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Zakres stosowania dociepleƒ

Na obecnym etapie prac autorzy opracowania ograniczyli si´ wy∏àcznie do stanu, w którym istniejà-

cy oraz nowy uk∏ad ociepleniowy sà systemami z materia∏ami termoizolacyjnymi z EPS. 

Budowa systemu ociepleniowego

Budowa systemu ociepleniowego oraz uk∏ad poszczególnych warstw pozostajà standardowe, tak jak

jest to zdefiniowane w ZUAT-15/V.03/2010 lub ETAG 004.

Inwentaryzacja istniejàcego uk∏adu ociepleniowego

Przed podj´ciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegó∏owa inwentaryzacja

istniejàcego uk∏adu (systemu) ociepleƒ oraz pod∏o˝a. Ocen´ takà nale˝y wykonaç etapowo. 

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y przeprowadziç analiz´ istniejàcej dokumentacji ocieplenia, tj.: projektu tech-

nicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile dokumentacja jest dost´pna i rzetel-

na, nale˝y okreÊliç rodzaj zastosowanego systemu, zidentyfikowaç jego sk∏adniki oraz ustaliç jego klasyfikacj´

ogniowà. Wa˝nym elementem jest sprawdzenie, jak zosta∏o wykonane  mocowanie mechaniczne systemu

ociepleƒ, w szczególnoÊci liczba, rodzaj i rozmieszczenie ∏àczników oraz skutecznoÊç zamocowania.

W drugim etapie nale˝y wykonaç odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia:

– czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej; 

– czy spe∏nia wymagania zawarte w instrukcji monta˝u danego systemu lub – jeÊli identyfikacja nie

jest mo˝liwa, czy spe∏nia postanowienia zawarte w „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru

robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn´trznych, zespolonych systemów ocieplenia Êcian”

opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleƒ;

– jaki jest rodzaj i stan pod∏o˝a pod istniejàcym ociepleniem.

Na podstawie powy˝szych analiz nale˝y dokonaç oceny ewentualnych odst´pstw od dokumentacji.

Badanie wyci´tego przekroju istniejàcego ocieplenia, zarówno warstw systemu, jak i pod∏o˝a Êciennego

nale˝y wykonaç zawsze, nawet jeÊli stare ocieplenie nie wykazuje ˝adnych widocznych uszkodzeƒ. Oce-

na wizualna ma byç podstawà do oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji. 

Ostatecznà decyzj´ o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajàca uprawnienia bu-

dowlane (rzeczoznawca, projektant), która wykonuje ocen´ technicznà. W pierwszej fazie diagnostyki

zaleca si´ wykonanie odkrywek w dwóch lub trzech miejscach na ociepleniu, w obszarach Êcian ró˝nià-

cych si´ ekspozycjà i specyfikà geometrii, np. w przypadku budynków wielorodzinnych – na Êcianie z ok-

nami oraz Êcianie szczytowej. Dodatkowo sprawdzeniu nale˝y poddaç miejsca, w obszarze których

wyst´pujà odst´pstwa od reszty elewacji, np. zmienna gruboÊç styropianu, zmiana konstrukcji i stanu

Êcian itp. Powierzchnia pojedyƒczej odkrywki nie powinna byç mniej-

sza ni˝ 1 m2  a w kszta∏cie powinna byç zbli˝ona do kwadratu. 

W przypadku, gdy nie szacuje si´ liczby ∏àczników i/lub spo-

sobu klejenia, geometria odkrywek mo˝e byç inna. 

