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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie
domy budowane co najmniej  przed

kilkunastu laty, których wspó³czynnik
przenikania ciep³a przekracza 1 W/(m2K)
warto i trzeba ociepliæ, natomiast w now-

szych inwestycja taka mo¿e byæ ma³o
op³acalna.

Przeciêtne wydatki na  ocieplenie to
80-100 z³/m2, na co sk³ada siê koszt u¿y-
tych materia³ów oraz robocizna. Sam

materia³ ociepleniowy to 1,5-2 z³ na ka¿-
dy centymetr warstwy ociepleniowej
przy powierzchni 1 m2. Za³ó¿my, ¿e œcia-
na ma wspó³czynnik przenikania ciep³a
U=0,5 W/(m2K), czyli zgodny z wymaga-
niami dla œciany jednorodnej np. z cera-
miki poryzowanej lub betonu komórko-
wego. Podobne wymagania stawiane by³y
œcianom warstwowym  w domach budo-
wanych w latach 90. Jeœli zechcemy  ocie-
pliæ œciany w taki sposób, aby wspó³czyn-
nik przenikania U nie przekracza³
0,25 W/(m2K), to powinniœmy  u³o¿yæ co-
najmniej 8 cm materia³u ociepleniowego.
SprawdŸmy wiêc, jak zmniejsz¹ siê straty
energii cieplnej w ca³ym sezonie grzew-
czym i jakie przyniesie to oszczêdnoœci.
Dla Polski centralnej œredni¹ temperaturê
zewnêtrzn¹ przyjmuje siê na poziomie
+5°C, zaœ czas ogrzewania – ok. 5000 go-
dzin. Zak³adaj¹c, ¿e w pomieszczeniach
utrzymujemy stale temperaturê +20°C,
œrednia ró¿nica temperatury zewnêtrzej
i wewnêtrznej wyniesie 15°C. Zatem
przez 1 m2 œciany o wspó³czynniku prze-
nikania ciep³a U=0,5 W/(m2K) ucieka
w sezonie grzewczym  37,5 kWh energii
(roczna strata cieplna = wspó³czynnik
przenikania U • ró¿nica temperatur • czas
ogrzewania). Przyjmuj¹c, ¿e œredni koszt
pozyskania  energii cieplnej przy ogrze-
waniu gazowym lub olejowym wyniesie
0,15-0,20 z³/kWh, przez 1 m2 takiej œciany
„ucieka” rocznie ok. 6,7-7,5 z³. Po ocie-
pleniu straty zmniejsz¹ siê o po³owê, czy-
li zaoszczêdzimy œrednio 3,5 z³/m2. Jed-
nak wydatki rzêdu 80-100 z³/m2 poniesio-
ne na ocieplenie zwróc¹ siê dopiero po
ponad 20 latach. W przedstawionej kalku-
lacji nie uwzglêdniono ewentualnego
wzrostu cen energii, ale równie¿ nie bra-
no pod uwagê np. kosztów kredytu na ta-
k¹ inwestycjê. Oczywiœcie, ocieplenie do-
mu bêdzie bardziej korzystne, jeœli istnie-
j¹ce œciany nie zosta³y wczeœniej wykoñ-
czone tynkiem lub elewacja i tak wymaga
gruntownego remontu. Wtedy warto po-
³¹czyæ renowacjê elewacji z ociepleniem,
gdy¿ dodatkowe wydatki na izolacjê
ciepln¹ nie powinny przekroczyæ
40 z³/m2. Zwrot poniesionych nak³adów
bêdzie te¿ krótszy, jeœli do ogrzewania ko-
rzystamy z drogich Ÿróde³ energii, np.
pr¹du. W takich przypadkach warto
sprawdziæ, czy zmiana sposobu ogrzewa-
nia nie bêdzie korzystniejsza ni¿ dodatko-
we ocieplenie.    
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Czy warto ocieplaæ dom – takie pytanie z pozoru nie
budzi w¹tpliwoœci i prawie ka¿dy opowie siê za tak¹

inwestycj¹. Jednak nie w ka¿dym przypadku
dodatkowe ocieplenie bêdzie uzasadnione

