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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Od stycznia 2017 r. zmieni y si
warto ci wska nika EP, czy-
li rocznego zapotrzebowania 

na nieodnawialn  energi  pierwotn  po-
trzebn  do ogrzania ka dego metra kwa-
dratowego powierzchni budynku. Dla bu-
dynku jednorodzinnego musi by  ni sza 
ni  95 kWh/(m2/rok). W zwi zku z tym 
zmieniaj  si  dopuszczalne izolacyjno ci 
zarówno cian, jak i okien oraz dachów – 
p askich i sko nych.

Dach – zarówno p aski, jak i sko ny – 
musi by  teraz cieplejszy. Warto  wspó -
czynnika przenikania ciep a (Uc) dla da-
chu sko nego nie mo e przekroczy
0,18 W/(m2.K). Dla przypomnienia – do 
ko ca 2016 r. dopuszczalne Uc wyno-
si o 0,20 W/(m2.K). Jednak za trzy lata 
(w 2021 roku) warto  wspó czynnika 
zmniejszy si  o kolejne 0,03 W/(m2.K). Jakie 
skutki praktyczne niesie za sob  zaostrze-
nie si  obowi zuj cych przepisów?

Jakie przepisy obowi zuj  od 1 stycznia 
2017 roku? Z pozoru zmiana jest nieznacz-
na – z 0,20 do 1,8 W/(m2.K), czyli mniej 
wi cej 10%. Bior c jednak pod uwag  moc-
no wy rubowane wymagania inwestorów, 
licz cych ka d  z otówk , trzeba b dzie 
ponownie przekalkulowa  wiele kosztory-
sów izolacji dachów, strychów i poddaszy.

Co ta zmiana znaczy dla wykonawców? 
Czy b dzie trzeba stosowa  inne roz o e-
nie grubo ci we ny, eby sprosta  normom 
i eby ocieplenie poddasza by o cieplejsze? 
Najlepszym rozwi zaniem jest korzysta-
nie z produktów, które ju  teraz spe niaj
nowe parametry, bez konieczno ci uk ada-
nia grubszej warstwy termoizolacji.

Najpopularniejszym, tradycyjnym ma-
teria em izolacyjnym do dachów sko-
nych jest we na mineralna. Aby zapew-

ni  przepisowe Uc, nale y j  uk ada  w 2
warstwach o cznej grubo ci 30 cm. Na 
tak  grubo  zwykle sk adaj  si  dwie 
warstwy we ny – pierwsza u o ona po-
mi dzy krokwiami, a druga pod nimi. 
Takie rozwi zanie izolacji poddasza od 
lat uchodzi za optymalne. We na mine-
ralna climowool to materia  niepalny i a-

twy w aplikacji. Zró nicowane grubo ci 
oraz precyzyjnie okre lony wspó czynnik 
przewodzenia ciep a pozwalaj  na wybra-
nie produktu odpowiedniego do potrzeb 
oraz w optymalny sposób spe niaj cego 
najnowsze normy cieplne.

Maty z mineralnej we ny szklanej 
climowool przeznaczone do izolacji 
poddasza wyst puj  w 3 wariantach: 
DF1, DF35 i DF33. Ró ni  si  przede 
wszystkim wspó czynnikiem przewod-
nictwa cieplnego: λ = 0,039, 0,035 lub 
0,033 W/(m.K). Przy zastosowaniu we -
ny mineralnej climowool DF1 o wspó -
czynniku lambda 0,039 na pierwsz  war-
stw  ocieplenia o grubo ci 15 cm i drug
równie  o grubo ci 15 cm otrzymuje-
my wspó czynnik przenikania ciep a Uc

o warto ci 0,15 W/(m2 .K). Przy zastosowa-
niu we ny climowool DF35 o wspó czyn-

niku lambda 0,035 na obu warstwach 
o tych samych grubo ciach obni a-
my wspó czynnik Uc do 0,138 W/(m2 .K). 
Najlepsze parametry uzyskuje jednak 
we na climowool DF33 o wspó czynniku 
lambda 0,033, gdzie stosuj c odpowied-
nio grubo ci 15 cm i 15 cm, wspó czynnik 
Uc wynosi 0,132 W/(m2.K). Warto ju  teraz, 
przed kolejnymi zmianami w 2021 roku, 
przyzwyczai  si  do stosowania najlep-
szych rozwi za  i przekonywa  do nich 
inwestorów indywidualnych.

Odpowiednia termoizolacja dachu skośnego wpływa na energooszczędność całego budynku. Im niższy 
współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego, tym mniej zużywa się energii do ogrzania domu, 
co przekłada się na znaczne korzyści finansowe. Zmienione przepisy budowlane dotyczące współczynnika 
przenikania ciepła podnoszą normy o prawie 10%. Co to oznacza dla wykonawców i jakie materiały 
najlepiej stosować?
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climowool sp. z o.o. 
ul. Ko ciuszki 5, 66-008 widnica 

tel. 22 369 67 01
www.climowool.pl, e-mail: biuro@climowool.pl

Jak cieplać dach skośny wg nowych norm budowlanych?
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Tworzy dobry klimat
Poznaj Pana Klimka
i polub nas na Facebooku
www.facebook.com/panklimek

www.climowool.pl

Przepis na bezpieczny
i komfortowy dom?

.
Zadbaj o idealny klimat pod Twoim dachem.

5. Oddycha
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