JeÊli  z obserwacji wynika, i˝ stan elewacji 

w kolejnych, sprawdzonych miejscach

(odkrywkach) ró˝ni sí  istotnie, koniecz-

ne jest okreÊlenie indywidualnych

metod diagnostycznych dla

danego obiektu.
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Prace renowacyjne systemu
ociepleƒ przeprowadzone mogà
byç wy∏àcznie wtedy, kiedy
pozwala na to stan techniczny
Êciany i ocieplenia stanowiàcego
pod∏o˝e planowanych robót
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Etap I:  Ocena powierzchni istniejàcego ocieplenia

Jest to istotny element oceny technicznej, ze wzgl´du na to, ˝e powierzchnia istniejàcego ocieple-

nia staje si  ́pod∏o˝em pod planowane, nowe ocieplenie. Konieczne etapy oceny zestawiono poni˝ej.

Lp. Przedmiot oceny Metoda Kryterium oceny Komentarz
lub zakres czynnoÊci

1

2

Etap II: Ocena wykonanych odkrywek

W∏aÊciwoÊci, parametry i cechy, które podlegajà ocenie diagnostycznej po wykonaniu odkrywek.

Lp. Przedmiot oceny Metoda Kryterium oceny Komentarz
lub zakres czynnoÊci

1

1a

1b

Sprawdzenie stanu wyprawy

zewn t́rznej istniejàcego ociep-

lenia pod wzgĺ dem przyczep-

noÊci kleju

Sprawdzenie geometrii Êcian

na powierzchni starego ociep-

lenia

R´czne odrywanie klocków styropianu 

o wymiarach ok. 10 x 10 cm (liczba miejsc

klejenia – kilka do kilkunastu, zale˝nie od

wielkoÊci powierzchni elewacji)

Zamocowanie linek na elewacji lub przy-

∏o˝enie ∏aty

Rozwarstwienie powinno nastàpiç w sty-

ropianie

Podanie maksymalnych odchy∏ek od

p∏aszczyzny

JeÊli wyniki testu nie sà jednoznaczne,

nale˝y wykonaç na powierzchniach prób-

nych zabiegi zwiàzane z przygotowaniem

pod∏o˝a, tj. czyszczenie mechaniczne,

zmywanie, gruntowanie itp., a nast́ pnie na

tak przygotowanym pod∏o˝u ponownie

zrobiç testy. Ocena techniczna musi za-

wieraç dok∏adny opis sposobu przygo-

towania pod∏o˝a lub, jeÊli wykonane 

w trakcie prób zabiegi nie przynios∏y pozy-

tywnego rezultatu, bezwzgĺ dne wskazanie

usuni´cia starego systemu ociepleƒ.

W przypadku wystàpienia istotnych

nierównoÊci, autor opracowania powinien

okreÊliç metodyk ,́ w wyniku której zostanie

uzyskane równe lico nowej elewacji.

PrzyczepnoÊç 

mi´dzywarstwowa

Pomí dzy styropianem a warstwà

zbrojàcà

Pomi´dzy warstwà zbrojàcà 

a wyprawà tynkarskà

Zrywanie r´czne lub pull-off PrzyczepnoÊç jest wystarczajàca w przypad-

ku, gdy rozwarstwienie nast́ puje w styropianie

> 0,08 MPa Zalecane jest naklejenie wyci´tej, wierzch-

niej warstwy ocieplenia (warstwy zbrojàcej

+ tynk) na pod∏o˝e betonowe i przeprowadze-

nie próby odrywania po wyschni´ciu kleju. 



4

2

3

4

5

6

7

7a

7b

Wytrzyma∏oÊç styropianu na

rozciàganie si∏à prostopad∏à

do powierzchni p∏yt

GruboÊç wszystkich warstw

ocieplenia

PrzyczepnoÊç kleju, którym

przyklejono styropian

Rozmieszczenie kleju i po-

wierzchnia jego efektywnego

przyklejenia 

Mocowanie mechaniczne

Pod∏o˝e pod istniejàcym

ociepleniem

Rodzaj pod∏o˝a

NoÊnoÊç pod∏o˝a

Metoda pull-off

Pomiar w przekroju w dwóch przeciw-

leg∏ych naro˝ach odkrywki

Odrywanie r´czne

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Ocena wizualna w miejscach wykonanych

odkrywek (po usuni´ciu pozosta∏oÊci

starego ocieplenia)

