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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 3/2014

Wa nym elementem systemu przy ocieplaniu bu-

dynku jest ko ek do mocowania izolacji. Jest kil-

ka istotnych cech, na które nale y zwróci  uwag

przy jego doborze i monta u.

Paleta oferowanych ko ków do mocowania izolacji 

termicznej jest bardzo szeroka. Dla inwestora wy-

bór jakiegokolwiek z nich jest nie lada wyzwaniem. 

Warto wybiera  produkty oznakowane znakiem 

CE. Ko ki tak oznakowane poddawane s  badaniom 

starzeniowym symuluj cym 25-letni okres u yt-

kowania. Takie badania mog  przej  tylko ko ki 

wyprodukowane z najlepszych tworzyw. Szukaj- 

my, zatem tego typu oznakowania i parametrów 

technicznych ko ków na etykiecie opakowania.

Na rynku dost pnych jest kilka rodzajów ko ków, 

tj. ko ki z trzpieniem tworzywowym oraz z trzpie-

niem stalowym z obtryskan  i nieobtryskan  two-

rzywem g ówk . Ko ek nale y dobra  w zale no-

ci od typu pod o a (pe ne – np. beton, ceg a czy 

szczelinowe, np. Porotherm) bior c pod uwag

jego stref  zakotwienia. Przy doborze d ugo ci 

ko ka nale y uj  grubo  i rodzaj materia u izo-

lacyjnego (we na mineralna, styropian) oraz w za-

sadzie zawsze wyst puj ce nierówno ci pod o a

oraz zapraw  klejow . Nale y zwróci  uwag  na 

talerzyk ko ka, poniewa  odpowiada on za doci-

skanie materia u izolacyjnego do pod o a. Ko ki, 

których talerzyk jeste my w stanie wygi  w pal-

cach, nie spe ni  swojego zadania. Podczas mon-

ta u zatopi  si  w izolacji i b dzie trzeba szpa-

chlowa  je warstw  kleju, co w efekcie ko cowym 

spowoduje, e uzyskamy efekt biedronki (okr g e

plamy na elewacji). Warto zwróci  na to uwag ,

poniewa  wygl d elewacji jest najwa niejszym 

efektem ko cowym ocieplenia. Powsta ego efek-

tu biedronki nie cofniemy, a miejsca mocowania 

ko ków b d  widoczne niezale nie od pory roku. 

Istotne jest równie  to, czy ko ki posiadaj  cechy 

termodybla, tzn. ograniczaj  do minimum prze- 

wodzenie ciep a, czyli powstawanie mostków ter-

micznych odpowiedzialnych za straty ciep a na 

elewacji ( rednio 1000 punktów mocowa  na do-

mek jednorodzinny to 1000 potencjalnych punk-

towych mostków termicznych).

Po prawid owym doborze ko ka przychodzi czas na 

monta . Nawet najlepszy produkt o najwy szych pa-

rametrach nie b dzie spe nia  swojego zadania, je-

li nie zostanie prawid owo zamocowany. Do mon-

ta u ocieplenia wybierzmy firm  z d ugoletnim 

do wiadczeniem,  która  zaoferuje nam rozwi -

zanie systemowe, tj. izolacj , ko ki, siatki, kleje 

renomowanej firmy systemowej tzn. takiej, która 

dostarcza komplet materia ów niezb dnych do pra-

wid owego wykonania docieplenia. Ta forma zaku-

pu gwarantuje, e stosujemy sprawdzone produkty 

i system, a nie przypadkowo dobrane komponenty.

Proces monta u ko ków poprzedzony jest wywier-

ceniem otworu. Nale y zwróci  uwag  na sposób 

i jako  wykonania otworu. W pod o ach szcze-

linowych powinno si  stosowa  tylko wiert o ze 

zredukowanym udarem, poniewa  to gwarantuje 

prawid owe zakotwienie ko ka w przygotowanym 

otworze. Stosowanie przez wykonawców wierte

udarowych powoduje, e cianki np. Porothermu s

degradowane i ko ek nie ma w czym si  zakotwi .

Prawid owe mocowanie p yt izolacyjnych powin-

no si  przeprowadzi   na ich czeniach i w rod-

ku, bezwzgl dnie w punktach klejenia do pod o-

a. W przypadku domów jednorodzinnych ilo

ko ków na m2 powierzchni to rednio 4–5 sztuk. 

Przechodz c do procesu monta u ko ków, mo e-

my je zamontowa  na dwa sposoby; powierzchnio-

wy i zag biony. Zwyczajowo monta y ci stosuj

monta  powierzchniowy, wbijany gdzie po wy-

wierceniu otworu i w o eniu ko ka, trzpie  ko ka 

(gwó d ) zostaje wbity m otkiem. 

W przypadku  stosowania  produktów kiepskiej 

jako ci i monta u ich poprzez niedo wiadczone-

go monta yst  nagminne jest niszczenie (dziu-

rawienie) termoizolacji przez zbyt g boko wbite 

ko ki. Powsta e w ten sposób dziury wykonawcy 

zaszpachlowuj  warstw  kleju. Taki monta  jest 

b dny, poniewa  warstwa ocieplenia jest niejed-

nolita, a efektem jest wspomniany efekt biedronki. 

Zamocowany ko ek powinien licowa  si  z elewa-

cj . Tak przygotowana ciana b dzie wtedy prawi-

d owo przygotowana do nak adania siatki i kleju 

bez potrzeby szpachlowania.

W przypadku monta u zag bionego z u yciem 

za lepki najkorzystniej jest zastosowa  ko ek 

wkr cany z trzpieniem stalowym. Po wywierceniu 

otworu, w o eniu ko ka, wkr ca si  go za pomoc

specjalnego urz dzenia monta owego, które jedno-

cze nie wycina w izolacji otwór gotowy do zakry-

cia za lepk . Naci ty w termoizolacji otwór jest ide-

alnie dopasowany do za lepki. Uzyskujemy g adk

powierzchni  przygotowan  do dalszych prac do-

ciepleniowych. Straty ciep a i wyst powanie efek-

tu biedronki s  w tym przypadku wyeliminowane. 

Pami tajmy, e ko ek mimo i  go nie wida , ma 

istotne znaczenie, poniewa  prawid owo dobra-

ny i zamontowany zapewnia nam bezpiecze stwo 

i pi kn  elewacj  na d ugie lata.

Zajmujemy si  produkcj  i rozwojem ko ków 

od dziesi cioleci. Jeste my europejskim liderem 

w rozwi zaniach mocowania izolacji termicz-

nych. Skorzystaj z naszych do wiadcze !
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 Plamy na elewacji, czyli „efekt biedronki”

 Elewacja domu po ociepleniu Monta  zag biony ko ka w materiale izolacyjnym

JAK PRAWID OWO DOBRAJAK PRAWID OWO DOBRA
I ZAMOCOWAI ZAMOCOWA KO EKKO EK
Termomodernizacja, czyli ocieplanie budynków to temat bardzo na czasie. 

Warto zwróci  uwag , co i w jaki sposób montuje nam wykonawca, aby nie 

tylko mie  fizycznie ocieplony budynek, ale równie  spokój, ciep o i gwarancj

jako ci na kolejne kilkadziesi t lat.
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