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Artyku  promocyjny

Wymagania dla cian 
zewn trznych

ciany zewn trzne powinny stanowi

bezpieczn  barier  przed otoczeniem ze-

wn trznym, chroni  nas przed mrozem, ale 

te  upa em, przed wilgoci , niegiem, desz-

czem, wiatrem, ogniem a te  ha asem ze-

wn trznym i… nieproszonymi „go mi”. 

Czy jedna ciana to potrafi?

Optymalnym rozwi zaniem jest tzw. 

ciana funkcyjna sk adaj ca si  z kilku 

warstw wyspecjalizowanych w swoim za-

kresie.  Jeden materia  ma funkcj  kon-

strukcyjn , inny funkcj  izolacyjn , a jesz-

cze inny funkcj  os onowo-ozdobn .

Warstwa konstrukcyjna – ma za zadanie 

przenosi  obci enia z dachu i z wy szych 

kondygnacji na fundamenty, powinna rów-

nie  zapewnia izolacj  akustyczn  i od-

porno ogniow . Dodatkowym bonusem 

takiej ciany mo e by akumulacja ciepl-

na, czyli zdolno  do stabilizacji ciep a. Im 

wi ksza akumulacyjno ciany tym d u-

ej dom si  nagrzewa, ale równie  wol-

niej traci ciep o po wy czeniu ogrzewa-

nia, a latem zapewnia mi e uczucie ch odu. 

Dobr  akumulacyjno  maj ciany o du ej

masie czyli g sto ci obj to ciowej. 

Izolacja cieplna. Ograniczanie zu ycia 

energii jest priorytetem dla UE, a poniewa

niemal 20% zu ywaj  gospodarstwa domo-

we nie dziwi fakt, e wymagania energo-

oszcz dno ci w stosunku do nowych do-

mów rosn . Obecne przepisy wymagaj  aby  

wspó czynnik przenikania ciep a cian 

zewn trznych wynosi  0,3 W/(m2•K).  Aby 

dom by  energooszcz dny, wspó czynnik 

ten nie powinien by  wi kszy ni  0,25 a na-

wet poni ej 0,2 W/(m2•K). W cianie funk-

cyjnej izolacyjno  cieplna zale y w zde-

cydowanej mierze od grubo ci warstwy 

materia u izolacyjnego (np. styropianu lub 

we ny mineralnej). 

Warstwa os onowa – elewacja ma za za-

danie zabezpieczy  gotowy mur i warstw

ocieplenia przed niekorzystnym dzia a-

niem warunków atmosferycznych i uszko-

dzeniem mechanicznym (chroni go przed 

obni eniem w a ciwo ci izolacyjnych 

i zniszczeniem). Jest równie  wizytówk

domu i jego mieszka ców. 

ciany zewn trzne wznoszone z silikatów 

s  zawsze cianami warstwowymi, w któ-

rych silikaty pe ni  funkcj  konstrukcyjn ,

a ochron  ciepln  zapewnia odpowiednia 

warstwa we ny mineralnej lub styropianu. 

Warstwa konstrukcyjna wykonana z si-

likatów gwarantuje najwy sze parame-

try wytrzyma o ciowe i ochrony ogniowej 

a dzi ki du ej masie równie  znakomi-

t  izolacyjno  akustyczn  i akumulacj

ciepln .

Materia  konstrukcyjny nawet o najlep-

szym wspó czynniku przewodzenia ciep a

(λ) ma kilkakrotnie gorsze parametry ciepl-

ne ni  materia  termoizolacyjny do ociepla-

nia cian. Stosuj c silikaty na ciany mo-

emy uzyska cian  nie tylko o bardzo 

dobrych parametrach izolacyjnych na przy-

k ad U
0
=0,15 [W/m²•K], ale równie  o bar-

dzo du ej pojemno ci cieplnej, co w przy-

sz o ci zaowocuje obni eniem kosztów 

zu ycia energii.

Na tak postawione pytanie trudno znale  jednoznaczn  odpowied .

Bo czy mo na jednakowe kryteria stosowa  dla cian zewn trznych, 

no nych czy dzia owych, cian fundamentów czy cian kolankowych.

Ró na jest ich funkcja w budynku i dlatego przepisy odpowiednich norm 

budowlanych nak adaj  na wybrane ciany ró ne wymagania. 

Czy do  powszechne kryterium; dobra izolacyjno  termiczna i jak najni szy 

koszt wybudowania 1 m2 ciany jest rozstrzygaj ce? Co to znaczy dobra 

izolacyjno  termiczna? Czy ten sam parametr izolacyjno ci cieplnej, 

akustycznej, b dzie jednakowo dobry niezale nie od lokalizacji naszego 

domu?