R´czne odrywanie klocków styropianu 

o wymiarach ok. 10 x 10 cm zamoco-

wanych do ods∏oni´tego pod∏o˝a 

w miejscu wykonanej odkrywki 

(analogicznie jak w etapie I pkt 1)

> 0,08 MPa

Rozwarstwienie powinno nastàpiç w sty-

ropianie

SpoÊród dwóch widocznych po oderwa-

niu p∏yty powierzchni: styku kleju z p∏ytà 

i styku kleju z pod∏o˝em, do oceny nale˝y

wybraç tà, na której powierzchnia efektyw-

nego przyklejenia jest mniejsza. Obszar

efektywnego po∏àczenia powinien wynosiç

minimum 40% odkrytej powierzchni.

Stwierdzenie, 

1. czy zastosowano ∏àczniki mecha-

niczne,

2. jaka jest ich rzeczywista liczba i roz-

mieszczenie w odniesieniu do po-

wierzchni w [szt./m2],

3. jaka jest skutecznoÊç mocowania 

i zakotwienia. 

JeÊli zerwanie nastàpi w styropianie,

mo˝na uznaç, ˝e pod∏o˝e spe∏nia mini-

malne wymagania w zakresie noÊnoÊci

Istotne ze wzgĺ du na koniecznoÊç okreÊle-

nia d∏ugoÊci ∏àczników mechanicznych do

mocowania nowego ocieplenia.

Inne przypadki, takie jak odspojenie

samoistne, odspojenie od pod∏o˝a, odspo-

jenie od styropianu czy odspojenie 

z przemieszczeniem  muszà byç rozpa-

trzone indywidualnie, ale w takich sytua-

cjach trzeba liczyç si´ z koniecznoÊcià

ca∏kowitego usuni´cia starego ocieplenia. 

1) Rozmieszczenie kleju ma istotne znacze-

nie ze wzgl´du na ocen´ podparcia p∏yty

oraz noÊnoÊci po∏àczenia klejowego.

2) W przypadku braku klejenia ob-

wodowego istnieje ryzyko, ˝e system nie

spe∏ni wymaganej klasyfikacji ogniowej

(NRO) i nale˝y rozwa˝yç ca∏kowite

usuni´cie starego systemu.

Uzyskane informacje nale˝y skonfrontowaç

z dokumentacjà projektowà, je˝eli jednak

wspomnianej powy˝ej dokumentacji nie

sporzàdzono lub wnioski ze sprawdzenia

wska˝à odst́ pstwa od dokumentacji tech-

nicznej mechanicznych mocowaƒ ter-

moizolacji, wówczas nale˝y rozwa˝yç za-

projektowanie domocowania istniejàcego

ocieplenia.
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Etap III: Post´powanie w przypadku stwierdzenia, ˝e pod∏o˝e 
stanowià ˝elbetowe Êciany trójwarstwowe

Ocen´ stanu ˝elbetowych trójwarstwowych Êcian zewn´trznych w eksploatowanych budynkach

mieszkalnych nale˝y przeprowadziç zgodnie z Instrukcjami ITB nr 360, 374 oraz 447. Elementy

podlegajàce sprawdzeniu, w zwiàzku z planowanym dodatkowym ociepleniem Êcian zewn´trznych

(oprócz tych wskazanych w tabeli powy˝ej, odnoszàcych si´ do wszystkich pod∏o˝y), zestawiono w tabeli

poni˝ej:

Lp. Przedmiot oceny Metoda Kryterium oceny Komentarz
lub zakres czynnoÊci

1

2

Sprawdzenie, czy nie nastàpi∏o

przemieszczenie p∏yt

Diagnostyka stanu p∏yt oraz

stalowych wieszaków

Ocena wizualna

wed∏ug przywo∏anych wy˝ej instrukcji wed∏ug przywo∏anych wy˝ej instrukcji

Przemieszczenia p∏yt wzgl´dem siebie 

z regu∏y sà widoczne w postaci sp´kaƒ

zewn´trznej warstwy ociepleƒ.

