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Kolorowe
szaty domu 

Elewacja powinna 

chroni  budynek 

przed szkodliwymi 

czynnikami 

zewn trznymi. 

Du e znaczenie 

ma dla nas 

te  jej wygl d, 

ale nie warto go 

przedk ada  nad 

walory u ytkowe!

PRZEGL D RYNKU

Elewacje

Emilia Ros aniec

Elewacje, czyli wyko czenia cian zewn trznych, wykonuje si  kilkoma sposobami:

nak adane, czyli tynki, które stosuje si  na cianach jedno-, dwu- oraz trójwarstwowych;

murowane, zalicza si  do nich wszelkie ceg y elewacyjne, u ywane jako wyko czenie 

cian trójwarstwowych; 

mocowane na klej, tj. p ytki elewacyjne, które mo na uk ada  na ró nych pod o ach;

mocowane na ruszcie, to po prostu ok adziny elewacyjne, stosowane najcz ciej jako wy-

ko czenie docieplanych cian ju  istniej cych domów. 

Tynki
Dobry tynk powinien by atwo zmywalny, nie przyci ga  brudu i kurzu oraz dawa  si

atwo od wie a  przez malowanie lub szpachlowanie cienk  warstw  – taki tynk mo e

s u y  nawet 100 lat. Jego rodzaj powinno si  dobiera  do rodzaju powierzchni, na jakiej 

b dzie uk adany: inne tynki stosuje si  bezpo rednio na murze, inne – na izolacji 

termicznej. W pierwszym wypadku b d  to grube tynki trójwarstwowe, w drugim za

– cienkowarstwowe.

Obecnie coraz cz ciej stosuje si  nowoczesne gotowe mieszanki tynkarskie, których 

sk ad jest precyzyjnie dobierany i zawiera sprawdzone oraz pewne surowce. Zazwyczaj tyn-

ki przygotowywane na budowie – czyli tynki tradycyjne – sk adaj  si  z trzech warstw: 

obrzutki (3–5 mm), narzutu (10–15 mm) oraz tynku ozdobnego b d g adzi. Czasem za-

miast obrzutki zagruntowuje si  powierzchni  przez wykonanie tzw. warstwy kontaktowej. 

Tynki tradycyjne, cementowo-wapienne mo na k a  na wi kszo ci cian zewn trznych, 

cementowe za  tam, gdzie mur ma kontakt z wod  lub wilgoci  ( ciany piwnic, 

fo
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coko y). Wymienione rodzaje to tynki 

grubowarstwowe. 

Innym typem tynków s cienkowarstwo-

we – znacznie atwiejsze w wykonaniu. 

Nak ada si  je na warstwie zbrojonego pod-

k adu przykrywaj cego ocieplenie, ale po-

krywa  mo na nimi tak e tradycyjne pod o-

a – beton, tynk cementowo-wapienny 

i cementowy. 

Istnieje kilka rodzajów tynków cienkowar-

stwowych, które ró ni  si  g ównie stopniem 

paroprzepuszczalno ci. Mineralne i silikato-

we dobrze przepuszczaj  par  wodn , dzi -

ki czemu wilgo  nie gromadzi si  w cianie. 

S  te  odporne na dzia anie wody, ywiczne

za  s  szczelne – ich stopie  paroprzepusz-

czalno ci jest mniejszy, s  tak e odporne na 

deszcz. Paroprzepuszczalno  to bardzo wa -

na cecha przegród budowlanych – zasad  ko-

struowania ka dej przegrody zewn trznej 

jest, by licz c od wewn trz – stosowa  war-

stwy o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym 

(oporze stawianym parze wodnej przez mate-

ria  przegrody – te o ma ym oporze dyfuzyj-

nym okre la si  jako „oddychaj ce” – inaczej 

ciana mog aby by  zagro ona zawilgoce-

niem). Na cech  t  w przypadku elewacji 

warto zwróci  uwag , g ównie wtedy, gdy 

stary tynk chcemy przykry  nowym. Je li ten 

pierwszy jest paroprzepuszczalny, nie po-

winno si  stosowa  mas ywicznych, aby nie 

utrudnia  wydostawania si  pary wodnej ze 

cian na zewn trz. 

