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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 10/2013

Po 20 latach nie wiemy, czy zastosowane kleje 

i czniki jeszcze „trzymaj ”, jaka by a grubo

izolacji, jaki zastosowano system docieplenio-

wy, czy zosta  on zamocowany mechanicznie 

itp. Powstaj  pytania, czy mo na co  z tak  fa-

sad  zrobi , jak j  odnowi , jakich formalno ci 

nale y dope ni , czy jest szansa, aby p aci  ni -

sze rachunki za ogrzewanie i czy taka renowa-

cja generalnie si  op aca?  

Przy ocieplaniu budynków, które nie przekra-

czaj  12 metrów wysoko ci nie jest potrzebne po-

zwolenie na budow , ale nale y dokona  zg osze-

nia do w a ciwego organu, co do zasady staro cie. 

W przypadku braku wniesienia sprzeciwu w ter-

minie 30 dni, mo na rozpocz  prace budowlane. 

S  dwie mo liwo ci wykonania ocieple-

nia na budynkach ju  ocieplonych. Pierwsza 

z nich to usuni cie starej izolacji, oczyszcze-

nie pod o a i za o enie nowej. Druga to do-

cieplenie istniej cej izolacji dodatkow  war-

stw  styropianu lub we ny mineralnej. 

Obecnie coraz cz ciej podczas ocieplania bu-

dynku stosuje si  izolacj  o grubo ci oko o 20 cm 

i do takiej grubo ci powinno si  zwi kszy  izola-

cj  istniej c . W przypadku budynku ocieplone-

go kiedy  warstw  styropianu o grubo ci przy-

k adowo 10 cm, zerwanie starej izolacji wi e

si  ze sporymi dodatkowymi pracami i koszta-

mi. Usuni cie istniej cego styropianu, ko ków, 

kleju to do  du o pracy, ale te  konieczno  uty-

lizacji odpadów.  Po oczyszczeniu pod o a zamo-

cowanie sytemu izolacji jest do  proste, z tym, 

e musimy zakupi  izolacj  o grubo ci 20 cm.

Drugim sposobem b dzie na o enie nowej izola-

cji na star . Zaczynamy od dok adnego oczysz-

czenia elewacji, oderwania ewentualnych p kni -

tych kawa ków tynku. Oczyszczenie powierzchni 

ma na celu popraw  przyczepno ci kleju do za-

mocowania nowej warstwy. Nast pnie star  war-

stw  dodatkowo mocujemy mechanicznie przy 

pomocy dybli. W ten sposób pod o e zostaje na 

tyle wzmocnione eby mo na by o na nim za-

mocowa  dodatkowe np. 10 cm izolacji, oczy-

wi cie z u yciem odpowiedniego kleju i dybli.  

Rol  dybla jest tutaj do-

ci ni cie istniej cej izo-

lacji do pod o a, a po-

prawnie zamocowany 

dybel daj  gwarancj

przenoszenia obci e

na poziomie min. 50 kg/

szt. Taki efekt uzyskamy 

stosuj c dyble z trzpie-

niem stalowym wkr -

canym. rednia ilo

czników, jak  nale y

zastosowa  to ok. 4÷5 

sztuk na ka dy metr 

kwadratowy powierzchni istniej cej elewacji. 

Dla zamocowania izolacji (styropianu lub we -

ny mineralnej) o grubo ci 20 cm (stara + nowa 

warstwa izolacji) mo emy u y  dwóch rodza-

jów dybli, wkr canych lub wbijanych z trzpie-

niem stalowym. Pami tajmy eby wybiera  tylko 

te ze znakiem CE. Mo na je montowa  w sposób 

zag biony lub powierzchniowy. Monta  zag -

biony jest o tyle przyjemniejszy, e dybel cho-

wa si  w termoizolacji (w wyfrezowany otwór 

– zasada STR firmy EJOT) i zostaje zakryty za-

lepk . Efekt – g adka i czysta elewacja przygo-

towana do nak adania siatki i kleju pod tynk. 

adnego szpachlowania i nak adania dodatko-

wej warstwy kleju w miejsca monta u ko ka (cz -

sty b d pope niany przez wykonawców, którego 

efektem jest efekt biedronki tj. okr g e plamy na 

elewacji).  Dobór d ugo ci dybla zale y od rodzaju 

pod o a, od grubo ci i rodzaju izolacji. Wa nym 

parametrem jest g boko  zakotwienia w pod-

o u. Dyble EJOT kotwi  si  ju  w 25 mm pod o-

a, dzi ki czemu mo na zastosowa  krótsze ni

tradycyjnie czniki. Tniemy koszty oszcz dza-

j c na d ugo ci, a nie na jako ci dybla. 

Oba rozwi zania s  dzisiaj realizowane, jednak-

e z do wiadcze  firm oferuj cych kompletne 

systemy wynika, e docieplenie na starej izo-

lacji jest bardziej op acalne. Decyduj c si  na 

jedno z rozwi za  pami tajmy o doborze dybla 

i do wiadczonego wykonawcy. Nie wybieraj-

my najta szych rozwi za , bo to si  nie op aca. 

Skorzystaj z do wiadcze  dobrych producentów 

i uzyskaj porad  eksperta dotycz c  doboru i mo-

cowania dybli na swoim domu.

KO EKKO EK CZYLI DIABE  TKWI
W SZCZEGÓ ACH

Lata 90. to czas pierwszych termomodernizacji metod  ETICS (bezspoino-

wy system ocieple  lub metoda lekka-mokra) przeprowadzanych w naszym 

kraju. Dzi  elewacje te maj  ju  ponad 20 lat i w odniesieniu do obecnych 

wymaga  w niewielkim stopniu spe niaj  w a ciwie swoje zadania. Widoczne 

s  cz sto zabrudzenia, kolory wyblak y, w bardziej drastycznych przypad-

kach wyst puj  sp kania i zarysowania tynku.

cz. II

EJOT Polska Sp.z o.o. Sp.k.

ul. Je owska 9, 42-793 Ciasna

tel. 34 35 10 660, 34 35 10 667

www.ejot.pl, ejot@ejot.pl

  Plamy na elewacji, czyli „efekt biedronki”

 Elewacja domu po ociepleniu  Stara elewacja domu

Termomodernizacja, a dybelTermomodernizacja, a dybel
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