W wyniku tej czynnoÊci musi zostaç oce-

niony stan wieszaków, a na tej podstawie

projektant podejmie decyzj´ o ewentual-

nym wzmocnieniu p∏yt.

Je˝eli pomi´dzy p∏ytami zacz´∏y pojawiaç si´ przemieszczenia lub gdy diagnostyka wyka˝e, ˝e wiesza-

ki stalowe w znacznym stopniu zosta∏y os∏abione przez korozj´ lub przez wp∏ywy zewn´trzne, nale˝y

zastosowaç systemowe wzmocnienie po∏àczenia warstwy fakturowej z warstwà noÊnà za pomocà spe-

cjalnych, dedykowanych rozwiàzaƒ renowacyjnych w postaci mechanicznych lub chemicznych

kotew, posiadajàcych odpowiednià Aprobat´ Technicznà.

¸àczniki mocujàce ocieplenie nale˝y kotwiç w warstwie fakturowej.

Uk∏ad i gruboÊç warstw 

pod∏o˝a

PrzydatnoÊç istniejàcego

pod∏o˝a do mocowania me-

chanicznego ostatecznego

ocieplenia, okreÊlenie wartoÊci

charakterystycznej wyrywania

∏àczników oraz sklasyfikowanie

pod∏o˝a 

Odwiert koronkà

W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci

co do stanu / rodzaju / typu pod∏o˝a nale˝y

wykonaç badanie wytrzyma∏oÊci ∏àczników;

próba wyrywania ∏àczników mecha-

nicznych przewidzianych do mocowania

nowego systemu ociepleƒ przy u˝yciu

odpowiedniego urzàdzenia do wyrywania

Sklasyfikowaç pod∏o˝e wg ETAG 014

(A/B/C/D/E):

A – beton

B – pod∏o˝a murowe pe∏ne

C – pod∏o˝a murowe szczelinowe

D – beton lekki

E – gazobeton

OkreÊlenie wartoÊci charakterystycznej wyr-

wania ∏àcznika z danego pod∏o˝a okreÊla sí

poprzez badania przeprowadzane bez-

poÊrednio na inwestycji, co pozwala na

dobór optymalnego typu  / rodzaju ∏àcznika

dla danego rodzaju / typu pod∏o˝a. 

Poligonowe badanie wyrywania ∏àczników,

zgodnie z wytycznymi ETAG 014, zakoƒ-

czone jest raportem z badaƒ.

7c

7d



Prace przygotowawcze do wykonania renowacji docieplenia

JeÊli ocena istniejàcego ocieplenia wyka˝e, ˝e mo˝e byç na nim zastosowane nowe, dodatkowe

ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego nale˝y naprawiç, poprzez

wklejenie w te miejsca p∏yt termoizolacyjnych z EPS (o parametrach zgodnych z izolacjà zas-

tosowanà w starym ociepleniu) i wykonanie na nich warstwy zbrojàcej. P∏yty powinny byç zgodne

ze specyfikacjà okreÊlonà w Aprobacie Technicznej instalowanego systemu.

P∏yty nale˝y wkleiç ca∏opowierzchniowo lub metodà obwodowo-punktowà z zachowaniem min.

40-procentowej efektywnej powierzchni przylegania kleju. Projektant ocieplenia podejmuje de-

cyzj´ o liczbie, rodzaju, d∏ugoÊci i rozstawie ∏àczników mechanicznych.

Mechaniczne mocowanie docieplenia na istniejàcym

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne, wyjàtek stanowiç mogà inne

rozwiàzania techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie, obj´te projektem ocieplenia.