Jakie parametry cian
s  najwa niejsze?

Przekrój ocieplonej ciany zewn trznej
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Podstawowe grubo ci konstrukcyjnych 

cian wewn trznych i zewn trznych wyno-

sz  25, 24 i 18 cm. Stosuj c grubo  18 cm 

mo emy powi kszy  powierzchni  u ytko-

w  wznoszonego budynku, oraz zmniejszy

grubo ciany zewn trznej. Mimo to ciana 

nadal ma du y zapas no no ci, oraz spe nia 

wszystkie inne wymagania przepisów pra-

wa budowlanego.

Wymagania dla cian 
dzia owych

ciany dzia owe s  nieodzownym elemen-

tem ka dego domu, dziel  jego powierzch-

ni  na mniejsze pomieszczenia – pokoje, 

sypialnie, kuchnie, azienki.  Powinny za-

pewnia  prywatno  domownikom przeby-

waj cym w s siednich pomieszczeniach.  

Dlatego wa ne jest, by ciany dzia owe do-

brze t umi y d wi ki.

ciany dzia owe znajduj ce si  w po-

mieszczeniach takich jak azienka czy 

kuchnia powinny by  wykonane z materia-

ów o niskiej nasi kliwo ci lub dodatkowo 

impregnowane.

Powinny te  by atwe do wyko cze-

nia. Dobrze jest stosowa  na ciany dzia-

owe materia y, których wyko czenie nie 

jest bardzo pracoch onne i nie wymaga 

du o prac mokrych (tradycyjne zaprawy 

i tynki).

Pami tajmy o tym, e b dziemy chcie-

li przymocowa  ci kie meble, bibliotecz-

ki, zawiesi  szafki kuchenne, zamontowa

pó ki – ciana taka powinna mie du  wy-

trzyma o , zarówno na ciskanie, jak i na 

obci enia zwi zane z mocowaniem do 

nich ci kich przedmiotów.

Dzi ki temu, e elementy silikatowe pro-

dukowane s  z du  dok adno ci , mo na je 

murowa  na cienk  spoin , czyli z u yciem 

zaprawy klejowej. 

Podstawowe grubo ci cian dzia owych bu-

dowanych z silikatów to 12 i 8 cm. ciana 

taka stanowi wystarczaj c  przegrod  mi -

dzy pomieszczeniami w mieszkaniu, izoluje 

to pomieszczenie od innych  (równie  od ha-

asu), a co nie jest mniej wa ne, pozwala w 

sposób atwy i bezpieczny zamontowa  szaf-

k , pó k  czy wieszak. ciany z silikatów nie 

wymagaj  tynkowania, a taka ciana mo e

stanowi  element wystroju wn trza.

ciany akustyczne
Wybieraj c projekt domu, musimy mie

wiadomo , e na komfort mieszkania nie-

bagatelny wp yw b dzie mia a jego izola-

cyjno  akustyczna, czyli zdolno  kon-

strukcyjnych elementów budynku do 

zapobiegania przenoszeniu si  d wi ków 

zarówno zewn trznych (np. komunikacyj-

nych) jak i wewn trznych (generowanych 

przez instalacje, sprz ty domowe, d wi -

ki uderzeniowe, rozmowy domowników czy 

s siadów). 

Wymagania dotycz ce izolacyjno ci aku-

stycznej przegród s  okre lone w normach. 

Warto wiedzie , e nie s  one zbyt rygo-

rystyczne w naszym kraju i gotowy pro-

jekt domu mo e przewidywa  jedynie spe -

nienie tych wymaga . Je li dom ma stan

w g o nej okolicy, je eli budujemy „bli -

niak”, wysoko cenimy cisz  i spokój, warto 

zastosowa  rozwi zania o jak najlepszych 

parametrach akustycznych.

Ha as jest poj ciem trudnym do jedno-

znacznego zdefiniowania, dlatego okre la 

si  go jako d wi ki niepo dane. Dla jed-

nych dane d wi ki b d  ha asem a dla in-

nych jeszcze nie, np. g o na muzyka, kapi -

ca woda z kranu, budzik. 

Ha as sta  si  powa nym problemem cy-

wilizacyjnym. Osoby nara one na ha as 

skar  si  na spadek koncentracji i stres, co 
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39–46

SILIKAT N25 0,15–0,29 15 (20) 582 (760) 712 (870) REI240 1400 57 50

38–45

SILIKAT N24 0,15–0,29 15 (20) 548 (717) 671 (821) REI240 1400 55 48

42–48

SILIKAT N18 0,15–0,25 15 (20) 349 (453) 422 (520) REI240 1400 52 45

SILIKAT N12 SILIKAT N18 SILIKAT N24
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w dalszym etapie mo e wp ywa  na powa -

niejsze problemy zdrowotne, mi dzy inny-

mi uszkodzenia narz dów s uchu, nerwice, 

choroby uk adu kr enia.