Uwaga! Powy sze zalecenie dotyczy jedynie 

cian ocieplonych we n  lub cian starych 

domów bez ocieplenia; przy budynkach 

ocieplonych styropianem nie ma takich 

wymogów.

Kiedy i jak nak ada  tynki?

Temperatura najodpowiedniejsza do robót 

tynkarskich na zewn trz to 15–20°C. 

Poni ej 5°C tynk przestaje wi za , a powy-

ej 20°C zaczyna wysycha . Dlatego przy 

temperaturze powy ej 20°C tynkowane cia-

ny trzeba os ania  od s o ca i zwil a .

Bardzo niekorzystny dla prac tynkarskich 

jest ciep y wiatr, bo wysusza zapraw  znacz-

nie szybciej ni  s o ce. 

Tynki cienkowarstwowe. Prace tynkar-

skie powinna wykonywa  ekipa co najmniej 

trzyosobowa, aby wszystkie etapy nak ada-

nia mog y przebiega  bez przerw: nadawanie 

wie o u o onym tynkom faktury powinno 

si  odbywa  przed ich wyschni ciem. 

Tynki trójwarstwowe. Tych tynków doty-

czy inna zasada. Po na o eniu ka dej warstwy 

trzeba zachowa  tzw. przerw  technologicz-

n  – aby ka da warstwa zwi za a si   z pod-

o em i ca kowicie wysch a. Kolejne warstwy 

uk ada si  najpó niej w ci gu 2–3 dni. 

Ceg y elewacyjne
Do wykonania elewacji murowanych u y-

wa si  cegie :

licowych,

klinkierowych

wapienno-piaskowych (silikatów). Gdy 

dom zbudowany jest w technologii trójwar-

stwowej – zazwyczaj warstwa zewn trzna 

jest jednocze nie elewacj ; cho  zdarza 

si , e taka ciana os onowa jest przezna-

czona do tynkowania. O wygl dzie 

elewacji murowanej w du ej mierze decy-

duje zastosowane wi zanie cegie .

Ceg a licowa. Ma cechy zbli one do ce-

g y pe nej. Najcz ciej ma wytrzyma o

na ciskanie oko o 20 MPa i nasi kliwo

(w zale no ci od metody produkcji) w za-

kresie 6–9%. Ceg a licowa jest sortowana 

dla wyeliminowania partii o zbyt du ych 

odchy kach wymiarowych, niepo danej 

barwie i fakturze powierzchni licowych, 

czyli wozówki i g ówki. Ceg y licowe 

produkuje si  w kilku odcieniach oraz 

fakturach – z powierzchniami licowymi 

zdobionymi przez ryflowanie lub piasko-

wanie. Produkuje si  te  ceg y licowe 

formowane r cznie, które nadaj  elewac-

jom wygl d starych murów, bo maj

rozmaite celowe wady kszta tu i lady po 

narz dziach. 

Ceg a klinkierowa. Produkuje si  j

z glin wysokiej jako ci. Jej w a ciwo ci to: 

bardzo ma a nasi kliwo  (ok. 6%), du a

mrozoodporno , wytrzyma o  na ci-

skanie i trwa o . Z ró nych glin uzysku-

je si  wyroby o ró nych odcieniach, dlatego 

dla uzyskania jednolitego wygl du elewa-

cji zawsze powinno si  miesza  ceg y z kil-

ku palet. 

Nadawanie nowemu budynkowi indy-

widualnego wygl du u atwiaj  te  specjal-

ne kszta tki elewacyjne, które umo liwia-

j  podkre lenie niektórych detali lub same 

stanowi  o kszta cie elementów architek-

tonicznych, takich jak kunsztownie wy-

konane wyst py muru lub gzymsy. Mog

to by  kszta tki o ró nych profilach z go-

towym kapinosem, zapobiegaj cym pod-

ciekaniu wody deszczowej pod wyst pami 

murów, zwie czenia murów czy kszta tki 

pilastrowe.

Dost pne s  tak e ceg y zwane przegu-

bowymi, u atwiaj ce uzyskanie wypra-

cowanych detali wkl s ych i wypuk ych 

 Fakturowanie powierzchni za pomoc : kielni 

g adkiej (a), pacy z batej (b) oraz wa ka (c). 