ekonomicznie, a poniesione nak³ady mog¹ siê
zwróciæ dopiero po kilkudziesiêciu latach.
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Jeœli decydujemy siê na ocieplenie,
nale¿y okreœliæ gruboœæ warstwy izolacyj-
nej. Mo¿na wyliczyæ ten parametr dla
konkretnej œciany, ale w praktyce przyj-
muje siê 10-12 cm, gdy¿ taka izolacja za-
pewnia co najmniej wymagania norma-
tywne – czyli U= 0,3 W/(m2K)  niemal
ka¿dej œciany. Natomiast  ryzykowne,
a czêsto i nieop³acalne bêdzie nadmierne
ocieplenie domu. Zw³aszcza przy ocieple-
niu metod¹ lekk¹ mokr¹ gruba warstwa
izolacji pokryta tynkiem mo¿e z czasem
odstawaæ od pod³o¿a, choæ niektóre syste-
my ociepleniowe dopuszczaj¹ wastwê izo-
lacji nawet do 20 cm. Ka¿dy dodatkowy
centymetr gruboœci izolacji kosztuje  tyl-
ko ok. 2 z³/m2, ale przy przesadnym ocie-
pleniu zwrot wydatków nast¹pi dopiero
po kilku – kilkunastu latach. 

Za³ó¿my, ¿e w œcianie ocieplenie gru-
boœci 10 cm pozwala na uzyskanie wspó³-
czynnika przenikania U=0,3 W/(m2K).
Jeœli chcemy uzyskaæ lepsz¹ ciep³ochron-
noœæ, np. U=0,25 W/(m2K), to ocieplenie
powino mieæ gruboœæ 13 cm. Dodatkowe
3 cm ocieplenia to wydatek 6 z³/m2,
a zmiejszenie strat ciep³a wyniesie
0,05 W/(m2K). Przy podanych wczeœniej
parametrach jednostkowych strat ciepl-
nych, ich zmiejszenie wyniesie 3,8 KWh
rocznie, a wiêc oszczêdzimy ok. 0,7-
0,8 z³/m2. Tak wiêc te kilka centymetrów
ocieplenia zacznie na siebie „zarabiaæ”
dopiero po 7-8 latach. Jeszcze d³u¿szy
czas potrzebny na zwrot kosztów ocieple-
nia nast¹pi, gdy zechcemy ociepliæ tak
dom, aby uzyskaæ ciep³ochronnoœæ na po-

ziomie U=0,15 W/(m2K). Pomijaj¹c pro-
blemy technologiczne, warstwa ocieple-
nia powinna wtedy wynosiæ 23 cm, czyli
o 13 cm wiêcej ni¿ przy standardowym
ociepleniu. Koszty wzrosn¹ o 26 z³/m2,
natomiast oszczêdnoœci energii  wynios¹
2,1-2,4 z³/m2. W efekcie, ocieplenie po-
zwoli na zwrot poniesionych nak³adów
dopiero po 11-12 latach. 

Ocieplenie wykonywane jest nie tyl-
ko w istniej¹cych ju¿ domach, ale rów-
nie¿ przy budowie nowych o œcianach
dwuwarstwowych �. W takich budyn-
kach mo¿emy wiêc tak dobraæ materia³y
do postawienia œcian noœnych i ich ocie-
plenia, aby uzyskaæ optymalne parame-
try cieplne przy mo¿liwie niskich kosz-
tach. Bardzo czêsto pope³nianym b³ê-
dem jest przeniesienie funkcji izolacji
cieplnej nie tylko na materia³ ocieple-
niowy, ale równie¿ na elementy œcienne.
W rezultacie stawiane s¹ grube mury,
o wzglêdnie dobrej ciep³ochronnoœci,
które nastêpnie dodatkowo siê ociepla.
Przy œcianach stawianych w technologii
dwuwarstwowej  warto postêpowaæ ina-
czej. Zak³adamy, ¿e warstwa ocieplenia
bêdzie wynosi³a 12 cm i dobierzemy do
niego taki materia³ œcienny, który za-
pewni wspó³czynnik przenikania ciep³a
U=0,25-0,3 W/(m2K). Takie postêpowa-
nie podyktowane jest przede wszystkim
kosztami budowy, gdy¿ poprawienie cie-