Aby ciany by y „ciche”, powinny by

wykonane z materia ów ci kich – im bar-

dziej masywna ciana, tym trudniej wpra-

wi  j  w wibracj , drgania. Drgania wy-

wo ane d wi kami (ha asem) w druj  po 

konstrukcji budynku czyli cianach, stro-

pach i w ten sposób docieraj  do pomiesz-

cze  nawet bardzo od siebie oddalonych. 

Dlatego w ochronie przed ha asem bardzo 

istotne jest takie ukszta towanie konstruk-

cji budynku aby w jak najwi kszym stop-

niu uniemo liwi  przenoszenie si  niepo -

danych d wi ków. Uzyskuje si  to nie tylko 

przez stosowanie ci kich materia ów, rów-

nie  poprzez odpowiednie kszta towanie 

po cze  pomi dzy poszczególnymi ciana-

mi i stropami budynku.  Wa ne jest w a ci-

we po czenie cian i zasadniczo nie mie-

szanie technologii. 

Jedn  z najwa niejszych zalet cian z si-

likatów jest ich wysoka izolacyjno  aku-

styczna.

ciany elewacyjne
Elewacja to jeden z istotnych elementów 

budynku. Oczywi cie mo na zastosowa

tynk, wybór kolorów i faktur jest bardzo 

szeroki, ale znacznie trwalszym rozwi za-

niem b dzie elewacja wykonana z elemen-

tów murowych (cegie , p ytek). Po pierwsze 

stanowi tarcz  ochronn  przed czynni-

kami atmosferycznymi oraz uderzeniami 

mechanicznymi. Powinna by  wykonana 

z materia u o du ej odporno ci na promie-

niowanie UV oraz wszelkie zanieczyszcze-

nia,  posiada  odporno  na du e wahania 

temperatury oraz du  trwa o . Drugie, 

równie wa ne wymaganie, jakie stawia si

elewacji to jej estetyczny wygl d i archi-

tektoniczne wkomponowanie w bry  bu-

dynku.

Kolorowe ceg y i kszta tki elewacyjne s

cz ci  oferty produktowej Grupy SILIAKTY. 

Warstwy elewacyjne cian szczelinowych 

maj  12 lub 9 cm.

W zak adach nale cych do Grupy 

SILIKATY produkuje si  wyroby elewacyjne 

bia e lub barwione w masie na kilka kolorów 

(grafit, ó ty, zielony, czerwony). Elementy te 

maj  g adk  lub upan  powierzchni  lico-

w , która powstaje podczas obróbki mecha-

nicznej jednej lub dwóch p aszczyzn bocz-

nych. Ceg y i kszta tki elewacyjne mog  by

stosowane zarówno na zewn trz jak i we-

wn trz budynku.  

Wymagania dla cian 
fundamentowych
i cian piwnic
G ównym zadaniem cian fundamentowych 

i piwnicznych jest bezpieczne przeniesienie 

obci e  z wy szych kondygnacji nadziem-

nych, stropów, dachu na fundament budyn-

ku. Dlatego te ciany te powinny by  wyko-

nane z materia ów o du ej wytrzyma o ci,

niskiej nasi kliwo ci oraz materia ów mro-

zoodpornych.

Nie ka dy materia cienny mo e znale

tu zastosowanie. W praktyce budowlanej 

przyj o si  stosowanie bloczków betono-

wych, ale znacznie lepszym i coraz cz -

ciej stosowanym rozwi zaniem s  blocz-

ki silikatowe pe ne. Silikaty ze wzgl du na 

wysok  wytrzyma o na ciskanie z po-

wodzeniem mog  by  stosowane do wyko-

nywania cian fundamentowych i piwnic 

w budynków. Maj  stosunkowo nisk  na-

si kliwo ci i wysok  odporno  na koro-

zj  biologiczn . Oczywi cie, tak jak ka dy

inny materia  trzeba je odpowiednio zabez-

pieczy  przed wilgoci .

Oprócz pomieszcze  mieszkalnych w ka -

dym domu mamy  pomieszczenia tech-

niczne, cz sto gara e podziemne, pomiesz-

czenia magazynowe oraz pomieszczenia 

rekreacyjne a tu g adka ciana z bloczków 

lub cegie  silikatowych, których nie trzeba 

tynkowa  b dzie dodatkow  ozdob  two-

rz c nowoczesne wn trze.

Grupa SILIAKTY

infolinia: 0801 573 577

informacja techniczna: 22 886 63 43

www.grupasilikaty.pl
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