Fakturowanie tynków nale y wykonywa  przed ich 

wyschni ciem 

 Nak adanie tynku za pomoc  agregatu (a)

i r cznie (b)

fo
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za ama  murów. Uformowanie agod-

nych kraw dzi w garków umo liwi  ce-

g y o g ówce zaokr glonej na jednym ko cu. 

W a nie dzi ki ró norodno ci kszta tek sta-

o si  mo liwe wykonanie nawet najbardziej 

wymy lnych detali. 

Ceg y klinkierowe mog  by  perforowane, 

szczelinowe oraz pe ne. W murze z cegie

perforowanych lub szczelinowych zapraw

murarsk  nak ada si  na tyle grubo, aby per-

foracja zosta a w ca o ci przykryta, bo ina-

czej do warstwy elewacyjnej atwo wnika a-

by woda, która zamarzaj c w perforacjach, 

mo e rozsadza  mur.

Silikaty. To ceg y z naturalnych surow-

ców – wapna i piasku. Ceg y upane o wy-

miarach 250 × 120 × 65 mm lub 240 × 120 

× 65 mm (z dwiema p aszczyznami upany-

mi) powstaj  w wyniku prze amywania na 

prasie standardowych cegie  silikatowych. 

Faktura na prze omie cegie  jest niepowta-

rzalna, dlatego elewacja wymurowana z sili-

katów wygl da jak z naturalnego kamienia. 

Ceg y m otkowane poddawane s  dodatko-

wej obróbce mechanicznej i maj  w zwi z-

ku z tym delikatniejsz  faktur . Szczególnie 

adnie wygl daj  w murze z zag bionymi 

spoinami. Oprócz standardowych cegie  si-

likatowych produkowane s  tak e ceg y po-

ówkowe (250 × 60 × 65 mm).

fo
t.
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Elewacja z cegie  r cznie formowanych. Powierzchnia cegie

otaczana jest odmiennymi rodzajami piasku lub barwników 

– dzi ki temu przybieraj  ró norodne barwy i faktury  

Przyk ady ró nych wi za  cegie : dzikie (a), blokowe (b), gotyckie (c), wendyjskie (d), krzy owe (e), 

wozówkowe (f)

a b

c d

e f
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Silikaty mog  by  bia e lub barwione 

w masie. Te pierwsze mo na malowa

farbami silikonowymi, a wi c wykonane 

z nich elewacje mo na odnawia  i ca kowi-

cie zmienia  ich wygl d. 

Dzi ki aseptycznym w a ciwo ciom wap-

na, ceg y silikatowe s  odporne na korozj

biologiczn . Równie wysoka jest ich odpor-

no  na korozj  chemiczn .

Kiedy i jak murowa ?

Elewacje z cegie , poniewa  tworz  mur 

os onowy w cianie trójwarstwowej, buduje 

si  podobnie jak ciany ze zwyk ych cegie

lub pustaków ceramicznych. 

Je eli warstw  ocieplenia tworzy we -

na mineralna i ciana wykonywana jest ze 

szczelin  wentylacyjn , trzeba pozostawi

otwory wentylacyjne. Dzi ki nim dochodzi

b dzie do swobodnej wymiany powietrza 

oraz osuszania izolacji i ciany os onowej od 

wewn trz. Aby tak si  sta o, w spoinach po-

ziomych na dole ciany i pod okapem mon-

tuje si  kratki wentylacyjne (mniej wi cej 

co 1 m). 

Ceg y mo na murowa  i spoinowa  na 

dwa sposoby:

jednoetapowo – stosuj c zaprawy, które 

umo liwiaj  jednoczesne murowanie i spo-

inowanie. Spoiny wype nia si  zapraw ,

a nast pnie od strony zewn trznej nadaje 

im odpowiedni kszta t.

dwuetapowo – spoinuj c mur ju  po jego 

wyschni ciu.

 Parapety zewn trzne stanowi  estetyczne 

dope nienie elewacji; bogaty wybór materia ów 

pozwala dopasowa  je do ka dego rodzaju cian

Cokó  to dolny pas ciany, który jest 

szczególnie nara ony na uszkodzenia 

mechaniczne, zabrudzenie i zawilgoce-

nie. Materia y u yte do jego wykonania 

powinny by  zatem odporne na trudne 

warunki atmosferyczne i uszkodzenia 

mechaniczne. Do wyka czania coko o-

wej cz ci cian zewn trznych zastoso-

wa  mo na:

P ytki klinkierowe lub silikatowe.

