jednak sposoby pozwala-

jàce ogrzaç ka˝dy budynek, bez

wzgl´du na izolacyjnoÊç termicznà

jego Êcian, czy dachu. Jedynà kwestià,

która pozostaje do ustalenia, to iloÊç

niezb´dnej do zrealizowania tego

celu energii. Im wy˝sze zapotrze-

bowanie budynku na energi´, tym

rzecz jasna wy˝sze koszty jego utrzy-

mania. A te w naszym kraju sà

wysokie. Szczególnie, gdy mowa 

o budynku wzniesionym wiele lat

temu, z wykorzystaniem trady-

cyjnych materia∏ów i technologii. 

Z perspektywy mijajàcych lat da si´

wyraênie zauwa˝yç, ˝e koszty 

eksploatacji takiego obiektu sà

kilkukrotnie wy˝sze ni  ̋koszty ponie-

sione na jego wzniesienie. Mimo to,

ich w∏aÊciciele najcz´Êciej, w pier-

wszym przyp∏ywie myÊlenia o osz-

cz´dnoÊciach, decydujà si  ́na wymia-

n´ okien. To dobra decyzja, ale

niewystarczajàca, ̋ eby naprawd´ za-

czàç porzàdnie oszcz´dzaç. Podsta-

wowà przyczynà wysokich kosztów

eksploatacji jest zazwyczaj niedo-

stateczna lub niew∏aÊciwa izolacja

termiczna budynków i zwiàzane 

z tym straty ciep∏a. To prawda - du˝o

ciep∏a ucieka przez nieszczelne okna

ale na spore straty nara˝one sà

równie˝ Êciany zewn´trzne (ok. 40%

ogólnych strat ciep∏a), dachy i stropo-

dachy (ok. 22%), stropy nie ocie-

plonych piwnic i pod∏ogi posa-

dowione na gruncie (ok. 15%).

Przepisy dotyczàce izolacji ter-

micznej, w ciàgu ostatnich lat ju˝

kilkakrotnie by∏y zaostrzane, wi´c

wi´kszoÊç zbudowanych wczeÊniej

domów nie spe∏nia dzisiejszych

norm. Aby przystosowaç je do

nowych wymagaƒ, a przy okazji

p∏aciç znacznie mniejsze rachunki za

ogrzewanie – nale˝y te budynki grun-

townie ociepliç.

Ocieplanie budynków spe∏nia tak˝e

rol´, o której mo˝e, zarzàdzajàc bu-

dynkiem myÊli si´ najmniej, ale

która staje si´ coraz bardziej istotna

dla globalnej przysz∏oÊci. Dopóki 

energia s∏u˝àca do ogrzewania

naszych biur i mieszkaƒ pochodzi

ze spalania surowców energety-

cznych, zmuszeni b´dziemy do coraz

bardziej racjonalnego gospodarowa-

nia nià. Nie chodzi tu wy∏àcznie 

o ciàg∏e kurczenie si´ zasobów

kopalin, ale równie˝ o zastraszajàco

wielkà emisj´ do atmosfery gazów

cieplarnianych, przyczyniajàcych si´

do niebezpiecznego wzrostu tem-

peratury na naszej planecie. Dba∏oÊç

o Êrodowisko wymog∏a ustanowie-

nie certyfikacji energetycznej, która

mo˝e mieç du˝e znaczenie w ustala-

niu wartoÊci rynkowej domu. Ina-

czej mówiàc - im dom bardziej

oszcz´dny, lepiej ocieplony -

tym b´dzie on bardziej

wartoÊciowy.  

Zadanie III 
- w zdrowym domu
zdrowy duch!  
Ocieplenie budynku ma tak˝e nie-

ma∏y wp∏yw na zdrowie jego

u˝ytkowników. I nie chodzi tu

wy∏àcznie o fakt, ˝e niska tempe-

ratura sta∏ego pobytu mo˝e powo-

dowaç lub pot´gowaç zmiany

reumatyczne, albo byç zarzewiem

chorób uk∏adu oddechowego. 

W pomieszczeniach, w których prze-

bywajà ludzie, do powietrza prze-

dostajà si´ spore iloÊci pary wodnej,

pochodzàcej z powietrza wydy-

chanego przez u˝ytkowników, 

z przygotowywanych posi∏ków 

(w skutek parowania gotowanych

potraw i jako produkt spalania np.

gazu ziemnego),  czy uwalnianej

podczas prania czy kàpieli. Je˝eli

ciep∏e i wilgotne powietrze b´dzie

mia∏o kontakt z ch∏odnà, bo êle wyi-

zolowanà pod wzgl´dem termi-

cznym przegrodà, to na jej po-

wierzchni dochodziç b´dzie do kon-

densacji pary i powstawania wykro-

plin. Na poczàtku tego procesu, 

w strefie skraplania, na powierzchni

przegród pojawià si´ zaciemnienia

wywo∏ane osadzaniem si´ kurzu 

w wilgotnych miejscach. Z biegiem

czasu, zawarte w kurzu zarodniki

grzybów i pleÊni, przekszta∏cajà si´ 

w grzybnie. Zarodniki grzybów do-

mowych i pleÊni stanowià bardzo

silny czynnik alergizujàcy. Udowod-

niony jest tak˝e ich wp∏yw na rozwój

niektórych schorzeƒ nowotwo-

rowych.  

Dba∏oÊç o odpowiednie w∏aÊci-

woÊci termoizolacyjne naszych

budynków ma zatem kilka bardzo

istotnych argumentów, przema-

wiajàcych za tym, ˝e ocieplenie

to koniecznoÊç, a nie kaprys.
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Niewiele si´ o tym mówi, ale fak-

tem jest ˝e prawid∏owe ocieplenie

Êcian zewn´trznych budynku

pozwala zmniejszyç koszty jego

ogrzewania nawet o 40%. Zadanie

ocieplenia budynku pozornie jest

proste, jednak praktyka dowodzi, ̋ e

osoby zarzàdzajàce budynkami nie

zawsze wychodzà z takiej inwestycji

„ na tarczy”. Aby uniknàç b∏´dów

konieczne jest przemyÊlane post´-

powanie i troch´ fachowej wiedzy,

która pozwoli dobrze oceniç sytu-

acj´ i podjàç rozsàdne, perspekty-

wiczne decyzje. 

ETICS bez tajemnic
SpoÊród wielu metod ocieplania

Êcian zewn´trznych budynków, 

w Polsce najwi´kszà popularnoÊç

zyska∏a metoda ETICS (External

Thermal Insulation Composite Sys-

tem) - bezspoinowych systemów

ociepleƒ. Polega ona na mocowa-

niu specjalnà zaprawà p∏yt ter-

moizolacyjnych,  szpachlowaniu ich

powierzchni zaprawà zbrojonà

siatkà z w∏ókna szklanego i pokryciu

ca∏oÊci cienkowarstwowym tyn-

kiem. Uk∏ady takie okreÊlane sà

jako bezspoinowe, co znaczy, ̋ e na

ich powierzchni tworzona jest ciàg∏a

warstwa ochronna, stanowiàca

pod∏o˝e dla cienkowarstwowej

wyprawy tynkarskiej. Ten sposób

wykoƒczenia pozwala na skuteczne

zabezpieczenie warstwy izolacji 

termicznej przed procesami ko-

rozyjnymi, powodowanymi g∏ów-

nie wnikaniem wody i wp∏ywem

Êwiat∏a s∏onecznego (zw∏aszcza ultra-

fioletu).

PopularnoÊç metody ETISC wynika 

z wielu zalet tej technologii. Naj-

cz´Êciej wymienia si´ wÊród nich:

skuteczne zwi´kszenie izolacyj-

noÊci Êcian,

ca∏kowite odnowienie elewacji,

niewielki ci´˝ar, nie majàcy wp∏y-

wu na konstrukcj´ budynku,

maskowanie istniejàcych krzy-

wizn i p´kni´ç Êcian,

∏atwoÊç obróbki materia∏u ter-

moizolacyjnego i zwiàzana z tym

mo˝liwoÊç odtworzenia kszta∏tu

dotychczasowej elewacji wraz 

z gzymsami, pilastrami itp.

Ocieplenie Êcian spe∏nia kilka zadaƒ,

niemo˝liwych do wype∏nienia przez

˝aden inny element konstrukcyjny

budynku, w takim a˝ zakresie. Przyj-

rzyjmy si´ im po kolei.

Zadanie I 
- pozytywny klimat
Zakres warunków klimatycznych,

w których cz∏owiek mo˝e stale prze-

bywaç, nie ryzykujàc uszczerbku na

zdrowiu, jest dosyç ograniczony.

Jeszcze w´˝szy jest przedzia∏ tem-

peratur i wilgotnoÊci powietrza,

który mo˝na by uznaç za ca∏kowicie

komfortowy dla ludzi. ˚yjemy co

prawda w klimacie umiarko-

wanym,ale charakteryzuje si´ on jed-

nak dosyç du˝à zmiennoÊcià. 

W naszym kraju zdarzajà si  ́przecie˝

zarówno temperatury powietrza

rz´du +38°C jak i –30°C - na szcz´Êcie

nie codziennie. Budynki przezna-

czone do sta∏ego pobytu ludzi powin-

ny zapewniaç wi´c odpowiednie 

odizolowanie pomieszczeƒ od

wp∏ywów klimatycznych (brak prze-

ciàgów, temperatury powietrza 

w granicach 18±20°C, wilgotnoÊç

powietrza 50-60%) tak latem, jak 

i zimà. Podczas tej drugiej pory roku,

ze wzgl´du na znacznie wi´kszà

ró˝nic´ temperatur wewnàtrz i na

zewnàtrz, jest to o wiele trudniejsze

zadanie. Zapewnienie komfortu kli-

matycznego jest jednym z g∏ównych

zadaƒ systemu ociepleƒ. Odpowied-

nie ocieplenie Êcian z pewnoÊcià za-

pewni odpowiedni mikroklimat

wszystkim lokatorom budynku,

poniewa˝ konstrukcja zaizolo-

wanego budynku przestaje byç

nara˝ona na wahania temperatury.

Zimà powierzchnia Êcian nie ulega

wych∏odzeniu, a w upalne dni lata –

izolacja termiczna zapewnia wn´-

trzom przyjemny ch∏ód.

System ociepleƒ to jeden z najwa˝niejszych elementów budynku. Od jego wyboru
oraz prawid∏owego wykonania zale˝y nie tylko trwa∏oÊç elewacji, ale tak˝e jakoÊç
i komfort ˝ycia mieszkaƒców budynku oraz energooszcz´dnoÊç domu - czy to 
aktualnie wznoszonego, czy poddawanego termomodernizacji. Szanowni Paƒstwo

Oddaj´ w Paƒstwa r´ce pierwszy numer

periodyku Stowarzyszenia na Rzecz Sys-

temów Ociepleƒ. Mam nadziej´, ̋ e spe∏ni

rol´, jakà przewidzia∏o dla niego Sto-

warzyszenie - praktycznego przewodnika,

który przeprowadzi Paƒstwa przez pro-

jekt i realizacj´ inwestycji zwiàzanej 

z ociepleniem budynku.

Ten numer w ca∏oÊci dedykowany jest

osobom, firmom, wspólnotom, zarzàdza-

jàcym budynkami wielorodzinnymi.

Poniewa˝ to w∏aÊnie Zarzàdcy nieru-

chomoÊci stanowià bardzo du˝à grup´ 

inwestorów, którym przychodzi zmierzyç

si´ z tematem czy to  ocieplenia budynku

w stanie surowym, czy jego termomoder-

nizacji, po latach funkcjonowania bez

systemu ociepleƒ.

Nie wybiegajàc przed treÊç artyku∏ów,

chcia∏bym jedynie wspomnieç o rzeczy,

która nam - producentom systemów

ociepleƒ wydaje si´ najwa˝niejsza dla

powodzenia ca∏oÊci prac ociepleniowych.

Mam na myÊli dba∏oÊç o to, by system

ociepleƒ, by∏ systemem nie tylko z po-

tocznej nazwy, ale w takiej formie zaist-

nia∏ równie˝ na elewacji budynku. Jako

zestaw wspó∏pracujàcych ze sobà mate-

ria∏ów od jednego producenta. Trzymanie

si´ tej jednej, prostej zasady ju˝ gwaran-

tuje po∏ow´ sukcesu inwestycji. Bo tylko

takie rozwiàzanie daje pewnoÊç, ̋ e system

spe∏ni obiecywane przez producenta

funkcje. A jest ich bardzo wiele i wszystkie

przyczyniajà si´ nie tylko do oszcz´dnego

i zrównowa˝onego funkcjonowania bu-

dynku, ale tak˝e do zachowaniu dobrego

zdrowia jego lokatorów.

Mi∏ej lektury!

Jacek W.Kulig

Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia 

na Rzecz Systemów Ociepleƒ

Jeden system - wiele zadaƒ

Ocieplenie Êcian spe∏nia kilka zadaƒ, 
niemo˝liwych do wype∏nienia przez
˝aden inny element konstrukcyjny 

budynku w takim a˝ zakresie. 

z a d a n i a  s y s t e m u

drogi ucieczki ciep∏a z budynku



Rozpoczynajàc proces ocieplenia

budynku zarzàdca staje si´ uczest-

nikiem procesu budowlanego,

otrzymujàc niejako z urz´du

funkcj´ inwestora, bàdê osoby

dzia∏ajàcej w jego imieniu. Ponosi

wi´c odpowiedzialnoÊç za ca∏oÊç

organizacji procesu budowy.  Do

jego obowiàzków nale˝y zlecenie

opracowania projektu budow-

lanego oraz planu bezpieczeƒstwa

i ochrony zdrowia. W gestii zarzàd-

cy le˝y wybór firmy wykonawczej,

podpisanie z nià umowy, za-

pewnienie obj´cie kierownictwa

budowy przez kierownika budowy

oraz osoby o odpowiednich kwali-

fikacjach do sprawowania nadzoru

przy wykonywaniu robót bu-

dowlanych. Ma te˝ prawo do us-

tanowienia inspektora nadzoru in-

westorskiego na budowie oraz

mo˝liwoÊç na∏o˝enia na projek-

tanta obowiàzku sprawowania

nadzoru autorskiego. W trakcie

robót wspó∏pracuje z pozosta∏ymi

uczestnikami tego procesu: inspek-

torem nadzoru inwestorskiego,

projektantem, a tak˝e kierow-

nikiem budowy lub kierownikiem

robót reprezentujàcym firm´

wykonawczà.