p³ochronnoœci przez zwiêkszanie grubo-
œci œciany noœnej bêdzie przynajmniej kil-
kakrotnie dro¿sze ni¿ przez jej ocieplenie.
Przyk³adowo porównajmy dwie œciany
stawiane z pustaków ceramicznych, ale
o ró¿nych gruboœciach  i ociepleniu. Naj-
czêœciej budowana œciana z pustaków Max
ma gruboœæ 29 cm, ocieplenie ze styropia-
nu – 10 cm. Koszt pustaków potrzebnych
do jej postawienia to ok. 55 z³/m2, a uzy-
skany wspó³czynnik U wyniesie ok.
0,29 W/(m2K). Natomiast, jeœli zwiêk-
szymy ocieplenie do 12 cm, to wzroœnie
koszt styropianu o ok. 4 z³/m2, ale gdy jed-
noczeœnie pocienimy  œcianê do 19 cm,
zmnieszy siê koszt pustaków do ok.
38 z³/m2. Ogólnie koszty spadn¹ o 13 z³/m2,
a przenikanie ciep³a zmiejszy siê do
U=0,28 W/(m2K). Jak widaæ na tym
przyk³adzie mo¿na postawiæ tañsz¹ œcia-
nê o lepszej ciep³ochronnoœci, zbudowa-
n¹ z tych samych materia³ów, ale o innej
gruboœci. Ekonomicznie nieuzasadnio-
ne bêdzie zatem budowanie grubej  œcia-
ny  np. z ceramiki poryzowanej czy be-
tonu komórkowego i nastêpnie jej ocie-
plenie.

Jak ocieplaæ                   
Zdecydowanie najczêœciej ocieplenie

wykonywane jest w technologii lekkiej
mokrej nazywanej równie¿ BSO (bezspoi-
nowy system ociepleñ) �. Mniej popular-
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� Œciana dwuwarstwowa ocieplona styropia-
nem

� We³na mineralna jako ocieplenie w metodzie lekkiej mokrej (fot. Rockwool)

Nie jest ekonomicznie uzasadnione budowanie grubych ścian z ceramiki poryzowanej czy beto−
nu komórkowego i następnie ich ocieplanie
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na jest technologia lekka sucha �, z po-
kryciem elewacyjnym z sidingu, desek
lub blachy trapezowej, gdy¿ nie ka¿demu
odpowiada taki sposób wykoñczenia do-
mu. Natomiast nieracjonalne s¹ stosowa-
ne jeszcze niekiedy  metody wype³niania
pustki powietrznej w œcianach warstwo-
wych piank¹ lub granulatem styropiano-
wym, b¹dŸ impregnowan¹ celuloz¹. Gru-
boœæ takiego ocieplenia nie przekracza
3 cm, co daje znikomy efekt poprawienia
ciep³ochronnoœci, a brak kontroli nad
równomiernoœci¹ wype³nienia nie gwa-
rantuje wyeliminowania mostków ciepl-
nych. Zreszt¹ pianka, rozprê¿aj¹c siê, mo-
¿e spowodowaæ rozsadzenie œciany, gdy
nie zosta³a ona w³aœciwie przewi¹zana
podczas budowy. 

Oprócz technologii trzeba wybraæ od-
powiedni materia³ ociepleniowy – naj-
czêœciej  styropian b¹dŸ  we³nê mineral-
n¹. Ze wzglêdu przede wszystkim, na
koszty do ocieplania metod¹ BSO najczê-
œciej u¿ywany jest styropian �, natomiast
przy metodzie lekkiej suchej lepiej zasto-
sowaæ we³nê mineraln¹ �. Jedynie na
œcianach z betonu komórkowego, który
podczas u¿ytkowania domu uleg³ zawil-

goceniu np. na skutek przemarzania i z³ej
wentylacji pomieszczeñ, lepiej u³o¿yæ
we³nê mineraln¹ tak¿e przy metodzie mo-
krej, gdy¿ umo¿liwi ona odprowadzenie
zawartej w œcianie wody na zewn¹trz.
Warto pamiêtaæ, ¿e we³nê mineraln¹ mo¿-
na pokryæ jedynie tynkiem mineralnym
lub silikonowym o wysokiej paroprze-
puszczalnoœci, gdy¿ tylko wtedy uniknie-
my ryzyka zawilgocenia ocieplenia w wy-