Imituj  mur z cegie  klinkierowych lub sili-

katowych. P ytek klinkierowych – w prze-

ciwie stwie do silikatowych – nie trzeba 

zabezpiecza rodkiem hydrofobizuj cym, 

poniewa  s  nienasi kliwe. 

P ytki i p yty kamienne. Na coko-

y najcz ciej stosuje si  wapienie i pia-

skowce, cho  zdarzaj  si  coko y z gra-

nitu i marmuru. Wapienie i piaskowce 

wymagaj  zabezpieczania rodkiem hy-

drofobizuj cym.

P ytki lastrykowe. Sk adaj  si

z dwóch warstw – z betonu zwyk ego, sta-

nowi cej konstrukcj  no n , i ozdobnej 

– z betonu ze szlachetnym kruszywem: 

marmurowym, granitowym b d  bazalto-

wym. P ytki lastrykowe dobrze jest zabez-

pieczy rodkiem hydrofobizuj cym.

Sztuczny kamie . S  to p ytki z betonu 

z dodatkami uszlachetniaj cymi i wype -

niaczami, dzi ki którym s  mrozoodpor-

ne i maj  wygl d kamienia naturalnego. 

Ok adzina ze sztucznego kamienia wyma-

ga spoinowania; mo na zabezpieczy  j

rodkiem hydrofobizuj cym. 

P ytki ywiczne. Imituj  ceg  klinkie-

row  lub piaskowiec. S  cienkie – zaled-

wie 3-milimetrowe i elastyczne, dlatego 

mo na nimi pokrywa  nawet powierzch-

nie ukowe i zagina  je na naro nikach 

ciany. Nie wymagaj  zabepieczania rod-

kiem hydrofobizuj cym. 

Tynk mozaikowy. Zawiera drobne kru-

szywo rednicy od 0,8 do 3 mm i po u o e-

niu przypomina tynk p ukany. Nie nale y

nak ada  go na tynki wapienne, ciep o-

chronne i pod o a z tworzyw sztucznych. 

Nie wymaga zabepieczania rodkiem hy-

drofobizuj cym. 

Wyko czenia 
coko ów

fo
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Elewacja z klinkieru. Aby zachowa a jednolito

i wygl da a naturalnie, ceg y trzeba dobiera

z kilku palet na przemian
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Elewacje z cegie  powinno si  wykonywa

przy temperaturze zewn trznej powy ej 5°C. 

P ytki elewacyjne
Wyko czenie to mo e nada cianom taki 

wygl d, jakby by y wymurowane z cegie

klinkierowych lub kamienia, cho  p ytki s

znacznie atwiejsze w uk adaniu, bo cie sze 

i l ejsze. Na elewacje stosuje si  p ytki 

z klinkieru, gresu, silikatów i kamienia. 

Maj  d ugo  21–29 cm, szeroko  5–7 cm 

i grubo  od 8 do 20 mm.

Zapraw  klejow  na-

k ada si  i na p ytki, i na 

pod o e, by w ten sposób 

nie dopuszcza  do two-

rzenia si  pod ok adzin

pustych przestrzeni, któ-

re mog aby penetrowa

woda. Po doci ni ciu p y-

tek do ciany zaprawa ca -

kowicie wype nia prze-

strze  pod ok adzin .

Uwaga! Stosuj c ten spo-

 P ytki elewacyjne z kamienia (a) 

oraz z klinkieru (b)

fo
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Elewacja z silikatów. Tak wyko czon  elewacj  mo na 

w atwy sposób – przez malowanie – odnowi

i tym samym zupe nie zmieni  wygl d domu

 P yt

oraz z k

b

a

Cokó  i fragment ciany powy ej z ok adziny kamiennej. 

Pe ni rol  zarówno ochronn , jak i dekoracyjn
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sób podwójnego nak adania zaprawy, trzeba 

zachowa  grubo  warstwy klej cej zaleca-

n  przez producenta kleju.

