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Izolacje termiczne 
ścian zewnętrznych 
produktami PAROC
Izolacja ścian trójwarstwowych
Rozpowszechnionym typem ściany zewnętrznej, zwłaszcza 
w budynkach jednorodzinnych i małych domach miesz-
kalnych, jest ściana trójwarstwowa ceramiczna, z izolacją 
termiczną z wełny kamiennej. Poprawnie wykonana 
ma korzystne właściwości cieplne oraz dużą odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływania atmosfe-
ryczne. Ściana składa się z dwóch warstw murowanych 
- wewnętrznej i zewnętrznej - połączonych metalowymi 
łącznikami (kotwami). Pomiędzy tymi warstwami znajduje 
się szczelina szerokości kilkunastu centymetrów, w całości 
lub w części (z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej) 
wypełniona materiałem izolacyjnym. W tak skonstru-
owanej ścianie, wewnętrzna warstwa muru stanowi 
warstwę nośną.

1. bloczki gazobetonowe
2. PAROC WAS 50
3. element mocujący
4. szczelina
5. cegła

Bezspoinowy System Ociepleń 
(metoda lekka mokra)
■ Do ocieplenia ścian zewnętrznych  budynków metodą 
lekką mokrą stosowane są płyty PAROC FAS B  lub 
PAROC FAS 3 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ= 0,036 W/mK , a dla PAROC FAS 3 λ=0,037. Wełna 
osłaniana jest od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym 
(rys. 2). W metodzie tej płyty Paroc są mocowane do ściany 
zewnętrznej przy użyciu specjalnych zapraw klejowych i 
łączników mechanicznych. 
■ W przypadku izolacji płytami PAROC FAL 1 do 
wysokości 20m nie wymaga się stosowania łączników 
mechanicznych, jedynie zaprawę klejową, którą nanosi 
się na całą powierzchnię płyty PAROC FAL 1. Szczegóły 
techniczne i rozwiązania omówione są w opracowaniu: 
„Izolacja fasad. Bezspoinowy System Ocieplania Ścian 
Zewnętrznych Budynku (metoda lekka mokra)”.

produkt λ klasa 
ogniowa

wymiary 
dł. x szer. [mm]

grubość
[mm]

PAROC WAS 50 0,034 A1 1200 x 600 50, 80, 100

produkt λ klasa 
ogniowa

wymiary 
dł. x szer. [mm]

grubość
[mm]

PAROC FAS B 0,036 A1 1200 x 600 40 ÷ 200
PAROC FAS 3 0,037 A1 1200 x 600 50 ÷ 180

PAROC FAL 1 0,040 A1 1200 x 200 50 ÷ 200
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rys. 2
Ściana ocieplona metodą BSO (lekką mokrą) 
z zastosowaniem PAROC FAS 3 lub PAROC FAL 1

rys. 1
Ściana szczelinowa z wentylowaną  pustką powietrzną

1. ściana zewnętrzna
2. zaprawa klejowa
3. PAROC FAS B  

lub  PAROC FAS 3
4. element mocujący
5. siatka zbrojąca
6. zaprawa klejowa
7. tynk paroprzepusz-

czalny

1. ściana zewnętrzna
2. zaprawa klejowa
3. PAROC FAL 1
4. siatka zbrojąca
5. zaprawa klejowa
6. tynk paroprzepusz-

czalny
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Ocieplanie ścian zewnętrznych
metodą lekką suchą
W metodzie lekkiej suchej ściany zewnętrzne ociepla się 
bez stosowania prac mokrych na budowie. W związku 
z tym, metoda ta nie ma praktycznie ograniczeń tem-
peraturowych dotyczących procesu technologicznego. 
Można ją stosować nawet w warunkach ostrej zimy. Do 
warstwy konstrukcyjnej ścian mocowany jest szkielet 
(ruszt) drewniany lub stalowy, stanowiący układ nośny 
dla warstwy izolacji cieplnej i warstwy elewacyjnej. 
Między elementy szkieletu układany jest materiał izo-
lacyjny. Do listew lub profili szkieletu mocowane są 
gotowe elementy elewacyjne, w postaci płyt osłonowych 
lub paneli elewacyjnych, których zadaniem jest ochrona 
izolacji cieplnej przed bezpośrednim oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych, takich jak: woda opadowa, 
wiatr, promieniowanie słoneczne. 
   Metodę tę szczególnie warto polecać do ocieplania 
budynków posiadających zniszczone elewacje. Odpada 
wówczas potrzeba przeprowadzania pracochłonnego 
przygotowania równego i stabilnego podłoża ściany.
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rys. 3
Przykład elewacji z zastosowaniem okładzin (PCV SIDING)

1. okładzina elewacyjna z PCV
2. szczelina wentylacyjna
3. wiatroizolacja
4. PAROC UNS 37 lub PAROC WAS 50
5. metalowy ruszt
6. ściana konstrukcyjna

1. płyta kamienna
2. szczelina wentylacyjna
3. regulowane kotwy dystansowe
4. PAROC WAS 25t
5. ściana konstrukcyjna

rys. 3.2
Elewacja wentylowana metodą suchą z okładziną elewa-
cyjną z kamienia

produkt λ klasa 
ogniowa

wymiary 
dł. x szer. [mm]

grubość
[mm]

PAROC WAS 25t 0,033 A1 1200 x 600 30, 50

PAROC WAS 50 0,034 A1 1200 x 600 50, 80, 100

1. okładzina ze szkła
2. szczelina wentylacyjna
3. ruszt metalowy
4. PAROC WAS 25t
5. łącznik mechaniczny
6. ściana konstrukcyjna

rys.  3.1
Elewacja wentylowana z okładziną ze szkła

PAROC UNS 37 0,037 A1 1220 x 610 50 ÷ 200
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