Do mocowania  nowego systemu zaleca si´ stosowanie ∏àczników z trzpieniem stalowym wkr´canym,

zapewniajàcym odpowiednio wysokie parametry wytrzyma∏oÊciowe i bezpieczeƒstwo u˝ytkowania

oraz pozwalajàcym na kontrolowany monta˝ izolacji termicznej. ¸àczniki muszà posiadaç odpowied-

ni dokument dopuszczajàcy wyrób do obrotu, tj. europejskà lub krajowà Aprobat´ Technicznà.

Wymagania dla ∏àczników mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia na ist-

niejàcych ociepleniach :

1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpieƒ stalowy wkr´cany.

2. Trzpieƒ zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej.

3. ¸àczniki dedykowane do danych klas pod∏o˝y (A, B, C, D, E).

4. ¸àczniki identyfikowalne: muszà zawieraç identyfikacj´ producenta, informacj´ o klasach

pod∏o˝y, do których sà dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatà

Technicznà.

5. Punktowa przenikalnoÊç cieplna na trzpieniu ∏àcznika nie mo˝e przekraczaç 0,002 W/K; para-

metr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.

6. SztywnoÊç talerzyka – nie mniej ni˝ 0,6 kN/mm.

7. Ârednica talerzyka – nie mniej ni˝ 60 mm.

¸àcznik do mocowania nowego ocieplenia nale˝y stosowaç w taki sposób,

aby przeszed∏ przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia 

(najlepiej w miejscach, gdzie pod p∏ytami termoizolacyjnymi znaj-

duje si´ klej) i zosta∏ we w∏aÊciwy sposób zakotwiony w pod∏o˝u.

G∏´bokoÊç zakotwienia ∏àczników nale˝y okreÊliç na pod-

stawie Aprobaty Technicznej ∏àcznika oraz klasyfikacji

pod∏o˝a, okreÊlonego podczas odkrywek. 

Liczba ∏àczników przy renowacji istniejàcych

ociepleƒ nie powinna byç mniejsza ni˝ 6 szt./m2. 

Ostatecznà decyzj´ o ich liczbie i roz-

mieszczeniu podejmuje projektant.
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Podsumowanie / wnioski koƒcowe

Wykonanie ponownego ocieplenia na istniejàcym s∏u˝yç ma zwi´kszeniu izolacyjnoÊci termicznej

Êcian. Tego rodzaju prace renowacyjne przeprowadzone mogà byç jednak wy∏àcznie wtedy, kiedy

pozwala na to stan techniczny Êciany i ocieplenia stanowiàcego pod∏o˝e planowanych robót. De-

cyzja o zastosowaniu dodatkowego ocieplenia stanowi optymalnà alternatyw´ dla renowacji

warstw zewn´trznych, w przypadku gdy istniejàca izolacja termiczna ma niewielkà gruboÊç. 

Warunkiem niezb´dnym do efektywnego przeprowadzenia ponownego ocieplenia na ju˝ istniejà-

cym jest przygotowanie profesjonalnego projektu. Zawsze powinien byç on poprzedzony opinià tech-

nicznà lub ekspertyzà, która okreÊli stan istniejàcego ocieplenia i pod∏o˝a oraz wska˝e wszystkie

niezb´dne prace przygotowawcze i wytyczne do projektowania.

Do ocieplenia nale˝y stosowaç system posiadajàcy Aprobat´ Technicznà, w której zawarto mo˝li-

woÊç wykorzystywania go jako drugiego uk∏adu termoizolacyjnego. 