Pozwolenie na ocieplenie
Prace zwiàzane z ocieplaniem bu-

dynku mogà byç prowadzone po

spe∏nieniu wyma-gaƒ okreÊlonych

w Ustawie „Prawo Budowlane”.

Obowiàzujàce nas w omawianej

dziedzinie przepisy nakazujà

rozpoczàç inwestycj´ ociepleniowà

od zg∏oszenia w∏aÊciwemu orga-

nowi zamiaru wykonania docieple-

nia, w przypadku gdy roboty te

dotyczà Êcian budynków o wy-

sokoÊci do 12 m (Art.29, ust.2, 

p.4), lub uzyskania pozwolenia na

budow´ w przypadku wy˝szych

budynków. Kiedy do czynienia

mamy z drugà sytuacjà, rozpo-

cz´cie prac mo˝liwe jest po upra-

womocnieniu si´ pozwolenia.

Kolejnym krokiem formalnym

powinno byç zarejestrowanie

dziennika budowy, z∏o˝enie oÊwiad-

czeƒ kierownika robót i ewentua-

lnie inspektora nadzoru robót,

oraz powiadomienie organu nad-

zoru budowlanego o planowanym

terminie rozpocz´cia robót (co naj-

mniej tydzieƒ przed faktycznym

ich rozpocz´ciem).

Planowanie 
i projektowanie
Na miejscu prac ociepleniowych

nie ma miejsca na chaos i przy-

padkowe, nieprzemyÊlane decyz-

je. Zawsze prowadzone powinny

one byç w oparciu o projekt bu-

dowlany.  Sporzàdzenie takowego

nale˝y powierzyç projektantowi

posiadajàcemu odpowiednie up-

rawnienia budowlane. Kiedy

mamy do czynienia z budynkiem

wiekowym, o nietypowej elewacji,

albo takim, który przez d∏ugi czas

funkcjonowa∏ bez ocieplenia,

warto zadbaç o sporzàdzenie

odr´bnego projektu wykonaw-

czego, który okreÊli∏by wybór

sposobu ocieplenia i systemu izo-

lacji termicznej dopasowanego do

uwarunkowaƒ stanu technicznego

Êcian elewacyjnych, umiejsco-

wienia budynku i potencjalnych

zagro˝eƒ. Powinien on zawieraç

szczegó∏owe informacje na temat

zastosowanych materia∏ów

wchodzàcych w sk∏ad systemu,

metod przygotowania powierzchni

Êcian do ocieplenia i mocowania

termoizolacji. Niezwykle wartoÊ-

ciowà pomocà dla wykonawcy sà

rysunki poglàdowe prezentujàce

odr´bne rozwiàzania dla detali ar-

chitektonicznych, takich jak: oÊ-

cie˝a okienne i drzwiowe, Êciany

piwnic i attyk, p∏yty balkonowe,

wykoƒczenia szczelin dylata-

cyjnych itp. 

Samo ocieplenie powinno byç tak

zaprojektowane i wykonane, aby

docieplany budynek spe∏nia∏ pod-

stawowe wymagania w zakresie:

noÊnoÊci i statecznoÊci,

bezpieczeƒstwa po˝arowego,

higieny, zdrowia, Êrodowiska,

bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,

ochrony przed ha∏asem,

oszcz´dnoÊci energii i izolacji

cieplnej.

Kontroli nigdy doÊç
Nic nie zapewni wi´kszego zaan-

ga˝owania wykonawcy w poprawnà

realizacj´ projektu, ni˝ wizja kon-

troli. Dobrze jest wi´c przeprowa-

dzaç je regularnie, zgodnie z przy-

s∏owiem „paƒskie oko konia tuczy”. 

Podczas ca∏ego procesu ocieplania

inwestor powinien wi´c dokony-

waç czàstkowych odbiorów robót,

zw∏aszcza tych, które w dalszym

procesie realizacji obiektu ulegnà

zakryciu. Precyzyjne ustalenia

dotyczàce tego, kiedy odbiory takie

majà nastàpiç i jak powinny one

przebiegaç, zawieraç powinna

umowa z wykonawcà lub odpo-

wiedni za∏àcznik do niej. 

Kontrola poszczególnych etapów

robót ociepleniowych pozwoli

uniknàç nawarstwiania si´ ewentu-

alnych, kolejnych b∏´dów i ich

trudnych do usuni´cia skutków.

Zaniedbanie regularnych „spraw-

dzianów” cz´sto niestety koƒczy

si´ koniecznoÊcià wykonania sze-

regu poprawek, co równoznaczne

jest z niedotrzymywaniem uzgo-

dnionych terminów.

Ca∏oÊç prac zamkni´ta musi byç

odbiorem koƒcowym, w czasie

którego oceniana jest jakoÊç

ca∏oÊci wykonanych prac.  

Dobry czas do startu 
Cz´sto zdarza si´, ˝e ocieplanie

prowadzone jest równolegle z in-

nymi pracami budowlanymi. 

W takim przypadku pami´taç

warto o tym, ˝e do mocowania sys-

temu powinno si´ przystàpiç 

w momencie, kiedy:

zostanà zakoƒczone i odebrane

roboty dachowe, demonta˝ i mon-

ta˝ drzwi i okien, izolacje i pod∏o˝a
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p o r a d n i k  i n w e s t o r a

Prace legalne
i pod kontrolà

Na miejscu prac ociepleniowych nie
ma miejsca na chaos i przypadkowe,
nieprzemyÊlane decyzje. Zawsze pro-
wadzone powinny one byç w oparciu 
o projekt budowlany.  

Ka˝dy proces budowlany niesie ryzyko mniejszego lub wi´kszego
niepowodzenia. U jego przyczyn najcz´Êciej le˝y zbyt ma∏o wnikliwe
przygotowanie si´ jego uczestników do licznych wymagaƒ, jakie stawiane
sà im na d∏ugiej drodze realizacji inwestycji. Decyzja o rozpocz´ciu prac
ociepleniowych równie˝ niesie za sobà szereg obowiàzków, które spoczy-
wajà na inwestorze czy przedstawicielu inwestora. Wi´kszoÊç z nich
dotyczy kwestii formalno - prawnych i tych zwiàzanych z bie˝àcà kontro-
la post´pu prac. Dobrze jest wi´c wczeÊniej przygotowaç si´ do spotka-
nia z urz´dami, projektantem i wykonawcà i dok∏adnie przestudiowaç
wymagania, jakie w przypadku takich inwestycji stawia polskie pra-
wodawstwo oraz wytyczne poprawnego wykonawstwa i jego kontroli.
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pod posadzki balkonów lub

tarasów,

zostanà odpowiednio zabezpie-

czone i os∏oni´te wszelkie nie-

przeznaczone do ostatecznego

przykrycia powierzchnie (szk∏o,

elementy drewniane, metalowe,

podokienniki, ok∏adziny kamien-

ne, glazura, terakota, itp.),

wyschnà widoczne zawilgoce-

nia pod∏o˝a,

zostanà wykonane odpowiednie

obróbki na powierzchniach pozio-

mych murów, attyk, gzymsów, za-

pewniajàce odp∏yw wody opadowej

poza lico ocieplanej elewacji,

zostanie okreÊlony sposób

zakoƒczenia ocieplenia i jego

po∏àczenia z innymi elementami

budynku,

zostanà rozmieszczone i wyko-

nane w sposób zapewniajàcy

trwa∏oÊç i szczelnoÊç przejÊcia

instalacji lub innych elementów

przez ocieplane p∏aszczyzny.

By efekt by∏ murowany
Koƒcowy efekt systemu ociepleƒ

zale˝y od wielu czynników, o któ-

rych warto pami´taç na ka˝dym

etapie przygotowaƒ i prowadzenia

prac. W szczególnoÊci nale˝y wi´c

zwróciç uwag´ na:

1. Dokumentacj´ projektowà

uwzgl´dniajàcà:

ocen´ stanu pod∏o˝a,

okreÊlenie rodzaju, liczby i roz-

mieszczenie ∏àczników mecha-

nicznych,

rozwiàzania szczegó∏ów ocieple-

nia i detali architektonicznych,

rozwiàzania sposobów wykona-

nia i mocowania obróbek blachar-

skich.

2. Dokumentacj´ budowy 

zawierajàcà:

protoko∏y przekazania placu bu-

dowy lub frontu robót,

zapisy o post´pie robót,

potwierdzenia odbioru robót

zanikajàcych,

zapisy o wystàpieniu utrudnieƒ,

zapisy o koniecznoÊci wykona-

nia robót dodatkowych.

3. Technologi´ prowadzenia

robót ociepleniowych:

przygotowanie pod∏o˝a (od-

kurzenie, umycie, usuni´cie po-

rostów, wyrównanie, naprawienie,

wzmocnienie, gruntowanie),

sposób przyklejenia styropianu

(zachowanie mijankowego uk∏adu

warstw, nie-dopuszczenie do po-

krywania si´ kraw´dzi p∏yt z naro-

˝ami otworów, zastosowanie od-

powiedniej iloÊci kleju),

nak∏adanie kleju na p∏yty (ram-

ka wzd∏u˝ obwodu p∏yty oraz plac-

ki w jej wn´trzu),

gruboÊç materia∏u ocieplajàcego

kraw´dzie oÊcie˝y,

wykonanie otworów pod ∏àczni-

ki mechaniczne (w∏aÊciwy dobór

narz´dzi do istniejàcego pod∏o˝a 

i nie wykonywanie otworów w ma-

teria∏ach szczelinowych wiertarkà

udarowà),

dobranie, rozmieszczenie i osa-

dzenie ∏àczników mechanicznych,

wklejenie dodatkowych, ukoÊ-

nych ∏at siatki zbrojàcej w naro-

˝ach otworów,

staranne wykonanie warstwy

zbrojàcej, 

stosowanie siatek zbrojàcych

wykonanych z powlekanego w∏ók-

na szklanego, odpornego na Êro-

dowisko alkaliczne (niedopusz-

czalne jest stosowanie siatek wyko-

nanych wy∏àcznie z tworzywa sztu-

cznego)

dostateczne wielkoÊci zak∏adów

siatki zbrojàcej,

niemieszanie zapraw i mas 

z innymi zaprawami, dodatkami,

unikanie widocznych na ele-

wacji po∏àczeƒ tynku (tzw. zgrze-

wy),

stosowanie siatek os∏onowych

podczas prac tynkarskich,

przestrzeganie przerw techno-

logicznych, w szczególnoÊci doty-

czy to tynkowania i malowania

niewykonywanie prac ocieple-

niowych przy zbyt niskiej lub zbyt

wysokiej temperaturze. 

Kompendium wiedzy 
w postaci wytycznych
wykonawstwa dost´pne
jest na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia na
Rzecz Systemów Ociepleƒ:
www.systemyocieplen.pl.
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Im bardziej szczegó∏owy jest projekt
techniczny, tym mniejsze ryzyko
b∏´dnej decyzji wykonawcy

p o r a d n i k  i n w e s t o r a z a d a n i a  s y s t e m u

System gwarantowany

Decydujàc samemu o wyborze pro-

duktów do ocieplania budynku, albo

zdajàc si´ na zdanie wykonawcy, nie

powinno byç mowy o tym, ˝eby

∏àczyç na jednym obiekcie materia∏y

od ró˝nych producentów. Kupuje-

my produkt, który, choç sk∏ada si´ 

z kilku materia∏ów ( zaprawa klejàca,

grunt, zaprawa wyrównujàca, tynk)

musi byç jednym, konkretnie

nazwanym zestawem, od jednego

producenta. 

Dlaczego jest to takie istotne? Pro-

dukty wchodzàce w sk∏ad zdefinio-

wanego systemu ociepleƒ sà do-

brane w taki sposób, aby ich parame-

try techniczne si´ uzupe∏nia∏y 

a wspó∏praca  (pod warunkiem pra-

wid∏owej instalacji) gwarantowa∏a

zachowanie w∏aÊciwoÊci i bezawa-

ryjnà prac´ przez wiele lat u˝ytkowa-

nia. Komponowanie autorskich sk∏a-

danek z produktów od ró˝nych pro-

ducentów, nie dajà inwestorowi ˝ad-

nej pewnoÊci, i˝ system b´dzie

prawid∏owo funkcjonowa∏.  Autor-

skie kompilacje, w odró˝nieniu od

systemów od jednego producenta,

nigdy nie zosta∏y przetestowane! Pro-

ducenci kompletnych systemów za-

wsze przeprowadzajà ich badania

laboratoryjne, tzn testujà zacho-

wanie i wspó∏prac´ wszystkich ele-

mentów systemu. Na tej podstawie

okreÊlane sà parametry techniczne

i w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe ca∏ych sys-

temów, co pozwala na w∏aÊciwy ich

dobór i zastosowanie, oraz gwaran-

tuje skutecznoÊç i trwa∏oÊç przez

d∏ugi czas. U˝ycie pe∏nego i kom-

pletnego systemu pochodzàcego od

renomowanego producenta, jest zde-

cydowanie bardziej uzasadnione

ekonomicznie, ni˝ ocieplanie wyko-

nane przy u˝yciu przypadkowych

materia∏ów, których kompatybil-

noÊç pozostaje bardzo wàtpliwa. Od

kompletnoÊci systemu zale˝y wi´c

bezpieczeƒstwo, „d∏ugowiecznoÊç”

u˝ytkowanego obiektu, jego odpor-

noÊç na dzia∏anie Êrodowiska zewn´-

trznego, oraz bezpieczeƒstwo po˝a-

rowe.