Bardzo wa ny jest te  wybór zaprawy kle-

jowej, która musi przenosi  napr enia wy-

wo ane odkszta ceniami termicznymi p y-

tek, a tak e odkszta caniem si  pod o a, 

czyli cian zewn trznych. Zalecane jest za-

tem stosowanie uelastycznionej zaprawy 

klejowej przeznaczonej do prac na zewn trz 

budynku; musi ona te  by  mrozoodporna. 

Po u o eniu p ytek spoiny wype nia si  ela-

styczn  zapraw  do spoinowania. 

Elewacje na ruszcie 
Elewacje na ruszcie – oblicówk  winylow

i drewnian  – stosuje si  g ównie do wy-

ka czania docieplanych budynków. W ra-

zie uszkodzenia jednego elementu wystarczy 

wymieni  tylko ten uszkodzony – bez de-

montowania ca ej elewacji. 

Oblicówka winylowa, zwana sidingiem, 

to najpopularniejszy materia  do mocowania 

na ruszcie. S  to panele barwione na ró ne

kolory, najcz ciej pastelowe. D ugo  pane-

li to od 3 do 6 m, szeroko  od 23 do 29 cm, 

a grubo  od 1 do 1,2 mm; 1 m2 oblicówki 

wa y oko o 2 kg. 

Panele mo na uk ada  poziomo lub piono-

wo. Monta  najlepiej rozpocz  od du ych 

p aszczyzn, wtedy elementy pozosta e po 

przycinaniu d ugich paneli mo na wykorzy-

sta  na ma ych p aszczyznach, na przyk ad

wn kach czy loggiach.

Sidingu nie mocuje si  na sztywno, po-

niewa  znacznie si  rozszerza i kurczy pod 

wp ywem zmian temperatury. Z tego powo-

du podczas monta u nale y pami ta  o za-

fo
t.
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Aby ustali  liczb  potrzebnych pa-

neli lub desek na oblicówk , trzeba do-

da  powierzchnie wszystkich cian, które 

zamierzamy wyko czy  – uwzgl dniaj c

przy tym wszystkie otwory. Do powsta ej

liczby najlepiej doda  10% – na ubytki. 

Systemy i materia y elewacyjne 

powinny mie  certyfikat lub deklaracj

zgodno ci z aprobat  techniczn .

Warunki gwarancji nie powinny do-

puszcza  rozbie no ci koloru mi dzy wy-

mienianym panelem a elewacj  (wymie-

nianym w ramach gwarancji).

Panele winylowe o grubo ci mniej-

szej ni  0,9 mm – nie nadaj  si  na obu-

dowy cian.

Aby unikn  strat finansowych i nie-

przyjemnych konfrontacji z wykonawc

elewacji, nale y zabezpieczy  si  umo-

w . Powinna ona zawiera  podstawo-

we ustalenia:

1. Wyliczenie wszystkich prac, które 

maj  by  wykonane.

2. Precyzyjne ustalenie materia ów, 

które maj  by  u yte.

3. Ustalenie ceny za 1 m2.

4. Okre lenie obowi zków wykonaw-

cy. Tu powinny znale  si  takie czyn-

no ci jak:

– wst pna ocena pod o a,

– okre lenie zu ycia materia ów, 

– stosowanie si  do ogólnych regu

 budowania,

– wykonywanie prac wed ug w a ci-

 wej technologii,

– zg aszanie wszelkich spostrze e

 – je eli zagro ona jest jako  wyko-

 nywanej pracy. 

Jak kupowa
oblicówk

Umowa 
z wykonawc
– niezb dne
ustalenia

Elewacja z drewna. Okap dachu domu z tak 

wyko czonymi cianami powinien by  na tyle 

szeroki, aby chroni  drewno przed dzia aniem 

wody deszczowej
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chowaniu luzu pomi dzy poszczególnymi 

elementami. Nie wolno tak e przybija  pa-

neli zbyt mocno (trzeba pozostawi  luz mi -

dzy ebkami gwo dzi a panelami). Do prac 

nie u ywa si  tak e adnych klejów. 

