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Oto kilka najwa niejszych zasad wykonania izo-

lacji zewn trznej w tej technologii. 

1Przygotowanie pod o a. Powierzchnia cia-

ny przeznaczona do izolacji powinna by

oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, lu nych 

kawa ków tynków, py u, t uszczu, nalotów czy 

wykwitów, które mog yby spowodowa  rozwar-

stwienie ocieplonej ciany. 

2Listwa startowa i szczelina dylatacyjna.

Rozpoczynaj c uk adanie izolacji termicznej 

nale y pami ta  o dylatacji, czyli kilkucentyme-

trowej przestrzeni pomi dzy gruntem a pierw-

szym rz dem izolacji, (grunt pod wp ywem mrozu 

czasami si  podnosi, gdyby nie dylatacja, par-

cie na warstw  izolacji niszczy oby elewacj ). 

Najcz ciej jest to linia coko u budynku wyzna-

czona izolacj  przeciwwilgociow  u o on  na 

cianach fundamentowych lub piwnicznych. 

Kraw dzie szczelin dylatacyjnych s  wykonane 

przy u yciu profili coko owych i s  mocowane za 

pomoc  ko ków rozporowych, przed monta em

ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej. 

3Warstwa izolacyjna. Uk adaj c izolacj  ze sty-

ropianu starannie dociskamy p yty wzajem-

nie do siebie, aby unikn  powstawania mostków 

termicznych na z czeniach. Jednak najlepszym 

sposobem unikni cia mostków jest wykonanie 

izolacji p ytami frezowanymi. Pierwszy rz d

p yt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. P yty 

styropianowe powinny by  przyklejane metod

„pasmowo punktow ” to znaczy, e szeroko

pasma masy klej cej wzd u  obwodu p yty po-

winna wynosi , co najmniej 3 cm, a na pozosta-

ej powierzchni powinny by  na o one placki 

o rednicy 8–12 cm tak, aby czna powierzch-

nia masy klej cej obejmowa a, co najmniej 40% 

powierzchni p yty. W miejscach gdzie wyst pu-

je s abe pod o e lub nara onych na wi ksze ssa-

nie wiatru (np. naro a budynku, okolice otwo-

rów okiennych i drzwiowych) nale y równolegle 

stosowa  mocowanie mechaniczne, u ywaj c

ko ków rozpr nych. Stosuj c p yty o g adkich 

kraw dziach nale y zastosowa  6 ko ków/m², 

natomiast przy p ytach frezowanych wystarcz

4 ko ki/m². W mocnych cianach wykonanych np. 

z ceg y pe nej, ko ki powinny by  zakotwione na 

g boko  min. 5 cm, a w mniej wytrzyma ych 

cianach np. z pustaków czy betonu komórkowe-

go na g boko  min. 9 cm (nale y stosowa  ko ki 

rozporowe posiadaj ce atest na tego rodzaju u y-

cie). Talerzyki dociskowe ko ków musz  dok ad-

nie przylega  do powierzchni p yt styropiano-

wych. Uk adanie drugiego rz du, rozpoczynamy 

od po ówki p yty. Przy naro niku p yt  wysuwa-

my na jej grubo , aby umo liwi  wi zanie rz -

dów na obydwu cianach. Uk adanie trzeciego 

rz du p yt rozpoczynamy ponownie od ca ej p y-

ty, aby w ten sposób zapewni  mijanie spoin i do-

bre wi zanie pomi dzy poszczególnymi rz dami. 

Nale y pami ta , aby styki p yt nie wyst powa y

w naro ach okiennych i drzwiowych.

4Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej.

W miejscach, które s  szczególnie nara one 

na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie na-

ro a na parterze, w otworach okiennych i bal-

konowych, mocujemy profile okienne z fabrycz-

nie wtopionym pasem siatki. Mo na zastosowa

równie  dodatkowe paski siatki zbroj cej, u o o-

ne uko nie w stosunku do g ównej warstwy lub 

w postaci warstwy podwójnej. Po dwóch – czte-

rech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na 

p yty styropianowe nanosi si  warstw  podk a-

dow  o grubo ci ok. 2 mm warstwy masy klej -

cej. Bezpo rednio na wie o po o ony klej wci-

skamy, od góry do do u, pasy siatki zbrojeniowej. 

Siatka musi by  zatopiona w masie klej cej bez 

fa d i zagniece  na ca ej swojej grubo ci. Kolejne 

pasy siatki z w ókna szklanego s  uk adane po-

dobnie jak pierwszy, od góry do do u, z zak ad-

k  na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna 

zachodzi  tak e na wszystkie naro niki, profi-

le ochronne itp.

5Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa 

zbroj ca powinna schn  przez co najmniej 

48 godzin. Na wyschni te pod o e nanoszona jest 

warstwa gruntuj ca pod tynk zewn trzny, zale-

ca si  gruntowanie pod o a podk adem tynkar-

skim w kolorach zgodnych z kolorystyk  tynku. 

Podk ad schnie minimum 24 godziny. Wykonuj c

izolacj  styropianem mo emy wybra  prawie 

ka dy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny i si-

Wzrost cen no ników energii oraz nowe regulacje prawne w zakresie 

certyfikacji energetycznej budynków wymuszaj  inwestycje w dociepla-

nie budynków. Najcz ciej spotykan , najta sz  i najbardziej efektywn

ekonomicznie technologi  ocieplania cian zewn trznych, jest technolo-

gia „lekka - mokra”. Na ocieplenie t  metod  sk adaj  si  trzy warstwy: 

izolacyjna (p yty ze styropianu), wzmacniaj ca (zaprawa klej ca i siatka 

z w ókna szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), które tworz

wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizolacyjny.

Docieplanie cian w technologii lekkiej-mokrej 
przy wykorzystaniu styropianu
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likatowy. Wart polecenia jest tynk mineralny 

lub polimerowo-mineralny – koszt mniejszy ni

akrylowego, a efekt równie dobry. Przygotowan

mas  lub zapraw  tynkarsk  rozprowadza si

cienk , równomiern  warstw  po pod o u za po-

moc  d ugiej pacy ze stali nierdzewnej. dan

struktur  tynku uzyskuje si  poprzez zatarcie 

na o onej masy.

6W a ciwa pora wykonania ocieplenia. 

Wszystkie prace dociepleniowe powinno 

si  prowadzi  w odpowiednich warunkach po-

godowych, czyli temperaturze od +5 do 25ºC, 

przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie osta-

tecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak naj-

szybciej. 

7Mo liwe b dy przy stosowaniu technologii 

lekkiej – mokrej.

Trwa o  systemów ociepleniowych wyko-

nanych w technologii lekkiej – mokrej (jedne-

go z Bezspoinowych Systemów Ocieple  tzw. 

BSO) ocenia si  na co najmniej 30 lat, przy za o-

eniu, e prowadzone s  okresowe konserwacje 

wyprawy tynkarskiej. Przy prawid owym wyko-

naniu i przyj ciu dobrych rozwi za  technicz-

nych systemu BSO w w z ach konstrukcyjnych, 

umo liwia on uzyskanie znacznej izolacyjno ci 

cieplnej cian. 

Niestety czasami ujawniaj  si  wady w war-

stwie ocieplenia, których przyczyny mog  le e

w nieprawid owo ciach:

 na etapie projektowania,

 wykonawstwa prac ociepleniowych,

 u ytkowania budynku.

Wykonawstwo
Przy wykonaniu ocieplenia metod  lekk  – mokr

mog  pojawi  si  nieprawid owo ci, które ujaw-

niaj  si  np. w postaci odspoje  p yt lub du ych 

rys w wyprawie tynkarskiej.

1Zamontowanie systemów ocieplania na nie-

w a ciwie przygotowanym pod o u.

Pod o e stanowi zewn trzna powierzchnia 

obudowy wraz z warstw  przypowierzchniow ,

a w przypadku mocowania cznikami mecha-

nicznymi, tak e warstwa ciany o wymaganej 

g boko ci zakotwienia. Prawid owo przygo-

towane pod o e powinno spe nia  nast puj -

ce warunki:

 by  odpowiednio no ne – o wytrzyma o ci na 

odrywanie nie mniejszej ni  0,08 MPa, (okre lo-

nej metod  „pull off” lub za pomoc  testu odrywa-

nia próbnie zamontowanej p yty izolacji cieplnej), 

oczyszczone z py u, lu nych pow ok malarskich 

lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 

oraz zagruntowane – kiedy jest to konieczne;

 by  odpowiednio p askie – dopuszcza si  od-

chylenia od p aszczyzny od +2 mm do -4 mm, 

ewentualne lokalne nierówno ci powinny by

usuni te przez zeszlifowanie oraz wykonanie 

szpachlowania lub warstwy wyrównawczej;

 by  odpowiednio czyste – wszelkie zabru-

dzenia, py , zanieczyszczenia biologiczne oraz 

znajduj ce si  w pod o u materia y, które mog

zmniejszy  przyczepno  lub wej  w reakcj

chemiczn  z materia ami systemu ocieplenia, po-

winny by  oczyszczone mechanicznie lub zmyte 

pod dopuszczalnym ci nieniem wod  (z ewen-

tualnym zastosowaniem odpowiednich rodków 

chemicznych);

 by  odpowiednio ma o wilgotne – wyschni -

te po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualne-

go podci gania kapilarnego lub nadmiernego za-

wilgocenia budowlanego.