Innym, niekorzystnym rezultatem

zmiany jakiegokolwiek ze sk∏adni-

ków lub stosowania niekompletnego

uk∏adu, jest utrata gwarancji

udzielanej przez producenta syste-

mu. W konsekwencji, w przypadku

jakichkolwiek problemów i usterek,

wszystkie koszty naprawy ponosi

wykonawca, lub inwestor, który

zgodzi∏ si´ na takie rozwiàzanie.

Nak∏ady na napraw´ pseudosyste-

mu sà zawsze zdecydowanie

wy˝sze ni˝ instalacja spraw-

dzonego, odpowiednio ozna-

kowanego, pe∏nego systemu

wprowadzanego na rynek

wraz z kompletem niezb´d-

nych dokumentów.

Jak rozpoznaç dobry system?

Co powinniÊmy braç pod

uwag´ decydujàc o zakupie,

lub zatwierdzajàc wybór

wykonawcy? Przede wszystkim

ca∏y czas powinna towarzyszyç nam

myÊl, ˝e nasze decyzje b´dà mia∏y

du˝e prze∏o˝enie nie tylko na kom-

fort ˝ycia lokatorów, ale i na ich

bezpieczeƒstwo. Najlepiej wybraç

produkt pochodzàcy od reno-

mowanego producenta, który

prócz systemu, proponuje doradz-

two techniczne, a cz´sto i pomoc 

w przeszkoleniu wykonawcy na

placu budowy. Takie us∏ugi oferu-

jà wszyscy cz∏onkowie Stowarzy-

szenia na Rzecz Systemów Ocie-

pleƒ. 

Wybrany system ociepleƒ musi

spe∏niaç zarówno okreÊlone wymo-

gi techniczne, jak i formalno--

prawne (dopuszczajàce do obro-

tu). Przepisy prawne obowiàzujàce 

w Polsce nak∏adajà obowiàzek

wykonywania robót budowlanych,

w tym ociepleniowych, przy wyko-

rzystaniu wyrobów budowlanych

oznaczonych znakiem „CE” lub

Znakiem Budowlanym - „B”.

W przypadku znaczka „B” n mamy

do czynienia z wyrobem, w przy-

padku którego  dopuszczenie do

obrotu stanowi deklaracja zgodnoÊ-

ci z Aprobatà Technicznà Instytutu

Techniki Budowlanej. Litery „CE”

to deklaracja zgodnoÊci produktu

ze zharmonizowanà Normà Europe-

jskà EN. W Polsce oba systemy –

europejski i krajowy – sà równo-

prawne. Jako ˝e wyrobem bu-

dowlanym w rozumieniu Ustawy

o Wyrobach Budowlanych  jest ca∏y

system ociepleƒ, obj´ty

danà specyfikacjà tech-

nicznà (aprobatà kra-

jowà lub europejskà).

Oznakowanie znakiem

„B” lub „CE” dotyczy ca-

∏ego systemu a nie

poszczególnych jego

sk∏adowych z osobna. 

Z tego powodu „komple-

towanie” systemu z ele-

mentów pochodzàcych

od ró˝nych systemodawców jest

naruszeniem Ustawy o Wyrobach

Budowlanych oraz Ustawy Prawo

Budowlane  i mo˝e stanowiç pod-

staw´ do na∏o˝enia sankcji przez

organy nadzoru.

Trwa∏oÊç i niezawodnoÊç ocieplenia Êcian budynków jest przede
wszystkim efektem wspó∏dzia∏ania poszczególnych elementów
systemu. Ten aspekt uznaje si´ za najwa˝niejszy dla powodzenia
inwestycji zwiàzanej z instalacjà ociepleƒ i bez spe∏nienia tego
warunku ci´˝ko jest oczekiwaç d∏ugoletnich, satysfakcjonujàcych
efektów.  W praktyce sformu∏owanie „ wspó∏dzia∏anie elementów
systemu” oznacza stosowanie konkretnego systemu materia∏ów,
pochodzàcego od jednego producenta. 

Zastosowanie pe∏nego i kompletnego
systemu pochodzàcego od

renomowanego producenta, jest zde-
cydowanie bardziej uzasadnione 

ekonomicznie, ni˝ ocieplanie wyko-
nane przy u˝yciu przypadkowych 

materia∏ów, których kompatybilnoÊç
pozostaje bardzo wàtpliwa



wych. Premi´ termomodernizacyjnà

przyznaje Bank Gospodarstwa Kra-

jowego (BGK), który jest instytucjà fi-

nansowà kierujàcà realizacjà ustawy.

Na wsparcie Paƒstwa mogà liczyç

tak˝e w∏aÊciciele budynku z mieszka-

niami na wynajem, którzy sfinan-

sujà remont z w∏asnych Êrodków.

Otrzymajà oni tzw premi´ kompen-

sacyjnà, która nie wymaga zaciàga-

nia kredytu w banku.

O premi´ kompensacyjnà mo˝e

staraç si´ ka˝dy w∏aÊciciel budynku,

który z powodu trybu, w jakim

jeszcze w okresie PRL nawiàzany

zosta∏ najem nale˝àcych do niego

lokali mieszkalnych, nie móg∏ 

w okresie od 12 listopada 1994 r. do

25 kwietnia 2005 r. uzyskiwaç przy-

chodów z tytu∏u ich najmu w wy-

sokoÊci umo˝liwiajàcej utrzymanie

budynku w stanie niepogorszonym.

W∏aÊciciel mo˝e liczyç na wsparcie

w wysokoÊci 2 % wskaênika przeli-

czeniowego za ka˝dy 1 m2 po-

wierzchni u˝ytkowej lokalu kwa-

terunkowego za ka˝dy rok, w któ-

rym obowiàzywa∏y ograniczenia

dotyczàce wysokoÊci czynszu za na-

jem. Premia jest przyznawana tym

w∏aÊcicielom, którzy podejmà si´

odnowienia budynku wielorodzin-

nego lub jednorodzinnego z przy-

najmniej jednym lokalem kwa-

terunkowym. Wniosek o wsparcie

nale˝y sk∏adaç bezpoÊrednio do

Banku Gospodarstwa Krajowego.

Regionalne Programy 
Operacyjne
Modernizacja, w szczególnoÊci ter-

momodernizacja, wielorodzinnych

budynków mieszkalnych mo˝e

uzyskaç równie˝ wsparcie Unii Eu-

ropejskiej, ale wy∏àcznie w przypad-

ku budynków wielorodzinnych zna-

jdujàcych si´ na tzw. obszarach

kryzysowych, których wyznaczenie

wymaga opracowania Lokalnych

Programów Rewitalizacji. Rewitali-

zacja to równoczesne podejmowanie

dzia∏aƒ w sferze przestrzennej,

gospodarczej i spo∏ecznej w celu

o˝ywienia obszarów kryzysowych 

w miastach, na zdegradowanych ob-

szarach poprzemys∏owych czy po-

wojskowych i przywrócenia im

dawnych funkcji oraz stworzenia

warunków do ich dalszego rozwoju.

WielkoÊç przeznaczonych na ten cel

Êrodków w regionalnych progra-

mach operacyjnych nie mo˝e prze-

kroczyç 3% ich bud˝etu. Kryteria dla

wyznaczania obszarów wsparcia, na

których mogà byç realizowane

dzia∏ania z zakresu mieszkalnictwa

to:

wysoki poziom ubóstwa i wyk-

luczenia,

wysoki poziom d∏ugotrwa∏ego

bezrobocia, 

niestabilne trendy demogra-

ficzne, 

niski poziom edukacji, znaczàce

braki w umiej´tnoÊciach i wyso-

ki odsetek osób porzucajàcych

szko∏´, 

wysoki poziom przest´pczoÊci,

szczególnie zniszczone otoczenie, 

niski poziom aktywnoÊci gospo-

darczej, 

wysoki udzia∏ imigrantów, grup

etnicznych i mniejszoÊciowych

oraz uchodêców, 

porównywalnie ni˝szy poziom

wartoÊci zasobu mieszkanio-

wego,

niski standard energetyczny bu-

dynków.

Obszar wsparcia, na którym

mieszkalnictwo mo˝e byç benefic-

jentem pomocy unijnej, powinien

spe∏niaç co najmniej trzy kryteria

z podanej wy˝ej listy, z których dwa

muszà odnosiç si´ do wymiaru

spo∏ecznego. 

Dzia∏ania w budynkach wielo-

rodzinnych, które mogà byç wspó∏-

finansowane z EFRR uj´te sà 

w szczegó∏owym katalogu, który

obejmuje:

– renowacj´ wspólnych elementów

konstrukcyjnych budynku, takich

jak: dachy, okna, fasady budynków

mieszkalnych, klatki schodowe,

windy, schody, korytarze, przejÊcia

podziemne, naziemne bàdê nad-

ziemne ∏àczàce poszczególne ele-

menty budynków mieszkalnych,

wejÊcia do budynków,

– usprawnienie (wymiana/remont)

wszelkich instalacji technicznych

budynku, 

– dzia∏ania podnoszàce efektywnoÊç

energetycznà budynku (termomo-

dernizacja). 

System Zielonych 
Inwestycji
Inwestycje przyczyniajàce si´ do

racjonalnego gospodarowania ener-

già wspiera tak˝e Narodowy Fun-

dusz Ochrony Ârodowiska i Gospo-

darki Wodnej. W jego gestii le˝y

zarzàdzanie programem "System

Zielonych Inwestycji - zarzàdzanie

energià w budynkach u˝ytecznoÊci

publicznej", którego g∏ównym

za∏o˝eniem jest ograniczenie emisji

dwutlenku w´gla do atmosfery

poprzez popraw´ efektywnoÊci

wykorzystania energii w budynkach

u˝ytecznoÊci publicznej. Proponu-

je on finansowanie dotacyjne

pochodzàce z handlu emisjami CO2

oraz dodatkowe po˝yczki preferen-

cyjne, które ∏àcznie stanowià pakiet

finansowy pokrywajàcy 90% wy-

datków kwalifikowanych. Dofinan-

sowania b´dà udzielane na przed-

si´wzi´cia dla projektów poje-

dynczych w wysokoÊci 2 mln z∏otych

a dla projektów grupowych powy˝ej

5 mln z∏otych. Wszystko odbywa si´

na zasadzie konkursu z∏o˝onych pro-

jektów. Zakres prac powinien obej-

mowaç: ocieplanie budynków,

wymian´ okien oraz drzwi zew-

n´trznych, modernizacj´ lub wymia-

n´ êróde∏ grzewczych.

Bank Gospodarstwa Krajowego - www.bgk.com.pl
Narodowa Agencja Poszanowania Energii - www.nape.pl
Fundacja Poszanowania Energii - www.fpe.org.pl
Portal poÊwi´cony termomodernizacyjny - www.termo24.pl

Przydatne strony internetowe

Wed∏ug danych Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Polska zu˝ywa

3 razy wi´cej energii ni˝ inne kraje le˝àce w podobnej strefie klimaty-

cznej. Oznacza to, ˝e Êrednie zu˝ycie energii na ogrzanie 1 m2

powierzchni mieszkalnej wynosi od 240 do 360 kWh. Daje to obraz skali

potencjalnych oszcz´dnoÊci, jakie sà mo˝liwe do osiàgni´cia, gdyby

proces termomodernizacji zosta∏ podj´ty kompleksowo.   

˚eby zaczàç oszcz´dzaç na energii trzeba najpierw zainwestowaç w technologie pomagajàce ograniczyç
jej starty. Termomodernizacja budynku, choç jest procesem przynoszàcym w okresie póêniejszym bar-
dzo wymierne korzyÊci ekonomiczne, poch∏onàç mo˝e niema∏e nak∏ady finansowe. Nie ka˝dego zarzàdc´
staç, aby przeprowadziç jà wy∏àcznie z funduszu remontowego, czyli z pieni´dzy  w∏asnych lokatorów.

Decydujàc si  ́na inwestycj  ́w termo-

modernizacj´, polscy inwestorzy ko-

rzystaç mogà z pomocy Paƒstwa 

i Unii i ubiegaç si´ o cz´Êciowà refun-

dacj´ kosztów poniesionych na ter-

momodernizacji budynków. Wspar-

cie uzyskaç mogà g∏ównie za poÊred-

nictwem programu Fundusz Termo-

modernizacji i Remontów prowa-

dzonego przez Bank Gospodarstwa

Krajowego, dysponujàcego Êrodkami

uzyskanymi z bud˝etu paƒstwa, oraz

z Regionalnych Programów Ope-

racyjnych, rozdzielajàcych w ka˝

dym polskim województwie fun-

dusze Unii Europejskiej, pochodzàce

z Funduszy Strukturalnych. Termo-

modernizacj´ wspiera tak˝e Naro-

dowy Fundusz Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej.

Fundusz Termomoderni-
zacji i Remontów
Czyli „premia termomodernizacyj-

na”. Stanowi ona sp∏at´ cz´Êci kredy-

tu zaciàgni´tego przez inwestora.

Przys∏uguje wi´c jedynie tym, którzy

korzystajà z kredytu. 

