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Wybieraj c projekt z katalogu lub zamawiaj c go u architekta 

w a ciwie ka dy inwestor bardzo du o uwagi po wi ca

rodzajowi cian zewn trznych. Mo e wydawa  si  to troch

dziwne, je li si  we mie pod uwag , e koszt budowy cian 

zewn trznych zwykle nie przekracza 10% warto ci ca ego 

domu. Istotne jest jednak, e wybór technologii cian ma 

wp yw na wygl d i trwa o  domu oraz decyduje o jego 

izolacyjno ci cieplnej i akustycznej

– trudny wybór

RAPORT

CIANY I STROPY
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ciany domów mog  by  wznoszone nie-

mal z ka dego materia u. Za ko em pod-

biegunowym mo e to by  lód (eskimoskie 

igloo), na stepach – skóry zwierz t (mon-

golskie jurty, india skie tipi), a w tropikal-

nych lasach – li cie drzew, p dy bambu-

sa itp. Dzieje si  tak dlatego, e wsz dzie 

musi to by  materia  powszechnie dost p-

ny, stosunkowo tani, odpowiedni do pa-

nuj cych warunków klimatycznych oraz 

trybu ycia mieszka ców. Z tego wzgl -

du ciany europejskich domów buduje si

przede wszystkim z drewna, cegie  oraz ka-

mienia. Oczywi cie zdarzaj  si  budynki 

wzniesione z suszonej gliny, betonu, gipsu, 

stali, szk a, a nawet tworzyw sztucznych. 

Czasami z materia ów tak ekstrawaganc-

kich, jak puszki po piwie czy papierowe 

opakowania, jednak to tylko wyj tki po-

twierdzaj ce regu .

W naszym kraju najwi kszym powodze-

niem nadal ciesz  si   tradycyjne metody 

budowy domów, czyli technologie lub ma-

teria y sprawdzone w d ugim czasie (co 

najmniej kilkadziesi t lat). Naszych inwe-

storów po prostu nie sta  na ryzyko i dlate-

go wybieraj ciany murowane z wszelkie-

go rodzaju ceramiki, betonu komórkowego, 

elementów wapienno-piaskowych oraz ke-

ramzytobetonowych. W drugiej kolejno-

ci ciany z drewna, zw aszcza szkieleto-

we, ewentualnie z bali. Natomiast pozosta e

dost pne technologie stanowi  zaledwie 

margines.

Wa ne cechy cian 
zewn trznych 
Wybieraj c materia  na budow  domu, war-

to wiedzie , jakie parametry musz  spe nia

ciany zewn trzne. Oczywi cie, dotyczy to 

zarówno wymaga  normowych, jak i cech 

preferowanych przez inwestora lub zaleca-

nych przez architekta.  

Izolacyjno  termiczna to obecnie jed-

na z najwa niejszych cech ka dej przegro-

dy zewn trznej, poniewa  ma bezpo redni 

wp yw na koszty eksploatacji domu. Opisuje 

j  tzw. wspó czynnik przenikania ciep a

U [W/m2K] mówi cy o tym, ile ciep a prze-

nika w czasie 1 sekundy przez 1 m2 ciany, 

gdy temperatura powietrza po obu stronach 

przegrody ró ni si  o 1ºK. W obowi zuj -

cych przepisach okre lone s  maksymalne 

warto ci wspó czynnika, które wynosz :

 dla cian jednowarstwowych U ≤ 0,5 W/m2K; 

dla cian warstwowych U ≤ 0,3 W/m2K. 

Oczywi cie, nale y d y  do tego, eby 

termoizolacyjno cian zewn trznych 

by a jak najlepsza, a to oznacza, e warto

wspó czynnika przenikania ciep a powinna 

by  jak najmniejsza. 

Zgodnie z planami Unii Europejskiej 

od 2015 r. b dzie mo na budowa  tylko 

domy pasywne, ewentualnie energoosz-

cz dne. Zatem ju  teraz powinno si  d -

y  do budowania cian o wspó czynni-

ku przenikania ciep a U=0,15-0,20 W/ m2K. 

Jednocze nie nale y zauwa y , e warto-

ci te niewiele odbiegaj  od uwa anych za 

racjonalne (U=0,18-0,22 W/m2K), w któ-

rych stosunek ponoszonych nak adów fi-

nansowych do osi ganych efektów jest na 

optymalnym poziomie. Warto przy tym pa-

mi ta , e obecnie mo liwe jest wykonywa-

nie cian zewn trznych o wspó czynniku 

U<0,10 W/ m2K (to prawie norma dla domów 

pasywnych). 

