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Dom oszcz dny, dom energooszcz dny lub 
dom pasywny – o takich domach mówi si , my-
l c o pomniejszeniu przysz ych kosztów u ytko-

wania budynku. Inwestorzy zak adaj , e wzno-
sz c swój nowy dom, mog  liczy  na racjonalne 
oszcz dno ci, cz sto nie precyzuj c swoich ocze-
kiwa  wobec przysz ej racjonalno ci.

„Racjonalnie oszcz dny dom” to do  obszer-
ne okre lenie, bowiem to kryterium dla ró nych 
osób mo e oznacza  rozmaity przedzia  op acal-
no ci. Jak owa trudna do zdefiniowania racjo-
nalno  prze o y  si  mo e na wykonanie od-
powiedniego docieplenia budynku?

W a ciwa grubo  warstwy izolacyjnej, jak
zostanie ocieplony dom, zale y od wielu czynni-
ków. Ustalaj c grubo  docieplenia i rodzaj mate-
ria u, z jakiego zostanie wykonane, trzeba wzi
pod uwag  rodzaj budynku, jego wielko , tech-
nik  w jakiej zosta  wzniesiony, wentylacj , ogrze-
wanie, a nawet ilo  i rodzaj otworów okiennych 
i drzwiowych. Istotnym czynnikiem jest równie
lokalizacja i funkcja obiektu, czyli m.in. jego na-
s onecznienie, wilgotno  bezpo redniego otocze-
nia czy obecno  ro linno ci. Planuj c docieplenie 
inwestor powinien wiedzie , jakie jest zapotrze-
bowanie budynku na energi . Dla 100% pewno-
ci, e wyliczenia grubo ci styropianu zosta y wy-

konane prawid owo, nale a oby wykona  audyt 
energetyczny, izolacja musi by  bowiem dobrana 
w a ciwie do rachunku zysków i strat. 

Nale y mie  na uwadze, e istotnym „z odzie-
jem ciep a” jest wentylacja – w oczywisty spo-
sób niezb dna dla zdrowia i komfortu u ytkowa-

nia ka dego budynku. Wed ug ró nych danych 
t  drog  z domu „ucieka” nawet 30–40% ciep a. 
Tak wi c to co bardzo istotne przy projektowa-
niu budynku, maj cego mie  cechy racjonalnie 
oszcz dnego, to równie  w a ciwe zaprojekto-
wanie systemu wentylacji. Stosuj c zdroworoz-
s dkowe kryteria analizy energooszcz dno ci 
domu, mo na zaryzykowa  postawienie tezy, e
prawid owo zaprojektowany obiekt, b dzie mia
warstw  ocieplenia o grubo ci wi kszej ni  ak-
tualnie stosowane. W przypadku styropianów 
o szczególnych w a ciwo ciach izolacyjnych, 
takich jak Fasada Grafit z Fabryki Styropianu 
ARBET, warstwa ta b dzie znacznie mniejszej 
grubo ci ni  w przypadku zastosowania trady-
cyjnych styropianów fasadowych. 

Oto porównanie grubo ci p yt z uwzgl dnie-
niem zbli onego oporu cieplnego (RD):
l fasada CLASSIC ( D = 0,045 W/(m·K) o grubo-

ci 15 cm i RD = 3,30 m2·K/W
l fasada EXPERT ( D = 0,040 W/(m·K) o grubo-

ci 14 cm i RD = 3,50 m2·K/W
l fasada GRAFIT ( D = 0,031 W/(m·K) o grubo-

ci 11 cm i RD = 3,50 m2·K/W
Wymagany wzrost grubo ci ocieplenia p yta-
mi styropianowymi, z uwagi na zmiany prze-
pisów w zakresie UC(max), na przyk adzie trzech 
odmian styropianu firmy ARBET, przedstawio-
no na wykresie.

Grafit to innowacyjny produkt, charakteryzu-
j cy si  podwy szonymi parametrami izolacyj-
no ci cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem 
dodania grafitu, który zwi ksza absorpcj  pro-
mieniowania cieplnego. W porównaniu z trady-
cyjnymi p ytami, GRAFIT izoluje lepiej. 

P yty styropianowe FASADA GRAFIT mog
by  stosowane w aplikacjach wymagaj cych 
przenoszenia ma ych obci e  mechanicznych.
W szczególno ci do izolacji cieplnej miejsc:
l ciany wykonywane metod  „lekk  mokr ”

(BSO, ETICS) lub „lekk  such ”; 

l szczeliny zamkni tych lub wentylowanych 
cian trójwarstwowych; 

l powierzchnie cian szkieletowych; 
l wie ce, o cie a, nadpro a i inne miejsca nara-

one na powstanie mostków cieplnych; 
l loggie balkonowe; 
l ciany warstwowe; 
l ci g e warstwy zewn trzne cian szkieletowych; 
l wie ce w metodzie szalunku traconego pod 

tynk; 
l stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej” 
l stropy elbetowe; 
l dachy strome pod i pomi dzy krokwiami.
Cechy
l Wymiary p yt 1000 × 500 mm. 
l Grubo  p yt od 10 do 300 mm. 
l Kraw dzie proste lub „na zak adk ”. 
l Na indywidualne zamówienie wymiary do 

6000 × 1200 × 1000 mm.

Dom oszcz dny – jak go ociepla ?

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
www.arbet.pl, e-mail: sekretariat@arbet.pl

Fabryki i biura handlowe:
Koszalin: ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 (do 9)

faks 94 342 23 90

Gosty :
Czachorowo 57, 63-800 Gosty , tel. 65 572 37 00, 

faks 65 572 38 14, e-mail: gostyn@arbet.pl

Przodkowo
83-304 Kawle Dolne 143

tel. 58 686 10 53, e-mail: przodkowo@arbet.pl

Golub-Dobrzy
ul. PTTK 56, 87-400 Golub Dobrzy

tel. 56 683 50 34 (do 6)
faks 56 683 22 74, e-mail: golub@arbet.pl

Jas o
 ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jas o

tel./faks 13 491 50 61 (63), 
e-mail: jaslo@arbet.pl
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