Premia taka przyznawana przez

Bank Gospodarstwa Krajowego w

wysokoÊci 20% kwoty kredytu wyko-

rzystanego na realizacj´ przedsi´w-

zi´cia termomodernizacyjnego. 20%,

jednak nie wi´cej ni˝ 16% kosztów

poniesionych na realizacj´ przed-

si´wzi´cia i dwukrotnoÊç przewidy-

wanych rocznych oszcz´dnoÊci

kosztów energii. Wyliczenie prog-

nozowanych oszcz´dnoÊci musi byç

okreÊlone na podstawie audytu ener-

getycznego.

Premi´ termomodernizacyjnà , czyli

(w zasadzie) umorzenie cz´Êci kredy-

tu, otrzymuje inwestor, który ukoƒ-

czy∏ inwestycj´. Sp∏aca wi´c kwot´

uzyskanego kredytu pomniejszonà 

o wielkoÊç premii.

Podstawà w∏àczenia przedsi´wzi´cia

do finansowania na zasadach prze-

widzianych w ustawie jest audyt

energetyczny. Jest to dokument

zawierajàcy analiz´ techniczno-

ekonomicznà okreÊlajàcà to co na-

le˝y poprawiç w budynku, który ma

zostaç poddany modernizacji. Au-

dyt okreÊla jakie mo˝na przepro-

wadziç dzia∏ania techniczne i które

z planowanych dzia∏aƒ przynieÊç

mogà najwy˝sze korzyÊci ekono-

miczne (rozwiàzanie optymalne).

Kredyty – na podstawie zg∏aszanego

wniosku kredytowego i audytu ener-

getycznego- udzielane sà w licznych

bankach i ich oddzia∏ach tereno-

W myÊl ustawy z z dnia 21 lis-

topada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontów,

przedsi´wzi´cie termomoder-

nizacyjne to:

- ulepszenia, na skutek których

nast´puje zmniejszenie

rocznego zapotrzebowania na

energi´, wykorzystywanà do

ogrzewania i podgrzewania

wody u˝ytkowej, o 10 do

25%,w zale˝noÊci od typu

modernizacji i wczeÊniejszych

usprawnieƒ,

- ulepszenia, na skutek których

o przynajmniej 25% zostanà

zmniejszone roczne straty

energii pierwotnej w lokalnym

êródle ciep∏a i lokalnej sieci

ciep∏owniczej,

- zmniejszenie kosztów zakupu

ciep∏a dostarczanego do

obiektu o co najmniej 20% 

w stosunku rocznym dzi´ki

wykonaniu przy∏àczy tech-

nicznych do scentralizowanego

êród∏a ciep∏a i likwidacj´

lokalnego êród∏a ciep∏a,

- zamiana konwencjonalnych

êróde∏ energii na odnawialne

êród∏a niekonwencjonalne lub

zastosowanie wysokosprawnej

konwergencji.

Termomoderniazacj´

najcz´Êciej przeprowadza si´:

- ocieplajàc Êciany zewn´trzne,

- wymieniajàc lub remontujac

okna,

- modernizujàc lub wymienia-

jàc systemy grzewcze w bu-

dynku,

- unowoczeÊniajàc systemy

wentylacji,

- usprawnieniajàc system pod-

grzewania ciep∏ej wody,

- wprowadzajàc technologie

wykorzystujàce energi´

s∏onecznà lub innà energi´

odnawialnà. 

Termoizolacje

Inwestycja godna 
wsparcia

f i n a n s o w a n i e  i n w e s t y c j i
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to w∏aÊnie tynki decydujà o walo-

rach estetycznych budynku.

Wyst´pujà w setkach kolorów o ró˝-

nym nasyceniu, od bardzo krzykli-

wych, mocno wyodr´bniajàcych bu-

dynek z szarego t∏umu, do  paste-

lowych najlepiej chyba komponu-

jàcych dom z otoczeniem. 

W koƒcu dziÊ modne jest to, co

podoba si´ w∏aÊcicielowi czy zarzàd-

cy budynku. DowolnoÊç stylistyki,

eklektyzm, swobodne ∏àczenie tren-

dów i materia∏ów, otwiera przed

ka˝dym termomodernizujàcym

elewacj´ nieskoƒczenie wiele mo˝li-

woÊci. Do wyboru jest  kilka rodza-

jów tynków elewacyjnych. Ró˝nià

si´ one od siebie sk∏adem che-

micznym, a co za tym idzie – w∏aÊci-

woÊciami oraz wyglàdem – kolorem

i fakturà. 

Do najpopularniejszych wypraw

elewacyjnych, stosowanych w sys-

temach ETICS nale˝à: tynki mineral-

ne, akrylowe, silikatowe i siliko-

nowe. Wybór optymalnego roz-

wiàzania powinien byç uzale˝niony

od rzetelnej analizy cech  materia-

∏owych, aplikacyjnych, tech-

nicznych, u˝ytkowych i ekono-

micznych w od-

niesieniu do

kondycji obie-

ktu i przewi-

dywanych

warunków

jego eksploat-

acji a tak˝e oczy-

wiÊcie oczekiwaƒ

inwestora. General-

nie - jego wybór powi-

nien pozostaç w r´kach pro-

jektanta, po dok∏adnym zapoz-

naniu sie ze specyfikà obiektu.

Do czynników, wp∏ywajàcych na

rozwój mikroorganizmów na

elewacji nale˝à:

- nieprawid∏owa eksploatacja bu-

dynku (brak okresowego mycia

elewacji oraz usuwania zanieczysz-

czeƒ),

-  zawilgocenie powierzchni i trud-

noÊci z pozbyciem si´ nadmiaru

wilgoci,

- istniejàca wokó∏ budynku szata

roÊlinnoÊci, powodujàca podwy˝-

szonà wilgotnoÊç wzgl´dnà powie-

trza i zanieczyszczenie powierzch-

ni elewacji,

-  jasne barwy powierzchni tynków

utrudniajàce poch∏anianie i utrzy-

mywanie ciep∏a,

- chropowata powierzchnia tynków,

umo˝liwiajàca zatrzymywanie si´

wody opadowej i zanieczyszczeƒ

zawierajàcych zwiàzki organiczne

- brak odpowiednio wykonanych

obróbek blacharskich i nara˝enie

elewacji na bezpoÊrednie sp∏y-

wanie wody opadowej z dachu

- trwa∏e zawilgocenie Êcian zewn´-

trznych przy uszkodzeniach ryn-

nowych.

Rozwijajàce si´ na elewacji mikroor-

ganizmy wywierajà zdecydowany

wp∏yw na Êrodowisko, w którym

˝yjà powodujàc mi´dzy innymi

erozj´ materia∏ów budowlanych – 

w takim przypadku zawsze trzeba

si´ liczyç ze wzrostem nak∏adów na

prace remontowe. Produkowane

przez grzyby mykotoksyny stano-

wià zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia

osób u˝ytkujàcych dany budynek.

Niektóre z nich wykazujà silne

dzia∏anie kancerogenne, inne

wywo∏ujà alergie i choroby p∏uc.

Czarne i zielonkawe naloty na

powierzchni elewacji nadajà jej

tak˝e nieestetyczny wyglàd, wp∏ywa-

jàc w ten sposób na obni˝enie

wartoÊci nieruchomoÊci.

Technologia „naprawy” zaata-

kowanych przez wzrost mikroorga-

nizmów tynków cienkowarstwo-

wych powinna obejmowaç:

- mechaniczne usuni´cie     zie-

lonych nalotów (zmywanie

na mokro ciÊnieniowo i po-

przez szczotkowanie)

- umycie i zabezpieczenie

powierzchni tynku prepa-

ratem grzybobójczym

- pokrycie tynku pow∏okà

zawierajàcà stabilne i sku-

teczne preparaty biobójcze

Wiele firm, producentów

chemii budowlanej, w celu

zminimalizowania proble-

mu i zabezpieczenia przed

rozwojem mchów, alg oraz

grzybów pleÊniowych dodaje

do swoich farb i tynków

preparaty zabezpieczajàce

zarówno materia∏ w opa-

kowaniu jak i po jego na-

∏o˝enia na powierzchni´

elewacji. Warto pytaç o nie

wykonawców odpowiedzial-

nych za wybór i zakup syste-

mu ociepleƒ.

Fakturowanie na zawo∏anie

Jak si´ broniç przed korozjà?

WielkoÊç zawartego w tynku ziarna nadaje wyprawie
bardziej wyrazistà lub bardziej delikatnà faktur´, oraz
decyduje o wielkoÊci jednostkowego zu˝ycia na 1 m2.

Tynki o fakturze kamyczkowej, popularnie zwane „barankiem”, zawiera-
jà du˝o ziaren tej samej wielkoÊci. Zacierane pacà uzyskujà wyglàd
g´sto u∏o˝onego kruszywa. Udekorowana nimi powierzchnia b´dzie
mieç doÊç elegancki, jednolity wyglàd. Producenci stosujà ró˝nà
wielkoÊç kamyczka, przez co mo˝liwy jest wybór „ gruboÊci baranka”.

Tynki o fakturze ciàgnionej, nazywane potocznie „kornikiem” nadajà
Êcianom nieco bardzie „agresywny” charakter. Faktur´ „kornikowà”
uzyskuje si´ poprzez zacieranie plastikowà packà. Zawarte w materiale
pojedyncze ziarna kruszywa, toczàc si´ podczas nak∏adania, rysujà
baz´ tynku ˝∏obiàc w niej rysy – koliste, poziome, pionowe, zale˝nie od
kierunku ruchów pacy. Tynk
wyglàda jak drewno ze szla-
kami przetartymi przez
korniki – stad te˝
nazwa tej faktury.

System wielu mo˝liwoÊci
Nowoczesne systemy ociepleƒ

stwarzajà ogromne mo˝liwoÊci

aran˝acyjne. Inwestor mo˝e wybieraç

spoÊród niemal nieograniczonej pale-

ty barw, przebieraç w fakturach, do-

bierajàc i jedne i drugie do wymagaƒ

w∏asnych, trendów w architekturze

i charakteru okolicznej zabudowy.

Budynek, który przez lata straszy∏

szarymi cieniami, mo˝e w kilka ty-

godni ca∏kowicie zmieniç swój wize-

runek.

Z drugiej strony - zastosowanie sys-

temów ETICS daje mo˝liwoÊç odtwo-

rzenia nietypowej bry∏y budynku 

z zachowaniem jej oryginalnego

charakteru i stylu. Styropian mo˝na

obrabiaç, nadajàc mu po˝àdany 

kszta∏t, i – jeÊli prace przeprowadzi

wyspecjalizowana firma – stanie si´

to bez szkody dla trwa∏oÊci i w∏asci-

woÊci ochronnych systemu ociepleƒ. 

W ten sposób odtworzyç mo˝na np.

gzymsy, wykusze itp., w kszta∏cie

identycznym z pierwotnym. Wspó∏-

czesne mo˝liwoÊci barwienia mas

tynkarskich, gwarantujà otrzymanie

koloru identycznego z zamówionym

przez inwestora - ca∏kiem nowego,

czy te˝ identycznego z oryginalnym.

Bez wàtpienia najwa˝niejszym 

z zadaƒ, które muszà spe∏niç tynki –

zwane w j´zyku technicznym wy-

prawami elewacyjnymi - jest ochrona

materia∏ów znajdujàcych si´ pod

jego warstwà, a przez to czuwanie

nad bezawaryjnym funkcjono-

waniem zarówno samej elewacji jak

i elementów konstrukcyjnych bu-

dynków. Âmia∏o mo˝na powiedzieç,

˝e zabezpieczenie elewacji trwa

dopóty, dopóki szczelna pozostaje

pow∏oka zewn´trzna. Wszystkie

uszkodzenia powsta∏e na elewacji

zwiàzane sà z przedostawaniem si´

wody przez niew∏aÊciwie uszczel-

nione styki ocieplenia z innymi ele-

mentami budynku lub przez pow-

sta∏e rysy lub p´kni´cia. Warstwa

tynku nawierzchniowego nara˝ona

jest na wiele czynników zewn´-

trznych i na skutek tych obcià˝eƒ

ulega najszybciej procesom starzenia

spoÊród wszystkich materia∏ów

ociepleniowych, a w efekcie koƒ-

cowym, jako pierwsza ulega zniszcze-

niu. 

Niewiele osób zdaje sobie spraw´ 

z tego, jak wielkie znaczenie dla

trwa∏oÊci i pi´kna elewacji ma loka-

lizacja budynku.  Na intensywnoÊç

brudzenia si´, a tak˝e na stopieƒ

przyjmowania wilgoci przez warstw´

tynku, wp∏ywa szereg czynników. 

Sà wÊród nich: wysokoÊç i szybkoÊç

zmian temperatury, wilgotnoÊç

powietrza, iloÊç i intensywnoÊç

opadów, rozk∏ad kierunków i pr´d-

koÊç wiatru. Istotne jest tak˝e

bezpoÊrednie otoczenie budynku.

Na trwa∏oÊç elewacji wp∏yw b´dzie

mia∏a wi´c równie˝ bliskoÊç drzew,

lasów, rzek, jezior lub sztucznych, 

otwartych zbiorników wodnych,

sàsiedztwo ruchliwych dróg,

zak∏adów przemys∏owych czy kot-

∏owni. Kiedy wiatr wieje od strony

zbiorników wodnych, obszarów

leÊnych czy przemys∏owych, elewacja

mo˝e byç intensywnie „obsypywana”

py∏kami roÊlinnymi, zarodnikami

grzybów i glonów, czy py∏ami

pochodzenia przemys∏owego. Osia-

dajà one na powierzchni tynku,

szpecàc jà i stanowiàc zagro˝enie

pora˝enia biologicznego elewacji.

Choç  wiodàcym  zadaniem tynków

jest ochrona systemu ociepleƒ  przed

wp∏ywem s∏oƒca, opadów i regu-

lowanie przep∏ywu wilgoci przez

przegrody, nie mo˝na zapomnieç, ˝e

Trwa∏oÊç i uroda w jednym
Decyzja o zastosowaniu

systemu ociepleƒ zawsze
nale˝y do inwestora. 

