
Izolacje fasad otynkowanych
produktami PAROC

Instrukcja montażu „krok po kroku”

Izolacje Budowlane
Kwiecień 2011



Opracowano na podstawie doświadczeń własnych oraz INSTRUKCJI  ITB  447/2009

przetarcie płyt tarką, zmiecenie 
pyłu mokrą szczotką - odpylenie

dodatkowe zatopienie wzmacnia-
jących pasów siatki we wszystkich 
narożach otworów drzwiowych  
i okiennych

naniesienie zaprawy na płyty  
z wełny

zatopienie siatki z włókna szklane-
go - zakład co najmniej 10 cm

gruntowanie powierzchni - jeżeli 
jest taki zapis w AT systemu

nakładanie i zacieranie tynku 
cienkowarstwowego

malowanie wyschniętego tynku

Jak docieplać prawidłowo wełną  

przygotowanie - narzędzia, ma-
teriały, rusztowania

sprawdzenie jakości i nośności 
podłoża (tynki odparzone na-
leży skuć, a ubytki wyrównać 
zaprawą )

podłoża o dużej nasiąkliwości 
należy zagruntować (patrz AT 
systemu)

przygotowanie zaprawy klejowej 
zgodnie z zaleceniami producenta

przeszpachlowanie płyt lame-
lowych

mocowanie profilu cokołowego 
- poziomo za pomocą kołków 
rozporowych

nakładanie zaprawy na płytę - na 
całej powierzchni - za pomocą 
pacy zębatej  

przykładanie płyty do ściany - ko-
lejne płyty przyłożyć kilka centy-
metrów od poprzedniej, docisnąć 
i dosunąć do poprzedniej

płyty układać mijankowo
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przygotowanie podłoża - usunię-
cie nierówności i zagruntowanie

detal - łączenie profili cokoło-
wych

nakładanie zaprawy na płytę - 
około 40% jej powierzchni

dokonanie obmiarów i mocowa-
nie profilu cokołowego

przykładanie płyt do ściany kontrola pionów i poziomów 
przyklejonych płyt

mocowanie płyt do ściany za po-
mocą łączników mechanicznych

przetarcie płyt tarką w celu zniwe-
lowania nierówności

wzmocnienie paskami siatki  
naroży otworów okiennych  
i drzwiowych

naniesienie zaprawy na płyty zatopienie siatki zbrojącej -  
zakład 10 cm

dokładne wyrównanie powierzchni 
zaprawą

gruntowanie powierzchni - jeśli 
taki jest zapis w AT

nakładanie i zacieranie tynku 
cienkowarstwowego

malowanie wyschniętego tynkunanoszenie warstwy tynku cien-
kowarstwowego

PAROC FAS 3, PAROC FAS B i PAROC FAS 4



A MEMBER OF PAROC GROUP

Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść 
tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany 
w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została 
ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. 
Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez 
wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. 
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