Izolacyjno  akustyczna to bardzo wa -

ny parametr cian zewn trznych, ale prak-

tycznie pomijany przez projektantów. Po 

prostu, dawniej nie musieli si  tym zajmo-

wa , poniewa ciany budowano z ci kich 

materia ów (takich, jak ceg a pe na), któ-

re bardzo dobrze t umi y ha as. Ale obec-

nie przewa aj  materia y bardzo lekkie (np. 

beton komórkowy), które nawet przy do

du ej grubo ci ciany zwykle nie gwaran-

tuj  odpowiedniego komfortu akustyczne-

go. Jest to szczególnie wa ne dla budynków 

wznoszonych w rejonach o zwi kszonym 

 Przyk ad domu zbudowanego z najbardziej ekologicznych i dost pnych materia ów, gliny, s omy, 

drewna i kamienia

 Ró ne mo liwo ci wyko czenia domu – g adkim tynkiem glinianym lub surowym, szorstkim 

z widoczn  s om
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Wybór odpowiedniej technologii wzno-

szenia cian ma szczególne znaczenie, gdy 

budow  domu prowadzi si  sposobem go-

spodarczym. Wtedy powinno si  wybiera

rozwi zania jak najprostsze i powszechnie 

znane, o minimalnym ryzyku pope nienia 

b du. Wskazane s  technologie toleruj -

ce pewne niewielkie niedoci gni cia. Na 

przyk ad lepiej wybra cian  dwuwar-

stwow  murowan  na zwyk  zapraw

i grube spoiny ni cian  jednowarstwo-

w , w której elementy spaja si  zapraw

klejow , a to oczywi cie wymaga od wy-

konawcy du ej dok adno ci, precyzji i do-

wiadczenia. Przecie  czasami inwestor 

sam jest wykonawc  wielu robót, a pra-

c  fachowców zwykle sam musi ocenia

i kontrolowa .

Takich dylematów nie ma, gdy zatrud-

nia si  du  firm  oraz inspektora nadzoru. 

Wtedy rodzaj zastosowanej technologii nie 

jest istotny. Liczy si  tylko to, aby uzyskany 

efekt satysfakcjonowa  inwestora. 

Wp yw technologii 
na sposób 
budowania

Nawet niezbyt trwa e domy 

zbudowane z konstrukcji 

szkieletu drewnianego mo na 

uodporni  na mróz, wilgo ,

ogie , wiatr stosuj c

wyk adzin  z cegie

klinkierowych lub 

licowych

fo
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poziomie ha asu zewn trznego (centrach 

miast, przy drogach szybkiego ruchu, li-

niach kolejowych, zak adach przemys o-

wych itp.). 

W a ciwo ci akustyczne cian okre la 

tzw. wska nik oceny przybli onej izolacyj-

no ci akustycznej w a ciwej R’
A2

 [dB], mó-

wi cy o tym, ile decybeli mo e wyt umi

ciana zewn trzna. Zgodnie z obowi zuj -

cymi normami dla ciany z oknem o wielko-

ci nie przekraczaj cej 50% jej powierzchni:

R’
A2

≥ 20 dB na terenach le nych, wiej-

skich;

R’
A2

≥ 45 dB w centrach miast z komunika-

cj  autobusow  lub tramwajow .

Im ten wska nik b dzie wi kszy, tym cia-

na lepiej b dzie chroni  przed ha asem. 

Z tego wzgl du, nawet dla domów budowa-

nych w cichej okolicy, warto projektowa

ciany o wspó czynniku R’
A2

=48-51 dB. Nie 

ma bowiem gwarancji, e za jaki  czas w po-

bli u nie zostanie wybudowana nowa droga, 

czy warsztat us ugowy. 

Paroprzepuszczalno  przegród budowla-

nych to cecha bardzo po dana przez wielu 

inwestorów, cho  praktycznie bez znacze-

nia w nowoczesnych domach energoosz-

cz dnych i pasywnych, czyli z obowi zko-

w  wentylacj  mechaniczn  z odzyskiem 

ciep a. Równie  bez znaczenia w wielu ist-

niej cych domach, w których ciany poma-

lowane s  farbami emulsyjnymi, czy wy-

klejone tapetami winylowymi. Po prostu 

pow oki te s  na tyle szczelne, e nie ma 

mowy o „oddychaniu cian” – nawet wtedy, 

gdy ciany zewn trzne wykonane s  z ma-

teria ów o bardzo dobrej paroprzepuszczal-

no ci np. z betonu komórkowego, czy pusta-

ków ceramicznych. 

Poza tym paroprzepuszczalno ci cian 

nie s  stawiane adne wymagania normo-

we. Mo na j  opisa  za pomoc   tzw. wspó -

czynnika oporu dyfuzyjnego S
d
 [m] okre-

laj cego równowa n  dyfuzyjnie grubo

warstwy powietrza dla badanego materia u. 