W jego r´kach le˝y wi´c
tak˝e przysz∏y wyglàd

ocieplonej elewacji. JeÊli
dotychczasowy,

zewn´trzny obraz 
budynku ju˝ nie wpisuje

si´ w kanony architek-
tonicznego trendu –

∏atwo ten stan zmieniç
stosujàc tynki 

o zró˝nicowanej fakturze
i w innej ni˝ dotychczas

kolorystyce.  

f u n k c j e  s y s t e m u
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ocieplenie  k rok  po k roku

lówkà z zachowaniem wymaganych

okresów karencji (sà one okreÊlane

w kartach technicznych produk-

tów). Na oÊcie˝ach, na których od-

kuto tynki, materia∏ izolacyjny

b´dzie mocowany bezpoÊrednio do

muru.

Teraz jest czas na to, aby zdemon-

towaç stniejàce obróbki blacharskie

i inne elementy na elewacji utru-

dniajàce prace ociepleniowe. 

W miejsce rur spustowych instalu-

je si´  tymczasowe „rzygacze”.

Nawet pod∏o˝a, które nie wymaga∏y

naprawy potrzebujà dok∏adnego

oczyszczenia: najpierw usuni´cia

kurzu a potem umycia Êcian wodà

pod ciÊnieniem. Szczególnie staran-

nie nale˝y potraktowaç w tym za-

kresie nie otynkowane ceglane

mury. Umyte pod∏o˝a muszà

ca∏kowicie wyschnàç przed przej-

Êciem do kolejnego etapu prac.

Pod∏o˝a bardzo nasiàkliwe, np.

nieotynkowane mury z bloczków

gazobetonowych czy silikatowych,

nale˝y zagruntowaç - zaprawa mo-

cujàca p∏yty izolacyjne nie b´dzie

wtedy zbyt szybko przesychaç 

i osiàgnie pe∏nà wytrzyma∏oÊç.

Wymagana noÊnoÊç pod∏o˝y wy-

nosi min 0,08 MPa. W przypadku

wàtpliwoÊci, co do zachowania

tego parametru zaleca si´ przepro-

wadzenie testu przyczepnoÊci

kostek styropianu do pod∏o˝a. Pole-

ga on na przyklejeniu kilku kostek

styropianowych o wymiarach 

10 x 10 cm w ró˝nych miejscach

elewacji i przeprowadzeniu próby

ich oderwania po minimum 3 do-

bach. Rozerwanie w warstwie sty-

ropianu oznacza wystarczajacà

noÊnoÊç pod∏o˝a.

Rozpocz´cie prac
ociepleniowych
Dolnà kraw´dê ocieplenia zazwyczaj

wyznacza si´ przy pomocy listew

coko∏owych (startowych). Muszà one

byç zamocowane ko∏kami roz-

porowymi, po 3 ∏àczniki na metr

bie˝àcy. NierównoÊci Êcian wyrów-

nuje si´ przy pomocy podk∏adek dys-

tansowych z tworzywa sztucznego.

Zaleca si´, aby listwy ∏àczyç specjal-

nymi klipsami monta˝owymi, co us-

prawnia wypoziomowanie profilu.

Pomi´dzy listwami pozostawiony

powinien byç pozostawiony dystans

oko∏o 2-3 mm.

Przygotowanie zaprawy klejàcej jest

doÊç proste. ZawartoÊç opakowania

wsypuje si´ do odmierzonej iloÊci

czystej, ch∏odnej wody i miesza  za

pomocà wolnoobrotowego mie-

szad∏a, a˝ do uzyskania jednorod-

nej masy bez grudek.

Przyklejanie izolacji
Najpopularniejszà metodà nak∏ada-

nia kleju na p∏yty izolacji jest meto-

da obwodowo - punktowa. Polega

ona na tym, i˝ zapraw´ nanosi si´

po obwodzie p∏yty pasmem sze-

rokoÊci 3-5 cm i dodatkowo,

wewnàtrz ramki, aplikuje si´ od 3-

do 6 placków zaprawy. IloÊç

na∏o˝onego kleju powinna gwaran-

towaç minimum 40 % efektywnej

powierzchni przyklejenia p∏yty do

pod∏o˝a. P∏yty termoizolacyjne

mocuje si´ ÊciÊle jedna przy drugiej,

od profilu coko∏owego a˝ po gzyms

czy okap dachu, z zachowaniem

przewiàzania styków pionowych

(czyli na tzw. „mijank´”).

Po na∏o˝eniu zaprawy, p∏yt´ nale˝y

bezzw∏ocznie przy∏o˝yç do Êciany 

i docisnàç uderzeniem d∏ugiej pacy,

tak aby znalaz∏a si´ w jednej

p∏aszczyênie z sàsiednimi p∏ytami.

JeÊli zaprawa zostanie wyciÊni´ta

poza obrys p∏yty, trzeba jà zebraç.

P∏yt Êwie˝o przyklejonych nie wolno

poruszaç, gdy˝ spowoduje to zmniej-

szenie przyczepnoÊci. JeÊli p∏yta nie

zosta∏a dobrze przyklejona, to nale˝y

jà oderwaç, zebraç zapraw´ klejàcà,

po czym u˝ywajàc Êwie˝ej zaprawy

przykleiç ponownie.

Klejenie we∏ny mineralnej wymaga

wst´pnego szpachlowania powierz-

chnii p∏yty. Nie dotyczy to we∏ny

powlekanej fabrycznie. Cienkà

warstw´ gotowej zaprawy nale˝y

wetrzeç w powierzchnie p∏yty 

w miejscach w których nak∏adana

b´dzie w∏aÊciwa warstwa zaprawy. 

Po zakoƒczeniu mocowania p∏yt,

ewentualne szczeliny pomi´dzy

p∏ytami nale˝y wype∏niç klinami 

z tej samej izolacji, lub  - w systemie

z zastosowaniem p∏yt styropia-

nowych - uzupe∏niç przy u˝yciu

niskorozpr´˝nej piany poliure-

tanowej zalecanà przez producen-

ta systemu. Jej nadmiar, po stwar-

dnieniu, Êcinamy no˝em.

Po oko∏o 3 dniach od przyklejenia

p∏yt styropianowych, powierzchni´

powinno si´ wyrównaç przecierajàc

jà pacà ob∏o˝onà grubym papierem

Êciernym. JeÊli na naszym placu bu-

dowy stosowane sà ∏àczniki mechani-

czne z „zaÊlepkami” z materia∏u ter-

moizolacyjnego, szlifowanie mo˝e

odbywaç si´ po ich zamocowaniu.

W razie koniecznoÊci, przed przys-

tàpieniem do klejenia, powierzch-

ni´ p∏yt nale˝y odpyliç.

Uk∏adajàc p∏yty pami´tamy o za-

chowaniu ich przewiàzania. Przyci-

nanie p∏yt wystajàcych poza naro˝a

Êcian, mo˝liwe jest dopiero po zwià-

zaniu kleju. Na kraw´dziach oÊcie˝y

nale˝y zachowaç przesuni´cie sty-

ków p∏yt wzgl´dem tych kraw´dzi na

szerokoÊç minimum 10 cm.

Przygotowanie pod∏o˝a
Pierwszym, niezwykle wa˝nym

krokiem od którego  jest w∏aÊciwa

ocena i przygotowanie pod∏o˝a.

Ocieplenia w systemie ETICS mogà

byç stosowane na Êcianach wyko-

nanych z betonowych elementów

prefabrykowanych, z betonu mono-

litycznego, na Êcianach muro-

wanych z ceg∏y, gazobetonu, pus-

taków betonowych i ceramicznych.

Konstrukcja Êcian mo˝e byç jedno-

lub wielowarstwowa a ich po-

wierzchnia pokryta tynkiem, albo

surowa, nieotynkowana. Najlepiej,

aby z ocieplaniem nowych Êcian

wystartowaç nie wczeÊniej ni˝ po

jednym miesiàcu od ich wymu-

rowania, po zakoƒczeniu wew-

n´trznych prac mokrych, takich

jak tynkowanie czy wylewanie

posadzek.

Samo pod∏o˝e, które stanowi pod-

staw´ mocowania systemu, musi

przede wszystkim byç noÊne,

zwarte, suche i wolne od substancji

zmniejszajàcych przyczepnoÊç (ta-

kich jak t∏uszcze, bitumy, py∏y).

JeÊli tynki sà odspojone od pod∏o˝a

- trzeba je odkuç. Ich przyczepnoÊç

sprawdza si´ poprzez ostukiwanie

– o odspojeniu Êwiadczy charak-

terystyczny, „g∏uchy” dêwi´k

wydobywajàcy si´ spod m∏otka. Dla

takich nie ma ju˝ ratunku. Re-

paracji nie wymagajà natomiast

powierzchniowe rysy i p´kni´cia,

pod warunkiem ˝e powsta∏y one

na tynkach, które dobrze trzymajà

si´ Êciany. Niezwykle wa˝ne jest,

aby Êciana by∏a sucha. Miejsca za-

wilgocone, np. w wyniku uszko-

dzenia obróbki blacharskiej, mogà

byç siedliskiem dla mchów 

i glonów. Po usuni´ciu przyczyny

zawilgocenia, miejsca te nale˝y

oczyÊciç na sucho szczotkami dru-

cianymi, a nast´pnie nasyciç roz-

tworem preparatu grzybobójczego.

Druciane szczotki przydadzà si´

tak˝e do usuwania zabrudzeƒ,

resztek substancji zmniejszajàcych

przyczepnoÊç i pow∏ok o niskiej

przyczepnoÊci do pod∏o˝a. Tà samà

czynnoÊç wykonaç mo˝na tak˝e

przy pomocy skrobania lub myjek

ciÊnieniowych. Po zakoƒczeniu za-

biegów „higienicznych” pod∏o˝e

nale˝y pozostawiç do ca∏kowitego

wyschni´cia. 

Na etapie prac zwiàzanych 

z pod∏o˝em wykonawca powinien

tak˝e rozwa˝yç odkucie wyprawy

na zewn´trznych oÊcie˝ach okien 

i drzwi, tak aby umieÊciç tam mate-

ria∏ izolacyjny o mo˝liwie naj-

wi´kszej gruboÊci.

Miejsca, w których odkuty zosta∏

tynk albo istniejà inne ubytki 

i nierównoÊci pod∏o˝a przekracza-

jàce 10 mm, wype∏nia si´ zaprawà

naprawczà, tynkarskà lub szpach-

Przypilnowaç wykonawców
Rzadko który inwestor - zarzàdca zna si´ na trudnej sztuce budowania. Bo trudno posiàÊç wiedz´ 

z ka˝dej, wa˝nej z punktu widzenia spó∏dzielni czy wspólnoty, dziedziny. 
Dla wszystkich, którzy chcà poznaç technologi´ monta˝u systemu ociepleƒ, aby lepiej kontrolowaç 
i oceniaç to, co dzieje si´ na ich w∏asnych placach budowy, przygotowaliÊmy praktyczny, a przy tym

nied∏ugi przewodnik. Oto, jak krok po kroku, wyglàdaç powinien proces ocieplania elewacji:
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kach, gotowe masy tynkarskie

wystarczy tylko przemieszaç. 

Zwróçmy bacznà uwag´ na to,

czy narz´dzia do aplikacji tynku

sà czyste - w∏aÊnie takich powin-

niÊmy wymagaç od wykonawcy.

Materia∏ tynkarski rozprowadza

si´ równomiernie metalowà

pacà. Uziarnienie tynku umo˝li-

wia nak∏adanie warstwy o jed-

nakowej gruboÊci.

Powierzchni tynku mo˝na nadaç

jednà z kilku stosowanych na

fasadach faktur. Uzyskuje si´ je za

pomocà plastikowej packi. Mo˝liwe

jest tak˝e nak∏adanie tynku tech-

nikà maszynowà, zgodnie z wyty-

cznymi systemodawcy.

Zalecane jest, aby na jednej p∏a-

szczyênie pracowaç w jednym

etapie. Jako p∏aszczyzn´ nale˝y 

w tym przypadku rozumieç pe∏nà

Êcian´, lub powierzchni´ ogra-

niczonà np. rurami spustowymi,

dylatacjami, naro˝nikami itp.

Powierzchnie o ró˝nych kolorach 

i fakturach wykonuje si´ w odr´b-

nych cyklach, wydzielajàc ∏àczone

powierzchnie przy pomocy np.

taÊm malarskich.

Mineralne wyprawy tynkarskie

zaleca si´ pokrywaç farbami

elewacyjnymi, zgodnie z zalece-

niami systemodawcy.