niku kondesacji pary wodnej lub wilgoci
zawartej w murach. Natomiast rodzaj
ocieplenia nie ma wiêkszego znaczenia
dla odprowadzenia wilgoci zawartej w po-
wietrzu w pomieszczeniach. Tak popular-
ne „oddychanie œcian” w ¿adnym stopniu
nie zast¹pi prawid³owej wentylacji po-
mieszczeñ i ma jedynie znaczenie, gdy
œciany ju¿ uleg³y zawilgoceniu. 

Nieco innych technologii, ni¿ typo-
we ocieplenie metod¹ lekk¹ mokr¹ wy-
magaj¹ domy w technologii szkieleto-
wej lub z bali �. Jeœli nie chcemy ocie-
pliæ ich ³atw¹ w wykonaniu metod¹ lek-
k¹ such¹, to mo¿na równie¿  wykonaæ
elewacjê tynkow¹ na ociepleniu mocowa-
nym mechanicznie – za pomoc¹ wkrêca-
nych ko³ków kotwi¹cych. Na istniej¹-
cym poszyciu z p³yty OSB lub bali nale-
¿y zawsze umocowaæ wiatroizolacjê, któ-
ra z jednej strony umo¿liwi odparowanie
wilgoci przenikaj¹cej przez œcianê, z dru-
giej zabezpieczy przed wnikaniem wody
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paroizolacja

s³upek

wykoñczenie
wewnêtrznep³yta OSB

(sklejka)

izolacja cieplna

ok³adzina 
zewnêtrzna

wiatroizolacja

� Schemat ocieplenia metod¹ lekk¹ such¹

� Bardzo czêsto u¿ywanym materia³em ociepleniowym jest styropian (fot. Austrotherm)

� Do ocieplania stosuje siê p³yty z we³ny
mineralnej (fot. Ursa)



opadowej lub kondensuj¹cej siê pod ele-
wacj¹. Do ocieplenia nale¿y u¿ywaæ sty-
ropianu ryflowanego – z pionowymi

rowkami po stronie wewnêtrznej, które
umo¿liwi¹ sp³ywanie wykraplaj¹cej siê
wody. Przerwê dystansow¹ mo¿na te¿
uzyskaæ przez przyklejenie na p³ycie
w¹skich pasków cienkiego styropianu

i przymocowanie na nich w³aœciwego ocie-
plenia. Przestrzeñ miêdzy ociepleniem
a poszyciem musi byæ wentylowana. W tym
celu stosuje siê a¿urowe listwy startowe mo-
cowane u do³u izolacji  oraz zapewnia wy-
wiew u góry ocieplenia.                              �
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� Schemat ocieplenia domu szkieletowego

tynk na siatce

styropian
ryflowany

wiatroizolacja
ocieplenie konstrukcji

szkieletowej

p³yta OSB

Mimo, ¿e technologie ociepleniowe
znane s¹ od wielu lat, jeszcze doœæ czêsto
wykonawcy pope³niaj¹ b³êdy wp³ywaj¹ce
na trwa³oœæ prac i wygl¹d elewacji. 

1Pod³o¿e przed przyklejeniem ocieple-
nia musi byæ dok³adnie odkurzone

i zmyte wod¹ pod ciœnieniem, a uszko-
dzenia powierzchni wype³nione zapraw¹
wyrównuj¹c¹. Odstaj¹ce od pod³o¿a frag-
menty tynku nale¿y skuæ, a miejsca te
powtórnie otynkowaæ. 

2Do ocieplania styropianem nale¿y
u¿ywaæ odmiany FS 15; materia³ mu-

si byæ sezonowany przez co najmniej
dwa miesi¹ce od daty produkcji. Lepiej
u¿ywaæ styropianu z frezowanymi kra-
wêdziami, gdy¿ pozwala to uzyskaæ rów-
niejsz¹ powierzchniê tynku i unikn¹æ
szczelin na z³¹czach.  

