
Pod wzgl dem obj to ci najwi ksz  cz

materia ów do budowy domu stanowi  ma-

teria y cienne. Tych materia ów, w przeci-

wie stwie np. do pokrycia dachowego, okien 

czy p ytek, nie da si  wymieni  przez ca y

okres eksploatacji budynku. Dlatego przed 

podj ciem decyzji, czego u y  do budowy 

cian, warto dobrze pozna  w a ciwo ci cha-

rakteryzuj ce dany materia .

Sk d w domu para wodna?
Obok wytrzyma o ci i termoizolacyjno ci

równie  paroprzepuszczalno  jest istotn

cech  decyduj c  o komforcie w danym bu-

dynku. Sk d bierze si  w nim para wodna? 

Wytwarzaj  j  mieszka cy przez oddychanie, 

gotowanie, zmywanie naczy , sprz tanie, k -

piele, pranie, suszenie odzie y, podlewanie 

ro lin doniczkowych i wiele innych czynno-

ci. Ilo  wody, która jest wytwarzana przez 

czteroosobow  rodzin , to ok. 7–15 litrów na 

dob . Wydaje si , e jest to warto  znacz-

nie przesadzona. Niestety, jest rzeczywista. 

W warunkach domowych wystarczy zwa y

mokr  odzie  po praniu i wirowaniu, wysu-

szy  j  i ponownie zwa y  (ró nica wynosi 

0,5–1 kg na jednym wsadzie do pralki). Warto 

te  pami ta , e nawet w trakcie snu przez 

skór  i w wyniku oddychania wydzielamy ok. 

30–50 g pary wodnej na godzin .

Na szcz cie w ka dym domu mamy wen-

tylacj  grawitacyjn  i coraz cz ciej równie

mechaniczn , po czon  z rekuperatorem 

odzyskuj cym ciep o. Wi kszo  opracowa

podaje, e dobrze zaprojektowana i sprawnie 

dzia aj ca wentylacja jest w stanie usun

z budynku nawet 95% pary wodnej. W zwi z-

ku z tym mo na by przyj , e problemu by

nie powinno. Jednak, jak w wi kszo ci oczy-

wistych spraw, „diabe  tkwi w szczegó ach”.

Przyjmijmy, e czteroosobowa rodzina wy-

twarza 10 l wody na dob . Nowoczesne uk ady

wentylacyjne usun  9,5 l na zewn trz. Pozosta-

je tylko, a mo e a  0,5 l. Co si  stanie, je li b -

dziemy dzie  po dniu nas czali t  wod ciany

przy jednoczesnym ograniczeniu mo liwo ci

wydostania si  jej na zewn trz? Przez pierwsze 

tygodnie, miesi ce, a nawet lata woda b dzie

wsi ka a w materia cienny. Sytuacj  mog

pogorszy  jeszcze dziesi tki litrów wody z wy-

lewek pod ogowych, tynków i farb, które nie 

zd y y wyschn , je eli prace wyko czenio-

we w budynku wykonywano pó n  jesieni .

Wówczas na cianach zewn trznych przy sufi -

cie lub listwach pod ogowych pojawi  si  ma e

czarne punkty, a zaraz po nich ró nokolorowe 

wykwity na wi kszych powierzchniach. 

Taki w a nie efekt mo e da  te pozosta e

5% wody, które powinno by  przetranspor-

towane przez cian . Ten czarny scenariusz 

si  sprawdzi, je eli wentylacja nie zadzia a

w sposób zadowalaj cy, i je li ciany oraz 

materia  izolacyjny na zewn trz b d  mia y

nisk  paroprzepuszczalno .