Za∏àcznik pomo˝e w kontroli

Pozwoli ono ka˝demu  inwestorowi lepiej kontrolowaç prace na w∏asnej budowie, bez studiowa-
nia wielostronicowych instrukcji technicznych. Za∏àcznik do umowy na wykonanie prac ocieple-
niowych, pozwoli dopilnowaç, aby zosta∏y wykonane wszystkie niezb´dne kroki, dajàce
pewnoÊç, ˝e inwestycja zrealizowana b´dzie zgodnie ze sztukà budowania i zaleceniami pro-
ducentów. To z kolei prze∏o˝y si´ na trwa∏y efekt wizualny i spodziewane oszcz´dnoÊci w kosz-
tach zu˝ycia energii budynku.
- W du˝ym stopniu to tak˝e sprawdzian wiedzy i rzetelnoÊci wykonawcy – t∏umaczy Wojciech
Szczepaƒski , wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleƒ  – Przygotowany doku-
ment nie zawiera bowiem niczego wi´cej, ni˝ zwi´z∏y opis standardowych kroków, które
powinny byç przeprowadzone przy ka˝dej pracy ociepleniowej, bez wzgl´du na jej skal´.
Za∏àcznik to po prostu skrócony opis niezb´dnych czynnoÊci, podany w sposób zrozumia∏y
dla osoby spoza bran˝y budowlanej, która chce ociepliç dom. JeÊli wykonawca bez ˝adnych
oporów podpisuje si´ pod takim dokumentem, przyznaje, ˝e zna si´ na wykonywanej pracy,
jest odpowiednio przeszkolony,  posiada wiedz´ na temat  obowiàzujàcych przepisów i norm
a wi´c reprezentuje firm´, której mo˝na zaufaç. Z drugiej strony stworzony przez Stowarzysze-
nie dokument podpowiada inwestorowi , jak w prosty sposób sprawdzaç realizacj´ podj´tych
w tym aneksie zobowiàzaƒ wykonawcy. Teraz, inwestor, mimo nie zawsze g∏´bokiej wiedzy tech-
nicznej, przestaje byç zdany wy∏àcznie na rekomendacje wykonawcy i mo˝e mieç pewnoÊç,
˝e przeprowadzone w sposób okreÊlony przez za∏àcznik  do umowy, kolejne etapy prac, sà
prawid∏owe, bo zgodne z zaleceniami ekspertów z dziedziny ociepleƒ – wyjaÊnia Wojciech
Szczepaƒski.
Za∏àcznik do umowy obejmuje  uwagi ogólne – cz´Êç w której precyzyjnie okreÊlony jest sys-
tem ociepleƒ oraz jego sk∏adniki,  zobowiàzuje tak˝e wykonawc´ do starannej oceny i przy-
gotowania pod∏o˝a. W cz´Êci drugiej – nazwanej : kolejne etapy prac – wyszczególnione sà
wszystkie czynnoÊci, które stanowià o powodzeniu prawid∏owego wykonania systemu ociepleƒ.
Cz´Êç trzecià stanowià uwagi koƒcowe.
Za∏àcznik do umowy zatwierdzony zosta∏ przez cz∏onków komisji technicznej SSO, co oznacza,
i˝ jest on dokumentem, uznawanym przez wiodàce firmy z bran˝y ociepleƒ ETICS.
Za∏àcznik mozna pobraç na stronie Stowarzyszenia: www.systemyocieplen.pl

JeÊli technologia wykonywania ociepleƒ wcià˝ wydaje si´ nieco
zagmatwana i kolejnoÊç poszczególnych etapów, nie wydaje si´ oczy-
wista, warto skorzystaç z innego, praktycznego narz´dzia, przygo-
towanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleƒ
(SSO).

¸àczniki mechaniczne
Do mocowania p∏yt izolacji u˝ywa

si´ ∏àczników mechanicznych, o ile

projektant uzna, ˝e sà one w danej

sytuacji i na tym w∏aÊnie budynku

wymagane. Ich liczba, rodzaj i d∏u-

goÊç oraz rozmieszczenie powinny

byç szczegó∏owo okreÊlone w pro-

jekcie ocieplenia. Rodzaj ∏àczników

zale˝ny jest od rodzaju pod∏o˝a, 

w którym majà byç one osadzone,

oraz od zastosowanego materia∏u

termoizolacyjnego. Warto pami´taç,

˝e do mocowania p∏yt styropia-

nowych mo˝na stosowaç ∏àczniki 

z trzpieniem z tworzywa sztucznego,

albo ze stali, zaÊ we∏n´ mineralnà

mocuje si´ wy∏àcznie ∏àcznikami 

z trzpieniem metalowym. W przy-

padku zastosowania p∏yt z we∏ny

lamelowej, nale˝y u˝ywaç ∏àczników

mechanicznych z wi´kszymi tale-

rzykami, przeznaczonymi specjal-

nie do tego rodzaju pyt.

Do osadzania ∏àczników przyst´pu-

jemy po stwardnieniu kleju. Nale˝y

dà˝yç do tego, aby umiejscowienie

∏àczników mechanicznych pokry-

wa∏o si´ z miejscami rozmiesz-

czenia zaprawy klejowej pod p∏ytà

izolacji.

JeÊli zaÊ chodzi o iloÊç - zak∏ada si´,

˝e nie powinno ich byç mniej ni˝ 4

sztuki na jeden metr kwadratowy.

Poniewa˝ najwi´ksze si∏y wywo∏ane

wiatrem wyst´pujà w naro˝ach bu-

dynków, w pasmach szerokoÊci

oko∏o 2 metrów, w∏aÊnie w tych

miejscach iloÊç ∏àczników powinna

byç wi´ksza.

Monta˝ tych niewielkich, ale wa˝-

nych elementów rozpoczyna si´ od

nawiercenia przebiegajàcych przez

p∏yt´ izolacyjnà otworów w Êcianie.

Nast´pnie osadza si´ je i trwale

mocuje - przy pomocy m∏otka - 

w przypadku ∏àczników wbijanych,

lub przy pomocy wiertarki - w przy-

padku ∏àczników wkr´canych.

Dylatacje
Istniejàce w elementach budynku

lub miedzy nimi szczeliny dylata-

cyjne, powinny byç przeniesione

na ocieplonà elewacj´. S∏u˝à do

tego profile dylatacyjne. Ich monta˝

zapewnia szczelnoÊç uk∏adu przy

ewentualnych przesuni´ciach ele-

mentów budynku. Profile dylata-

cyjne nale˝y wklejaç w szczeliny 

o szerokoÊci oko∏o 15 mm przy

u˝yciu zaprawy klejàcej, zalecanej

przez systemodawc´. Do tego celu

wykorzystywac nale˝y profile

wyposa˝one w paski siatki zbro-

jàcej, które umo˝liwià uzyskanie

wymaganego, zak∏adkowego po∏à-

czenia siatki na styku z profilem.

Monta˝ podokienników
Monta˝ obróbek blacharskich

podokienników nale˝y wykonaç

przed instalacjà warstwy zbrojàcej. 

Wykonanie warstwy 
zbrojonej siatkà z w∏ókna
szklanego
Warstwa zbrojona stanowi ochron´

izolacji termicznej przed uszkodze-

niami mechanicznymi. Siatka 

z w∏ókna szklanego ogranicza od-

kszta∏cenia termiczne warstwy

zbrojonej, zwi´ksza jej wytrzy-

ma∏oÊç i zapobiega p´kni´ciom.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

wykonujemy w pierwszej kolejnoÊ-

ci w miejscach wymagajàcych

zwi´kszonego zabezpieczenia.

Takimi miejscami sà wszystkie na-

ro˝a otworów okiennych i drzwio-

wych. Dodatkowe zabezpieczenie

stanowià tu pasy siatki o wymia-

rach nie mniejszych ni˝ 35 x 25

cm, wklejone pod kàtem 45 stopni.

Zapobiega to powstawaniu ukoÊ-

nych p´kni´ç w naro˝nikach ot-

worów. Do wzmocnienia naro˝y

s∏u˝à profile naro˝nikowe z siatkà.

Stosowanie ich u∏atwia kszta∏-

towanie naro˝y budynku i kraw´dzi

oÊcie˝y.

Zapraw´ nak∏ada si´ przy pomocy

metalowej pacy, warstwà o gruboÊ-

ci zalecanej przez producenta, na

powierzchni nieco wi´kszej ni˝ sze-

rokoÊç siatki. Na Êwie˝à zapraw´

nak∏ada si´ pas siatki z w∏ókna

szklanego i zatapia go przy u˝yciu

pacy ze stali nierdzewnej. Siatka

zbrojàca powinna byç ca∏kowicie

zatopiona w w warstwie materia∏u

klejàcego. ¸àczna gruboÊç warstwy

zbrojonej powinna byç zgodna 

z zaleceniami producenta systemu.

Istotne jest aby siatka wklejona by∏a

bez sfa∏dowaƒ, a sàsiednie pasy

∏àczy∏y si´ na zak∏ady wynoszàce

oko∏o 10 cm. Dotyczy to  wszelkich

przypadków ∏àczenia siatek. W nie-

których przypadkach, w miejscach

szczególnie nara˝onych na uderze-

nia, stosuje si´ dodatkowà warstw´

zbrojàcà.

Wykonywanie warstwy
elewacyjnej
Wykoƒczenie powierzchni syste-

mu ocieplajàcego stanowi wy-

prawa tynkarska, mniej fachowo

nazywana po prostu tynkiem.

Zabezpiecza ona wszystkie po∏o-

˝one ni˝ej warstwy przed wp∏y-

wem warunków atmosferycznych

oraz zwi´ksza wytrzyma∏oÊç ca-

∏oÊci na uderzenia. Cienkowarst-

wowe tynki z regu∏y mo˝na wy-

konywaç po ok. 3 dniach od

zakoƒczenia prac z warstwà zbro-

jonà. System robót powinien byç

tak zorganizowany, aby ekipa pra-

cowa∏a bez przerw, jednoczeÊnie

na minimum 2-3 poziomach rusz-

towania.

W niektórych systemach zalecane

jest aby tynkowanie poprzedziç

naniesieniem na wyschni´tà war-

stw´ zbrojonà preparatu gruntu-

jàcego (technikà malarskà).

JeÊli mamy do czynienia z zaprawa-

mi tynkarskimi dostarczanymi 

w workach - wsypuje si´ je do od-

mierzonej iloÊci ch∏odnej wody 

i miesza mieszad∏em wolnoobro-

towym a˝ do uzyskania jednorod-

nej masy. Dostarczane w wiader-

ocieplenie  k rok  po k roku
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Bezb∏´dnie funkcjonujàcy system

ociepleƒ, który dodatkowo przyczy-

nia si´ do znacznych oszcz´dnoÊci fi-

nansowych, to marzenie ka˝dego

zarzàdcy nieruchomoÊci. Co tu du˝o

mówiç – takie marzenia sà w zasi´gu

r´ki. Gwarancjà sprawnie dzia∏a-

jàcego systemu jest dobry projekt,

dobre materia∏y, poprawne wykona-

nie i prawid∏owe u˝ytkowanie ociep-

lonego budynku.

Niestety zdarzajà si´ te˝ smutne

okolicznoÊci, kiedy zarzàdca przej-

muje budynek z nieprawid∏owo

funkcjonujàcym systemem. Taki

stan rzeczy jest  najcz´Êciej wyni-

kiem nie przestrzegania wytycznych

projektowych lub wykonawczych.

JeÊli  jesteÊmy na etapie, ˝e b∏´dom

nie da si´ ju˝ zapobiec – trzeba

szukaç rozwiàzaƒ, które usunà lub

przynajmniej ograniczà ich nieko-

rzystne skutki.

Uszkodzenia , widoczne najcz´Êciej

w wierzchniej warstwie systemu,

wynikaç mogà z b∏´dów pope∏-

nionych podczas instalacji  w∏aÊci-

wie ka˝dej z jego warstw. Zacznijmy

od poczàtku.

Uszkodzenia pod∏o˝a
Okazuje si´, ˝e mi´dzy pod∏o˝em, 

a warstwami wykoƒczeniowymi dys-

tans nie jest taki du˝y, jak mog∏oby

si´ wydawaç. Aby pod∏o˝e funkcjo-

nowa∏o bezawaryjnie, prawid∏owo

muszà si´ sprawowaç warstwy

zewn´trzne systemu - tynki i farby.

Do najcz´Êciej spotykanych uszko-

dzeƒ pod∏o˝a nale˝à te, które

spowodowane zosta∏y przeciekami

wód opadowych, na skutek nie-

szczelnoÊci warstw zewn´trznych,

albo nieprawid∏owo wykonanych

obróbek blacharskich.

Naprawa uszkodzonego w ten spo-

sób pod∏o˝a jest praktycznie nie-

mo˝liwa bez demonta˝u systemu.

Mo˝na jednak powstrzymaç jego

dalszà degradacj´ poprzez uszczel-

nienie kraw´dzi styku ocieplenia 

z elementami przylegajàcymi (np.

stolarkà otworowà). Cz´sto nie-

zb´dne jest tak˝e poprawienie

po∏àczeƒ i odpowiednie wypro-

filowanie obróbek blacharskich.

Innym problemem zwiàzanym 

z pod∏o˝em pod systemem ociepleƒ,

mogà byç rozwarstwienia spowo-

dowane tym, i˝ by∏o ono po prostu

zbyt s∏abe ( zbyt ma∏o noÊne) i nie

wytrzyma∏o „ci´˝aru”  ca∏ego syste-

mu.  To z kolei jest efektem niesta-

rannoÊci wykonawcy, w którego

obowiàzku le˝y ocena pod∏o˝a 

zanim przystàpi do w∏aÊciwych prac,

lub z b∏´dów projektanta, który

powinien uwzgl´dniç stan pod∏o˝a

w projekcie i podaç ewentualne

metody

jego wzmoc-

nienia.

Naprawa takich

uszkodzeƒ wymaga

dok∏adnej analizy. Trzeba

ustaliç, gdzie wyst´puje odspojenie

i jak jest du˝e. Nast´pnie system

wzmacnia si´ ∏àcznikami mecha-

nicznymi i ponownie wykonuje

warstw´ zbrojàcà i tynk. JeÊli

rozwarstwienia obejmujà wi´kszà

powierzchni´, zaleca si´ zdemon-

towaç ca∏e ocieplenie wraz ze s∏aby-

mi warstwami pod∏o˝a, naprawiç

je i dopiero wtedy ponownie ociepliç

budynek.