Oblicówka drewniana – zwana te  sza-

lówk  – to ok adzina z desek. Mo na ni

od góry do do u zabudowa  wszystkie cia-

ny, by dom wygl da  jak prawdziwy wiejski 

dom z drewna, lub wyko czy  w ten spo-

sób tylko fragmenty elewacji. Pod tego ro-

dzaju elewacj  mo na ukry  zwyk e mury 

lub ciany zbudowane w technologii szkie-

letowej. Jest to równie  jeden z wariantów 

elewacji w systemie ocieplenia cian meto-

d  lekk  such . Do wyka czania elewacji 

drewnem mo na zatrudni  cie li lub stola-

rzy. Cz sto us ug  tak  proponuj  firmy zaj-

muj ce si  produkcj  szalówki. 

Oblicówka musi by  przewietrzana. 

Mi dzy ni  a cian  lub warstw  ociepla-

j c  mog  si  bowiem zbiera  skropliny 

pary wodnej, a wilgo  jest wrogiem i drew-

na, i murów, i materia u termoizolacyjne-

go (zw aszcza we ny mineralnej). Przestrze

wentylacyjna oddzielaj ca deski od termo-

izolacji lub ciany sprawi, e wilgo  b dzie 

wywiewana. Trzeba wi c dopilnowa , aby 

wykonawcy nie zapomnieli o niej podczas 

wyka czania cian.

Pod oblicówk  drewnian  (gdy dom ocie-

plony jest we n  mineraln ) uk ada si  fo-

li  wiatroizolacyjn , która nie przepuszcza 

wody, a umo liwia swobodne przenikanie 

pary; pe ni ona te  funkcje ochrony we -

ny przed wydmuchiwaniem. Os ania si  ni

ciany i sprawia, e ewentualne skropliny 

sp ywaj  po niej w dó  i wydostaj  si  szcze-

lin .

Na elewacje drewniane u ywa si  desek 

z drewna wierkowego, sosnowego, modrze-

wiowego lub którego  z gatunków egzotycz-

nych. Maj  grubo  do 20 mm, szeroko

od 94 do 150 mm, a d ugo  od 3 do 5 m. 

Wi kszo  z nich jest fabrycznie wyprofilo-

wana, dzi ki czemu maj adny kszta t

i mo na je czy  na wpust i wypust lub za-

k ad (przylg ). Mocuje si  je pionowo lub 

poziomo. Uwa a si , e oblicówka pionowa 

jest trwalsza, gdy  woda deszczowa atwiej 

po niej sp ywa. 

Oblicówk  mocuje si  wkr tami do drew-

na do rusztu no nego z at drewnianych. 

Do wyko czenia elewacji drewnianej stosu-

je si  lakierobejc , odpowiedni lakier, farb

lub impregnat dekoracyjny. 

aty szeroko ci 3–5 cm do wykonania 

rusztu no nego pod oblicówk  powinny by

zaimpregnowane ci nieniowo. Zazwyczaj 

ruszt zbija si  z dwóch wzajemnie prosto-

pad ych warstw. Je li budynek tego wyma-

ga, mi dzy elementami rusztu umieszcza 

si  ocieplenie. Rozstaw at przystosowuje si

wtedy do szeroko ci p yt termoizolacyjnych 

– tak, by p yty te ci le wype nia y pola 

rusztu. Je eli ciana nie b dzie ocieplana, 

listwy rozmieszcza si  co 40–60 cm. 

Uk ad warstw at zale y od zaplanowane-

go uk adu oblicówki: je li b dzie mocowa-

na poziomo, spodni  warstw at mocuje si

poziomo, a wierzchni  – pionowo.  

fo
t.

 D
T
C

Elewacja z sidingu. Producenci oferuj  ten materia  w kilkunastu kolorach, ale wci

najpopularniejszy jest bia y. Panele, z których montowana jest elewacja, oprócz koloru mog  mie

ró ny kszta t: mog  by  p askie lub amane, g adkie lub z faktur  imituj c  drewno

Paneli w ciemnych kolorach nie powinno si

nak ada  na elewacjach nas onecznionych 

– mog  bowiem ulega  deformacji 

Co 4–5 lat
nale y odnawia  drewnian  elewacj  – usun

star  warstw  zabezpieczaj cego lakieru 

i pomalowa  deski od nowa   
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