JeÊli istniejàce ocieplenie jest w z∏ym stanie technicznym, nie spe∏nia wymagaƒ formalnych za-

wartych w Aprobatach Technicznych i wytycznych producenta systemu, uniemo˝liwiajàc prawid∏owe

ponowne docieplenie wszystkich cz´Êci elewacji (oÊcie˝a okienne, cz´Êci podparapetowe, loggie,

p∏yty balkonowe itp.) lub w sytuacji, kiedy ponowne ocieplenie mo˝e znaczàco zwi´kszyç szerokoÊç

oÊcie˝a okiennego (ograniczajàc dost´p Êwiat∏a do okien), nale˝y rozwa˝yç usuni´cie ocieplenia ist-

niejàcego i wykonanie w sposób prawid∏owy nowego, z u˝yciem materia∏u termoizolacyjnego 

o ni˝szej wartoÊci wspó∏czynnika przewodzenia ciep∏a.

W przypadku budynków wzniesionych w technologii wielkop∏ytowej, zarówno renowacja poprzez

ponowne ocieplenie, jak i „wymiana” ocieplenia na nowe stwarza mo˝liwoÊç wzmocnienia

trójwarstwowej p∏yty ˝elbetowej poprzez zastosowanie dodatkowego po∏àczenia p∏yt os∏onowych

(fakturowych) z p∏ytami noÊnymi za pomocà odpowied-

nich kotew. Jest to najlepszy moment na wykonanie ta-

kich wzmocnieƒ. Nale˝y pami´taç, i˝ wykonanie

ocieplenia zamyka dost´p do konstrukcji Êcian od

zewnàtrz na kilkadziesiàt lat, a wi´c przy szacowa-

niu wytrzyma∏oÊci ∏àczników, z ewentualnym

uwzgl´dnieniem ich nieodpowiedniego stanu, nale˝y

braç pod uwag´ odpowiednio wyd∏u˝ony okres, a nie

wy∏àcznie stan obecny.

Warunkiem niezb´dnym do efektywnego

przeprowadzenia ponownego ocieplenia na

ju˝ istniejàcym jest przygotowanie pro-

fesjonalnego projektu. Zawsze powinien byç

on poprzedzony opinià technicznà lub

ekspertyzà, która okreÊli stan istniejàcego

ocieplenia i pod∏o˝a.
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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

swojà 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 korzystajàcych

wy∏àcznie z informacji znalezionych

w mediach czy poradnikach. SSO

stoi na stanowisku, i˝ dla dobra

inwestycji 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 produk-

tów s∏u˝àcych do zainstalowania

ocieplenia, to z∏o˝ony cykl, wyma-

gajàcy dotrzymania terminów

schni´cia poszczególnych pow∏ok,

umiej´tnego przygotowania  miejsc

trudnych do izolacji czy wykona-

nia obróbek.

SSO ma ju˝ za sobà dziewi´ç lat

owocnego dzia∏ania. Wewnàtrz

organizacji  pracujà wyspecja-

lizowane robocze grupy tematyczne,

których zadaniem jest wprowadza-

nie w ˝ycie misji i zadaƒ postawio-

nych przed Stowarzyszeniem.

Owocem tej kooperacji sà m.in. fa-

chowe wydawnictwa: „Wytyczne

wykonawstwa, oceny i odbioru

robót elewacyjnych” oraz „Instruk-

cja eksploatacji systemów ociepleƒ”.

Edukacyjna dzia∏alnoÊç SSO kon-

centruje si´ na merytorycznym przy-

gotowywaniu szkoleƒ z zakresu

stosowania i eksploatacji systemów

ociepleƒ, udzia∏u w  prelek-

cjach dla ró˝nych grup od-

biorców zainteresowanych tà

tematykà, przygotowywaniu

eksperckich artyku∏ów do pra-

sy bran˝owej i gospodarczej. 

Organizacja skupia 20 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. Dzi´ki temu SSO mo˝e

reprezentowaç bran˝´ ociepleƒ 

w rozmowach z Europejskà Orga-

nizacjà ds. Aprobat Technicznych

(EOTA) i Europejskim Komitetem

Normalizacyjnym 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
STO-ispo
Termo Organika
Textilglas Polska

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

www.systemyocieplen.pl