Nieprawid∏owe 
mocowanie
Cz´sto przyczynà nieprawid∏owego

funkcjonowania ca∏ego systemu sà

b∏´dy pope∏nione w czasie mocowa-

nia p∏yt we∏ny mineralnej lub sty-

ropianu. Do uszkodzenia zaprawy

klejàcej dochodzi cz´sto na skutek

zbyt mocnego obcià˝ania albo de-

formacji zaprawy podczas procesu

wiàzania – np. w wyniku jej prze-

mro˝enia, przegrzania lub w wy-

niku napr´˝eƒ dynamicznych b´dà-

cych efektem zbyt wczesnego mon-

ta˝u ∏àczników mechanicznych

(przed zwiàzaniem zaprawy). 

Najcz´Êciej jednak problemy wynika-

jà ze zbyt ma∏ej powierzchni styku

kleju z pod∏o˝em lub p∏ytà. Ich przy-

czynà sà najcz´Êciej  albo nadmierne

nierównoÊci pod∏o˝a, które wyko-

nawca próbuje korygowaç za po-

mocà kleju mocujàcego p∏yt´ albo

dà˝enie wykonawcy do obni˝enia

kosztów materia∏owych poprzez

zani˝anie zu˝ycia kleju. Brak efekty-

wnego przylegania kleju do p∏yt

mo˝e mieç te˝ êród∏o w nieod-

powiednim dozowaniu wody do za-

prawy klejàcej, przekroczeniu zale-

conego przez producenta czasu

obróbki, nieodpowiedniej jakoÊci

∏àczonych powierzchni (korozja,

brud), nieprawid∏owym sposobie

na∏o˝enia kleju (tylko „placki”, bez

charakterystycznej „ramki” wokó∏

p∏yty), zbyt wczesnym wype∏nieniu

szczelin lub zastosowaniu do tego

nieodpowiedniej pianki PU o nad-

miernej ekspansji. 

NieefektywnoÊç mocowania me-

chanicznego to kolejny problem

zwiàzany z mocowaniem systemu.

Jej przyczyn nale˝y upatrywaç 

w niedostatecznej iloÊci lub niskiej

Systemy ocieplania Êcian zewn´trznych budynków to technologia znana i stosowana ju˝ od oko∏o 40 lat. 
To wystarczajàco d∏ugo, ˝eby oceniç  trwa∏oÊç i jeszcze skuteczniej przed∏u˝aç ich ˝ywotnoÊç. Co do tego, 
˝e ETICS to system trwa∏y, nie majà z∏udzeƒ zajmujàcy si´ badaniami i testami technicznymi naukowcy.
Trwa∏oÊci systemów ociepleƒ dowiod∏y m.in. badania przeprowadzone przez
naukowców z Wydzia∏u Fizyki Budowli Instytutu Fraunhofer w Niemczech.
Ta renomowana instytucja badawcza przeprowadzi∏a kilka lat temu
dog∏´bnà analiz´ opartà na obserwacji i testach polowych grupy
obiektów ocieplonych w systemach ETICS. Badania dotyczy∏y bu-
dynków, na których system funkcjonowa∏ od 13 do 25 lat. Wyni-
ki okaza∏y si´ nadzwyczaj pozytywne! Oko∏o  90% ocenianych
elewacji nie wykazywa∏o praktycznie ˝adnych wad.
Dodajmy, ˝e w czasie eksploatacji przeprowadzane by∏y jedynie
normalne dzia∏ania piel´gnacyjne i zabezpieczajàce!

Gdy za póêno na prewencj´

Prace najwy˝szych lotów
Zak∏adajàc koszty ocieplania bu-

dynków wielorodzinnych, musimy

braç pod uwag´ to, ˝e cena  ocieple-

nia roÊnie wraz z budynkiem.

WysokoÊç bry∏y domu generuje kosz-

ty w kilku aspektach i cyklach ociepla-

nia.  Przede wszystkim narzuca

koniecznoÊç zastosowania solidnych,

najlepiej systemowych rusztowaƒ,

w∏aÊciwego ich postawienia, roz-

mieszczenia, zamocowania i zain-

stalowania  na nich siatek. Zadaniem

tych ostatnich, oprócz zabezpieczenia

osób, przedmiotów i elementów

architektury, przed mogàcymi spaÊç

w dó∏ przedmiotami wykorzysty-

wanymi do prac, jest przede wszys-

tkim ochrona wykonywanej bàdê

odnawianej elewacji przed nieko-

rzystnym wp∏ywem warunków atmo-

sferycznych (promieniami s∏oneczny-

mi, deszczem odbijajàcym si´ si´ od

podestów rusztowaƒ). Du˝a wysokoÊç

Êcian podnosi tak˝e koszt transportu

pionowego materia∏ów do ociepleƒ,

wymaga przygotowania punktów

wciàgania materia∏u oraz u˝ycia

odpowiednich urzàdzeƒ i instalacji.

Strzeliste bloki i wie˝owce, które za-

zwyczaj nie majà parawanu w postaci

innych budynków, „wystawiajà” swo-

je ocieplenie na oddzia∏ywanie

wi´kszych si∏ wiatru. Dlatego w ich

przypadku trzeba si´ liczyç z koszta-

mi dodatkowego mocowania izolacji

termicznej ∏àcznikami mechaniczny-

mi w odpowiedniej, wyznaczonej

przez projektanta iloÊci ( cz´sto wí cej

ni˝ 4 sztuki/m2).

Z wytycznych Rozporzàdzenia Minis-

tra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

nia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowia-

daç budynki i ich usytuowanie, wyni-

ka kolejna kwestia, o której nie wol-

no nam zapomnieç szacujàc koszt

prac ociepleniowych. § 216 pkt. 6

tego rozporzàdzenia mówi o ko-

niecznoÊci stosowania materia∏ów

niepalnych do ocieplania budynków

na wysokoÊci powy˝ej 25 m od

poziomu terenu. Takie kryteria

spe∏nia tylko system oparty na we∏nie

mineralnej oraz sklasyfikowany jako

niepalny. Zarówno koszt we∏ny mi-

neralnej, jak i koszt  jej zainstalowa-

nia,  odbiega od kosztów styropianu

i jego monta˝u. 

Cz´stà przypad∏oÊcià budynków

wzniesionych w technologii wielkiej

p∏yty jest nierówna, cz´sto chropowa-

ta powierzchnia Êcian. Generalnie - 

w budynkach wysokich murowanych

trudniej jest utrzymaç pion podczas

prac na elewacji. Chcàc uzyskaç ogól-

nà popraw´ wyglàdu niezbyt rów-

nych Êcian, inwestor musi wiec si´

liczyç z koniecznoÊcià wyrównania

pod∏o˝a, lica termoizolacji lub ze

zwi´kszonym zu˝yciem kleju do

przyklejania p∏yt termoizolacyjnych

(trzeba przy tym pami´taç, ˝e zbyt

gruba warstwa kleju mo˝e prowadziç

do utraty przyczepnoÊci ocieplenia

do pod∏o˝a i dlatego stosowaç jà wol-

no wy∏àcznie w granicach dopusz-

czonych przez producenta!). Nieste-

ty w praktyce nierównoÊci Êcian cz´sto

przek∏adajàce si´ na nierównoÊci

p∏aszczyzny ocieplenia.

Wbrew temu, co mog∏oby si´ wyda-

waç na pierwszy rzut oka bardziej

logiczne, ceny ocieplenia nie podnosi

du˝a iloÊç g∏adkich Êcian, bez otwo-

rów. Wr´cz przeciwnie - im wy˝sza

koncentracja okien, balkonów czy

loggii, tym na kosztorysie zobaczymy

wy˝szà kwot´.

W przypadku wszystkich mniej lub

bardziej typowych, ozdobnych czy

pe∏niàcych funkcje praktyczne ele-

mentów elewacji, koszty wynikajà

g∏ownie z koniecznoÊci zabezpie-

czenia otworów folià, oraz obróbki

oÊcie˝y okiennych, parapetów, p∏yt

balkonowych, por´czy i naro˝y. 

A prace te sà zdecydowanie bardziej

pracoch∏onne od wykonywania

ocieplenia na powierzchni elewacji

pe∏nej. 

Prowadzàc rozmowy z przysz∏ym

wykonawcà, powinniÊmy pami´taç 

o tym, ˝e - aby roboty na budynku

o du˝ym metra˝u elewacji przebie-

ga∏y prawid∏owo i sprawnie - powin-

ny byç wykonywane  przez co najm-

niej kilkunastoosobowe brygady.

Takie sà tak˝e wymagania techno-

logiczne - na du˝ych powierzchniach

Êcian, mo˝liwoÊç przerw technolo-

gicznych jest mocno ograniczona.

Koszty poniesione na wykonanie

odpowiedniej termoizolacji Êcian

budynku, tak naprawd´ sà bardzo

op∏acalnà inwestycjà. U˝ytkowni-

cy zauwa˝à to w kilku aspektach. Po

pierwsze - budynek otrzymuje

nowà, estetycznà, trwa∏à i barwnà

elewacj´, co podnosi wartoÊç nieru-

chomoÊci. Po drugie - poczynione 

w ten sposób inwestycje zwracajà

si´ z regu∏y relatywnie krótkim cza-

sie, a ze wzgl´du na rosnàce ceny

paliw i energii okres ten stale si´

zmniejsza. Po trzecie - mieszkaƒcy

mogà cieszyç sie dobrym zdrowiem,

nie martwiàc si´ o przeciagi, zimno,

nadmiar wilgoci i chorobotwór-

czego grzyba na Êcianach.

Planujàc prace ociepleniowe, zarzàdcy muszà myÊleç o finansach inwestycji, choçby by∏y one nawet wspierane
funduszami krajowymi czy unijnymi. Warto wi´c, robiàc za∏o˝enia co do bud˝etu, pami´taç o tym, ˝e kalkulacja

musi zawieraç tak˝e koszty, które wynikajà z wielkoÊci i specyfiki budynków wielorodzinnych. Zw∏aszcza ich
wysokoÊci. Wtedy na pewno nie zaskoczy nas ˝adna pozycja w kosztorysie wykonawcy, a w trakcie trwania prac

bud˝et nie ulegnie zmianie ze wzgl´du na koszty, o których nie pomyÊleliÊmy przygotowujàc front robót.

Zak∏adajàc koszty ocieplania budynków wielorodzinnych, musimy

braç pod uwag´ to, ˝e cena  ocieplenia roÊnie wraz z budynkiem. 

k o s z t y  i n w e s t y c j i przyczyny uszkodzeƒ systemu
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t e c h n o l o g i e

B∏´dy pope∏niane sà na ka˝dym etapie „˝ycia” systemów

ociepleƒ. Sà wi´c b∏´dy projektowe, materia∏owe,

wykonawcze i eksploatacyjne. To znaczy, ˝e dochodzi do

nich zarówno z winy projektantów, producentów, wykonaw-

ców,  jak równie˝ samych u˝ytkowników. B∏´dów tych

mo˝na uniknàç – wystarczy dobrze skonstruowana umowa

z wykonawcà. Warto tak˝e samemu od czasu do czasu

skontrolowaç plac budowy, majàc na uwadze, ni˝ej

wymienione, najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy przy pracach

dociepleniowych.

Pomijanie w dokumentacji projektowej szczegó∏ów ociepla-

nia i detali architektonicznych, sposobów wykonania obróbek

blacharskich, okreÊlenia rodzaju i iloÊci ∏àczników mechanicz-

nych przypadajàcych na 1 m2. Daje to swobod´ wykonawcy,

ale i zwi´ksza jego odpowiedzialnoÊç. Niedok∏adnie opraco-

wana dokumentacja bywa przyczynà wi´kszych od zaplano-

wanych nak∏adów. 

Wykonawcy za ma∏o uwagi przywiàzujà do oceny geometrii

Êcian: ich równoÊci i odchylenia od pionu. Roboty docieple-

niowe stwarzajà okazj´ do „wyprostowania” budynków wyko-

nanych np. w technologii wielkop∏ytowej. Wià˝e si´ to jednak 

z wykonaniem tynków wyrównawczych, ze zwi´kszonym zu˝y-

ciem zaprawy klejàcej, a nawet ze zró˝nicowaniem gruboÊci p∏yt

termoizolacyjnych.

Zastosowanie do ocieplenia „sk∏adanki” materia∏ów pochodzà-

cych od ró˝nych producentów. Takie niesystemowe rozwiàzanie

grozi powa˝nymi konsekwencjami. Aprobat´ technicznà Instytutu

Techniki Budowlanej otrzymuje system materia∏ów, po przepro-

wadzeniu odpowiednich badaƒ sprawdzajàcych. Wspó∏dzia∏anie

materia∏ów pochodzàcych z ró˝nych systemów nie jest badane!

Ujawnienie stosowania w jednym rozwiàzaniu materia∏ów nie

wchodzàcych w sk∏ad systemu mo˝e byç powodem oddalenia

ewentualnych reklamacji.

Przyklejanie p∏yt termoizolacyjnych nie zawsze poprzedza

oczyszczenie pod∏o˝a (obmiecenie z kurzu, mycie wodà, usuwanie

glonów) czy gruntowanie pod∏o˝y bardzo nasiàkliwych. Stoso-

wanie wysokociÊnieniowych myjek nie jest jeszcze rozpowszech-

nione.

Przy mocowaniu p∏yt termoizolacyjnych b∏´dem jest nak∏adanie

zaprawy tylko w postaci „placków”. Oprócz os∏abienia przyczep-

noÊci, nie podparte kraw´dzie p∏yt uginajà si´, co utrudnia

prawid∏owe wykonywanie kolejnych etapów prac.

Przyklejanie p∏yt termoizolacyjnych bez przewiàzania (szczegól-

nie na kraw´dziach budynku) i brak dostatecznych zak∏adów siatki

zbrojeniowej sà przyczynami p´kni´ç na elewacjach.

Zaniechanie szlifowania uskoków p∏yt styropianowych oraz wype∏nianie styków p∏yt zaprawà, ujaw-

nia si´ cieniami przy bocznym oÊwietleniu Êciany i plamami na wyprawie elewacyjnej.