2Wykonanie ocieplenia w czasie niesprzyja-

j cych warunków pogodowych – przyjmuje 

si , e prace ociepleniowe powinny by  prowa-

dzone w czasie:

 niewyst powania opadów atmosferycznych,

 kiedy nie jest spodziewany spadek temperatu-

ry poni ej 0ºC w ci gu doby,

 w zakresie temperatury powietrza od 5ºC do 

25ºC,

 przy os oni ciu ocieplenia przed dzia aniem 

s o ca i wiatru.

3Niew a ciwe wyko czenie kraw dzi war-

stwy ocieplaj cej – kraw dzie: dolna i ewen-

tualnie boczne, w przypadku gdy warstwa izo-

lacji cieplnej nie wyst puje na ca ej powierzchni 

obudowy (np. w przypadku ocieplenia tylko cian 

szczytowych), powinny by  zabezpieczone od-

powiednimi kszta townikami lub zbrojon  wy-

praw  tynkarsk .

4Niew a ciwe wykonanie po cze  ocieplenia 

z o cie nicami okien i drzwi. 

Po czenie powinno by : elastyczne, wodosz-

czelne i odpowiednio szczelne na przenikanie 

powietrza. Konieczne jest stosowanie ta m, ma-

teria ów uszczelniaj cych lub specjalne kszta -

towników systemowych. Przy niew a ciwym 

wykonaniu np. po czenia w podokienniku, na-

ra amy si  na intensywne wentylowanie powie-

trzem zewn trznym przestrzeni pod parapetem 

zewn trznym i pod progiem okna, przez co zna-

cz co wzrasta podatno  na powierzchniow

kondensacj  pary wodnej po stronie wewn trz-

nej obudowy.

5Nieprawid owe przyklejanie p yt styropia-

nowych. 

Pod o e zazwyczaj nie jest wystarczaj co rów-

ne by zastosowa  równomierne na o enie zapra-

wy pac  z bat , p yty izolacji cieplnej powinny 

by  mocowane przez na o enie masy klej cej 

wzd u  kraw dzi p yty na szeroko ci co naj-

mniej 3 cm, a na pozosta ej powierzchni placka-

mi, tak aby cznie masa klej ca pokrywa a ponad 

40 % powierzchni. 

6Nie uk adanie p yt kraw dziami na styk.

Szczeliny mi dzy p ytami nie powinny 

by  wi ksze ni  to wynika z dopuszczalnych to-

lerancji wymiarowych p yt. Ewentualne niemo -

liwe do unikni cia wi ksze szczeliny powinny 

by  wype nione klinowymi wycinkami z zasto-

sowanej izolacji cieplnej (do wype nienia szcze-

lin nie nale y u ywa  zaprawy).   

7Niew a ciwe mocowanie cznikami me-

chanicznymi. 

W przypadku zastosowania czników mecha-

nicznych nale y zapewni  aby ich liczba, roz-

mieszczenie, rodzaj, g boko  zakotwienia by y

zgodne z ustaleniami podanymi w projekcie, wy-

nikaj cymi z oceny: obci enia warstwy ocieple-

nia w konkretnym budynku, rodzaju pod o a do 

którego mocowana jest ta warstwa oraz zastoso-

wanego rodzaju izolacji cieplnej.

8Niew a ciwe wykonanie warstwy zbrojo-

nej.

Siatka zbroj ca powinna by  zakryta zapra-

w , tak aby by a ca kowicie niewidoczna na po-

wierzchni warstwy zbrojonej. Nale y uk ada  j

z zak adami nie mniejszymi ni  10 cm gwarantu-

j cymi ci g o  zbrojenia. Naro a otworów okien 

i drzwi powinny by  dodatkowo zbrojone siatk

u o on  pod k tem 45 stopni, w celu zorientowa-

nia zbrojenia wzgl dem lokalnego uk adu napr -

e  g ównych. Podwójnego zbrojenia mo e wy-

maga  ocieplenie w pasie najni szej kondygnacji 

nadziemnej, w celu zwi kszenia jej odporno ci 

na przypadkowe uszkodzenia.

9Niew a ciwe mocowanie rynien, rur spusto-

wych, szyldów przez warstw  ocieplenia, po-

legaj ce na znacz cym naruszeniu warstwy izo-

lacji cieplnej (mostki cieplne). Przez warstw

izolacji cieplnej powinny przechodzi  jedynie 

czniki mechaniczne tworz ce niewielkie punk-

towe mostki cieplne  (najlepiej czniki z mniej 

przewodz cej ciep o stali nierdzewnej).

Krzysztof ajtar, Swisspor Polska

 dr Robert Gery o, ITB

Tekst jest cz ci  spo ecznej akcji informa-
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