3Zaprawê klejow¹ nale¿y nak³adaæ na
p³yty metod¹ obwiedniowo-punkto-

w¹, czyli w¹skim ci¹g³ym pasem przy
krawêdziach  i szeœcioma plackami
w œrodku. 

4Mimo, ¿e systemy ociepleniowe do-
puszczaj¹ mocowanie p³yt jedynie na

klej, bezpieczniej jest zastosowaæ rów-
nie¿ mocowanie mechaniczne kotwami
(z talerzykami dociskowymi) umieszczo-
nymi w naro¿nikach ka¿dej p³yty. Przy
ocieplaniu we³n¹ mineraln¹ p³ytê dodat-
kowo mocuje siê w dwóch miejscach po
œrodku. 

5U¿ywane zaprawy, kleje, impregnaty
i tynki powinny pochodziæ od jedne-

go producenta, tworz¹c tzw. system ocie-
pleniowy. U¿ywanie materia³ów ró¿nego
pochodzenia mo¿e bowiem nie gwaran-
towaæ prawid³owego po³¹czenia siê ko-
lejnych warstw. 

6Siatka zbroj¹ca musi byæ zawsze wta-
piana w warstwê wczeœniej na³o¿onej

zaprawy klejowej. Uk³adanie na sucho
a nastêpnie nanoszenie kleju nie gwaran-
tuje w³aœciwego jej zamocowania. 

7W naro¿ach oraz przy oœcie¿ach nale-
¿y stosowaæ listwy krawêdziowe po-

zwalaj¹ce na równe i wzmocnione wy-
koñczenie krawêdzi. W naro¿nikach

okien nale¿y równie¿ wkleiæ skoœnie do-
datkowe paski siatki zbroj¹cej, co zapo-
biegnie powstawaniu pêkniêæ w tych
miejscach. 

8Przed na³o¿eniem tynku pod³o¿e
trzeba zagruntowaæ preparatem z do-

datkiem barwnika w kolorze tynku. Za-
pobiegnie to przebijaniu barwy pod³o¿a,
zw³aszcza przy tynkach o fakturze korni-
kowej.

9Przy ociepleniu metod¹ lekk¹ such¹,
we³na musi wype³niaæ wszystkie wol-

ne przestrzenie równie¿ pod rusztem,
a na zewn¹trz warstwy ocieplaj¹cej  nale-
¿y umocowaæ foliê wiatroizolacyjn¹ za-
pobiegajac¹ zawilgoceniu izolacji i jej
pyleniu. 

10Pod pokryciem elewacyjnym z si-
dingu trzeba pozostawiæ pustkê

powietrzn¹ o szerokoœci ok. 3 cm,
a wszystkie elementy mocowaæ w taki
sposób, aby zapewniæ mo¿liwoœæ ich
swobodnego rozszerzania siê pod wp³y-
wem zmian temperatury.

Ceny
Styropian FS 15 gr.10 cm 14-17 z³/m2

We³na mineralna fasadowa gr. 10 cm
35-45 z³/m2

We³na mineralna do ocieplania na sucho
gr. 10 cm 15-20 z³/m2

Zaprawa w systemie BSO 10-12 z³/m2

Siatka zbrojeniowa 2-2,5 z³/m2

Preparat gruntuj¹cy 0,8-1 z³/m2

Tynk mineralny 5-6 z³/m2

Tynk akrylowy 15-20 z³/m2

Ko³ki mocuj¹ce 1,5-2 z³/m2

Panele z PVC 16-20 z³/m2

Ruszt drewniany 8-12 z³/m2

Orientacyjny koszt materia³ów potrzeb-
nych do ocieplenia 10 m2 œciany zarówno
metod¹ lekk¹ mokr¹ jak i such¹ to  700-
1000 z³. Cena zale¿y g³ównie od tego, czy
izolujemy we³n¹ czy styropianem. Kalku-
luj¹c koszt ocieplenia domu nale¿y
uwzglêdniæ równie¿ powierzchniê okien –
pokryje to koszty materia³ów potrzebnych
do wykonania niezbêdnych obróbek.

Dziesięć zasad ocieplania