Nieprawid∏owe osadzenie ∏àczników mechanicznych. Nadmierne zag∏´bienie „grzybka” ∏àcznika

powoduje zniszczenie struktury p∏yt termoizolacyjnych. Z kolei zbyt p∏ytkie osadzenie sprawia, ˝e ∏àcznik

nie trzyma p∏yty nale˝ycie, a powsta∏a wypuk∏oÊç pozostaje widoczna i os∏abia warstw´ zbrojonà.

Brak wype∏niania szczeliwem akrylowym szczelin przy oÊcie˝nicach i obróbkach blacharskich, co

umo˝liwia wnikanie wody deszczowej pod p∏yty termoizolacyjne.

Zaniechanie naklejania dodatkowych, ukoÊnych pasów z siatki w naro˝ach otworów jest przyczynà

powstawania tam ukoÊnych p´kni´ç.

ralne (czyli takie które wnikn´∏y

g∏´biej w pory tynku) wymagajà

oczyszczenia powierzchni i ma-

lowania farbami elewacyjnymi.

Pora˝enia biologiczne, czyli algi,

glony lub grzyby, rozwijajà si´ na

elewacji budynku na skutek wyso-

kiej wilgotnoÊci Êrodowiska, braku

dost´pu Êwiat∏a UV lub kiedy ochro-

na biocydowa tynku uleg∏a uszko-

dzeniu (np. przez nanoszenie tynku

w zbyt niskich temperaturach). Wal-

ka z nimi polega na umyciu ele-

wacji i jej dezynfekcji przezna-

czonym do tego celu preparatem

biobójczym. Nast´pnie specjaliÊci

zalecajà pomalowanie elewacji do-

branà do rodzaju tynku farbà, sili-

konowà lub silikatowà.

Wykwity solne i przebarwienia

tynku wynik∏e z nieprzestrzegania

przerw roboczych, aplikacji tynku 

w nieodpowiednich warunkach,

zanieczyszczeƒ lub zawilgocenia

pod∏o˝a, usuwa si´ mechanicznie

(twardà szczotkà), a nast´pnie pokry-

wa farbà elewacyjnà (zaleca si´ farb´

silikonowà).

Widoczne na tynku p´cherze sà efek-

tem na∏o˝enia tynku na zbyt Êwie˝e,

wilgotne pod∏o˝e (warstw´ zbrojonà

lub grunt). Nadmiar pary wodnej,

nie mogàc si´ wydostaç na zewnàtrz

doprowadza do rozmi´kania spod-

niej warstwy tynku i odpycha

pow∏ok´ od pod∏o˝a. Uszkodzony

tynk nale˝y usunàç, ewentualne

nierównoÊci wype∏niç zaprawà kle-

jàcà, zagruntowaç naprawianà

powierzchni´ farbà gruntujàcà i po-

nownie otynkowaç .

Paj´czynowate rysy na powierzchni

tynku powstajà wtedy, gdy tynk doj-

rzewa∏ w nieodpowiednich warun-

kach lub gdy dodano do niego nad-

miernà iloÊç wody. W przypadku

takiej usterki zaleca si´ poma-

lowanie elewacji farbà o wysokiej

elastycznoÊci. Inne rysy i p´kni´cia sà

z regu∏y wynikiem  omówionych

ju˝ wad wyst´pujàcych w g∏´bszych

warstwach systemu.
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jakoÊci zastosowanych ∏àczników

lub w b∏´dnych metodach ich osa-

dzenia. Co szczególnie istotne: prob-

lemy z noÊnoÊcià ∏àczników ujawnia-

jà si´ dopiero gdy przestanie dzia∏aç

mocowanie klejowe.

Je˝eli deformacje, b´dàce wynikiem

wad mocowania, nie sà widoczne

na powierzchni ocieplenia, a wytrzy-

ma∏oÊç kleju na Êciskanie jest

dostateczna, zalecana naprawa pole-

ga na monta˝u dodatkowych, odpo-

wiednio dobranych ∏àczników me-

chanicznych, a nast´pnie ponow-

nym wykonaniu warstwy zbrojonej

i tynku. 

Warstwa Izolacyjna
Najcz´Êciej spotykane problemy

wynikajà z zawilgocenia materia∏u

izolacji cieplnej lub braku ciàg∏oÊci

izolacji, powodujàcej powstawanie

mostków termicznych. Zawilgoce-

nie warstwy izolacji cieplnej zawsze

skutkuje obni˝eniem jej skuteczno-

Êci. Jest to szczególnie istotne w przy-

padku ociepleƒ na bazie we∏ny mi-

neralnej. G∏ównymi przyczynami

zawilgocenia sà nieszczelnoÊci

warstw wierzchnich systemu lub

styków ocieplenia z pozosta∏ymi ele-

mentami elewacji (stolarka otwo-

rowa, obróbki blacharskie itp.).

NieszczelnoÊci styków mo˝na

naprawiç wykorzystujàc dost´pne

na rynku poliuretanowe masy

uszczelniajàce. 

Szczeliny mi´dzy p∏ytami izolacji

termicznej  wynikajà z b∏´dów

wykonawczych lub z∏ej jakoÊci ma-

teria∏u izolacyjnego, np.ze skurczu

niesezonowanego styropianu. Tego

typu szczeliny, powsta∏e na etapie

monta˝u p∏yt izolacyjnych, powinny

byç wype∏nione Êcinkami materia∏u

izolacyjnego lub niskorozpr´˝nà pia-

nkà PU. Zdarza si´ jednak, ˝e wyko-

nawcy wype∏niajà je zaprawà kle-

jàcà, powodujàc powstawanie 

w tych miejscach mostków termi-

cznych, które okresowo, np. zimà,

uwidaczniajà si´ na powierzchni

elewacji. Usuni´cie tych b∏´dów po

wykonaniu elewacji jest praktycznie

niemo˝liwe bez uszkodzenia i ko-

niecznoÊci ponownego wykonania

warstw wierzchnich.

Warstwa zbrojona
Do podstawowych usterek warstwy

zbrojàcej nale˝à rysy i p´kni´cia,

problemy z przyczepnoÊcià do warst-

wy izolacji oraz rozwarstwienia.

Rysy i p´kni´cia wynikajà najcz´Êciej

z braku odpowiednich zak∏adów na

stykach pasów siatki zbrojàcej,

braku w∏aÊciwego zbrojenia w miej-

scach szczególnych elewacji, zbyt

cienkiej warstwy zastosowanej za-

prawy lub nieodpowiedniej jakoÊci

siatki zbrojàcej. Naprawa sprowadza

si´ do ponownego wykonania warst-

wy zbrojàcej i tynku.

Problemy z przyczepnoÊcià warst-

wy zbrojàcej do izolacji mogà byç

skutkiem korozji lub zanieczyszczeƒ

powierzchni p∏yt izolacji albo nieod-

powiedniej metody nak∏adania za-

prawy  Uszkodzenia te, podobnie

jak zwiàzane z rozwarstwieniami

warstwy zbrojonej (wynikajà z prze-

dozowania wody lub przemro˝enia

zaprawy), naprawia si´ poprzez

usuni´cie odspojonych materia∏ów

i ponownà aplikacj´ zbrojenia i tyn-

ku.

Tynk
Jest to najcz´Êciej ostatnia, wierzch-

nia warstwa systemu ociepleƒ, stàd

jej uszkodzenia sà z regu∏y wyraênie

widoczne. Zanieczyszczenia powierz-

chni powstajàce w sposób naturalny

w czasie eksploatacji, nale˝y okre-

sowo czyÊciç wodà i w zale˝noÊci

od efektów tego zabiegu, elewacj´ za-

impregnowaç  preparatem sili-

konowym specjalnie do tego przez-

naczonym, lub pomalowaç wybranà

farbà elewacyjnà. 

Podobnie zanieczyszczenia struktu-
Gwarancjà sprawnie dzia∏ajàcego systemu
jest dobry projekt, dobre materia∏y, poprawne
wykonanie i prawid∏owe u˝ytkowanie ocie-
plonego budynku.

przyczyny uszkodzeƒ systemu

Koszt naprawy systemu

najcz´Êciej równy jest, albo nawet

przewy˝sza cen´ pierwotnej in-

westycji w ocieplenie Êcian. Dlat-

ego tak wa˝ne jest, aby przestrze-

gaç wszystkich wytycznych do-

brego projektowania i wykonawst-

wa na ka˝dym etapie prac. 
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Prawid∏owe wykonawstwo robót

elewacyjno-ociepleniowych jest

niezb´dne, ˝eby zainstalowane

ocieplenie przynios∏o satysfakcj´ in-

westorowi, który przecie˝ zdecy-

dowa∏ si´ na poniesienie kosztów

takiego przedsi´wzi´cia. Dlatego za

swoja misj´ SSO przyj´∏o upow-

szechnianie prawid∏owych kryte-

riów wyboru i monta˝u systemów

ociepleƒ oraz wspieranie edukacji

wszystkich uczestników rynku bu-

dowlanego.

Zrzeszone w SSO firmy wiedzà, ˝e

bez dobrej kultury wykonawstwa

niemo˝liwe jest prawid∏owe ocieple-

nie ˝adnego budynku. W ocenie Sto-

warzyszenia, w skali kraju istnieje

bardzo du˝o certyfikowanych firm

wykonawczych, które realizujà swo-

je obiekty w sposób zgodny z tech-

nologià – jest to bardzo pozytywny

trend, utrzymujàcy si´ ju˝ od

d∏u˝szego czasu. Nadal jednak wiele

obiektów ocieplanych jest przez

firmy przypadkowe, bez odpowie-

dniego przygotowania i doÊwiad-

czenia. Mowa tu o wykonawcach,

czerpiàcych wiedz´ wy∏àcznie 

z tego, co uda∏o im si´ zaobser-

wowaç na innych budowach, na

których mieli sporadyczny kontakt

z ocieplaniem, lub korzystajà wy-

∏àcznie z informacji znalezionych 

w mediach czy poradniku. SSO stoi

na stanowisku i˝ dla dobra inwes-

tycji niezb´dne jest zdobycie wiedzy

od podstaw, dlatego warto pytaç

wykonawców o szkolenia, jakie

przeszli z zakresu aplikacji ca∏ego

systemu ETICS. System ociepleƒ to

nie tylko grupa produktów s∏u-

˝àcych do zainstalowania ocieple-

nia, to z∏o˝ony cykl, wymagajàcy

dotrzymania terminów schni´cia

poszczególnych pow∏ok, umiej´t-

nego przygotowania  miejsc trud-

nych do izolacji czy wykonania

obróbek.

SSO ma ju˝ za sobà osiem lat owoc-

nego dzia∏ania. Wewnàtrz organiza-

cji  dzia∏ajà wyspecjalizowane ro-

bocze grupy tematyczne, których

zadaniem jest wprowadzanie 

w ˝ycie misji i zadaƒ postawionych

przed Stowarzyszeniem. Owocem

tej kooperacji sà m.in fachowe

wydawnictwa: „Wytyczne wyko-

nawstwa, oceny i odbioru robót

elewacyjnych” oraz „Instrukcja ek-

sploatacji systemów ociepleƒ”.

Edukacyjna dzia∏alnoÊç SSO kon-

centruje si´ na merytorycznym przy-

gotowywaniu szkoleƒ z zakresu

stosowania i eksploatacji systemów

ociepleƒ, udzia∏u w  prelekc-

jach dla ró˝nych grup odbior-

ców zainteresowanych tà te-

matykà, przygotowywaniu

eksperckich artyku∏ów do pra-

sy bran˝owej i gospodarczej. 

Organizacja skupia 21 firm,

produkujàcych kompletne sys-

temy ociepleƒ Êcian zewn´trznych

oraz producentów materia∏ów

uzupe∏niajàcych. WÊród cz∏onków

SSO sà tak˝e dwa inne bran˝owe

stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów

Ociepleƒ by∏o jednym z inicjatorów

powo∏ania europejskiego stowa-

rzyszenia bran˝owego – EAE (Euro-

pean Association for ETICS), które

ukonstytuowa∏o si´ w listopadzie

2008 roku. Prezes SSO, jest cz∏on-

kiem trzyosobowego Zarzàdu EAE 

i reprezentuje t´ organizacj´ w roz-

mowach z Europejskà Organizacjà

ds. Aprobat Technicznych (EOTA) 

i Europejskim Komitetem Norma-

lizacyjnym CEN.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleƒ
Nasze Stowarzyszenie jest bran˝owà organizacjà czo∏owych, polskich producentów materia∏ów 

do wykonywania systemów ociepleƒ Êcian zewn´trznych. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnia-
nie kompletnych rozwiàzaƒ technologicznych ETICS o udokumentowanej jakoÊci, gwarantujàcych

komfort i bezpieczeƒstwo u˝ytkowania. Stowarzyszenie promuje równie˝ prawid∏owe wykonawstwo
robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleƒ. 

Cz∏onkowie 
Stowarzyszenia na
Rzecz Systemów
Ociepleƒ:

Alpol Gips
Austrotherm
Baumit
Bolix
Caparol Polska
Dryvit
EJOT Polska
Fabryka Styropianu Arbet
Henkel Polska
Knauf Bauprodukte
Koelner
LAKMA
Mapei Polska
Miwo
Polskie Stowarzyszenie
Producentów Styropianu
Quick-Mix
Saint Gobain Construc-
tion Products Polska /
Weber
Schomburg Polska
Sto-Ispo
Termo-Organika
Textilglas Polska

Wi´cej informacji o nas, oraz mnóstwo pomocnych materia∏ów technicznych
znaleêç mo˝na na stronie SSO: 

www.systemyocieplen.pl