ciany paroprzepuszczalne
Aby ustrzec si  przed tak  sytuacj , do budo-

wy cian oraz izolacji termicznej mo na u y

materia ów o wysokiej paroprzepuszczalno-

ci. Para wodna przechodzi przez cian  na 

skutek ró nicy temperatury i ci nienia z wn -

trza na zewn trz budynku. Jest to szczególnie 

wa ne zim , kiedy okna otwiera si  na bardzo 

krótki czas. Natomiast latem, gdy wietrzymy 

Budowa w asnego domu to jedno z najwi kszych wyzwa  w yciu. Chcemy, 

aby nasz dom by  bezpieczny, ciep y i zapewnia  nam poczucie wysokiego 

komfortu. Bezpiecze stwo opiera si  g ównie na doborze sprawdzonych 

materia ów i wyposa eniu budynku w odpowiednie drzwi, okna i systemy 

alarmowe. Oszcz dno  ciep a pozwala na obni enie najistotniejszej cz -

ci kosztów eksploatacyjnych. Na komfort domu wp ywa jego lokalizacja, 

wyposa enie, a tak e materia y, z jakich zosta  wybudowany.
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pomieszczenia prawie przez ca y dzie , a na 

zewn trz jest sucho, proces wchodzenia wil-

goci do ch odnych pomieszcze  nie zachodzi. 

Spo ród materia ów ciennych najmniejszy 

opór parze wodnej stawiaj  pustaki i bloczki 

z keramzytobetonu. Te elementy sk adaj  si

z ceramicznych kulek keramzytowych po -

czonych ze sob  zaczynem cementowym. 

Pomi dzy kulkami mamy bardzo du  ilo

porów otwartych, które tworz  kanaliki bez 

trudu transportuj ce par  wodn .

Test keramzytobetonu
Aby potwierdzi  t  w a ciwo  keramzytobe-

tonu, mo na zrobi  bardzo prosty test. Wystar-

czy wzi  kilka materia ów przeznaczonych 

do budowy cian o zbli onej grubo ci (w przy-

padku pustaków z komorami trzeba je obróci

o 90º na bok). Przez te wszystkie materia y

nale y przelewa  od góry wod . Wynik testu 

b dzie najprawdopodobniej taki, e przez wy-

roby z keramzytobetonu woda przeleci prawie 

jak przez sito, a inne elementy b d  j  wch a-

nia  przez d u szy czas. W drugiej cz ci

eksperymentu materia y nale y pozostawi

w nas onecznionym miejscu i obserwowa

szybko  ich wysychania (lub nawet je wa-

y  w okre lonych odst pach czasu). Równie

w tym wypadku przekonamy si , e najszyb-

ciej wyschn  wyroby z keramzytu. 

Wi kszo  obecnie budowanych cian ze-

wn trznych to ciany warstwowe (od wewn trz

pustaki lub bloczki jako ciana konstrukcyjna, 

a od zewn trz izolacja termiczna). Dobór war-

stwy izolacji jest równie  bardzo wa ny dla 

zbudowania paroprzepuszczalnej, oddychaj cej

ciany. Spo ród materia ów izolacyjnych wska-

zane jest zastosowanie we ny mineralnej, która 

bez trudu odprowadzi wilgo  ze ciany na ze-

wn trz.

Suche ciany lepiej chroni
przed zimnem
To, jak wa na jest sucha ciana w izolacyjno-

ci termicznej, mo na zobrazowa  za pomoc

prostego przyk adu spoza bran y budowla-

nej. Gdy wk adamy na siebie kolejne warstwy 

odzie y, zabezpieczamy organizm przed utra-

t  ciep a. Je eli zmokniemy lub nadmiernie 

si  spocimy, to wilgotna odzie  przestaje chro-

ni  przed zimnem. Wspó czesnym sposobem 

rozwi zania tego problemu jest termoaktywna 

odzie . I w a nie podobnym, termoaktywnym 

materia em ciennym s  wyroby z keramzyto-

betonu.

Wyroby cienne systemu Optiroc Blok 

i wielu innych lokalnych systemów s  produ-

kowane na terenie ca ego kraju.

Po wi cej informacji zajrzyj na 

www.optirocblok.pl

lub skontaktuj si  z doradc

e-mail: keramzyt.weber@saint-gobain.com, 

tel. 58 772 24 22.

Saint-Gobain Construction 

Products Polska sp. z o.o.

marka Weber Leca®

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

infolinia: 801 620 000

keramzyt.weber@saint-gobain.com

www.netweber.pl
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