Jednak nale y pami ta , e w cianie o do-

brej paroprzepuszczalno ci wszystkie war-

stwy – no ne, izolacyjne oraz wyko cze-

niowe charakteryzuj  si  wspó czynnikiem 

nie wi kszym ni  S
d
=1-0,04 m (co odpowia-

da 100-1000 g/ m2/ 24h – 23°C/ 85%). A jest to 

do  trudne do spe nienia.

Koszt – to dla wielu inwestorów najwa -

niejszy czynnik decyduj cy o wyborze kon-

kretnego materia u lub technologii budo-

wy cian. Do  cz sto brany jest pod uwag

tylko koszt wzniesienia ciany no nej, czy-

li etap stanu surowego. Wielu inwestorów 

zapomina o tym, e to tylko cz  niezb d-

nych wydatków. A przecie  o ko cowym 

rezultacie (zarówno cenie jak i wygl dzie 

ciany) najcz ciej decyduj  warstwy wy-

ko czeniowe, czyli rodzaj zastosowanych 

tynków, ok adzin ceramicznych lub ka-

miennych, farb, boazerii itd. Gdy uwzgl d-

ni si  wszystkie te czynniki to okazuje si ,

e koszt wszystkich rodzajów cian muro-

wanych o porównywalnych parametrach 

technicznych i jednakowym wyko cze-

niu jest niemal identyczny. Na ogó  ró nice 

nie przekraczaj  10% warto ci 1 m2 ciany. 

Wyra nym odst pstwem s ciany wyko -

czone ceg  klinkierow  lub p ytami na-

turalnego kamienia, w przypadku których 

koszt ok adziny elewacyjnej mo e by  wy -

szy od pozosta ych warstw ciany. I na to 

trzeba zwraca  uwag , zw aszcza podczas 

projektowania domu. Inaczej mo e si  oka-

za , e rzeczywisto  do  brutalnie skory-

guje plany i atrakcyjnie wygl daj cy dom 

pozostanie tylko marzeniem. 
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Inne – na wy ej wymienione parame-

try inwestorzy zwracaj  najwi ksz  uwag .

Jednak dla projektantów wa ne s  równie

czynniki cz sto nie okre lane przez adne 

normy, ale istotne dla dobrze zaprojektowa-

nej przegrody. 

Na przyk ad akumulacyjno  cieplna cian, 

która przyczynia si  do niwelowania dobo-

wych skoków temperatury powietrza w po-

mieszczeniach oraz umo liwia cykliczn

(czyli oszcz dn ) prac  urz dze  grzewczych. 

Ma a nasi kliwo  i du a mrozoodpor-

no , zw aszcza materia ów elewacyjnych, 

nara onych na oddzia ywanie warunków at-

mosferycznych. Dobre materia y wytrzymuj

bez oznak uszkodze  przynajmniej 20 cykli 

zamra ania i rozmra ania oraz charaktery-

zuj  si  nasi kliwo ci  nie wi ksz  ni  10%.

Wytrzyma o , czyli no no  murów jest 

zwykle wystarczaj ca do budowy domów 

jednorodzinnych niezale nie od stosowa-

nych materia ów. Ale jest ró nica pomi dzy 

cian  z mi kkiego i kruchego betonu komór-

kowego, czy ceramiki poryzowanej, a twar-

dym i bardzo wytrzyma ym na obci enia 

skupione (wieszanie szafek) murem z cegie

wapienno-piaskowych lub ceramicznych. 

Odporno  na ywio y, czyli po ar, po-

wód , huragan jest na ogó  zadowalaj ca 

dla wszystkich cian murowanych (oprócz 

ewentualnych warstw termoizolacyjnych). 

Ale np. mur z betonu komórkowego znacz-

nie szybciej wyschnie po powodzi ni cia-

na z jakiejkolwiek ceramiki.  

Któr cian  wybra ?
Znaj c parametry, jakie powinna spe nia

ciana zewn trzna domu oraz wiedz c jak 

b dzie realizowana jego budowa, mo na si

zastanowi  nad tym, jaki typ przegrody b -

dzie najbardziej korzystny dla konkretnego 

inwestora. 

ciana trójwarstwowa to najlepsze roz-

wi zanie. Po prostu ka da warstwa pe ni od-

r bn  funkcj  i dzi ki temu ca a przegroda 

spe nia wszelkie wymagane lub po dane 

kryteria. Wewn trzna warstwa no na zapew-

nia wytrzyma o , trwa o , izolacyjno

akustyczn  oraz akumulacyjno  ciepln .

Odpowiednio dobrana warstwa termoizola-

cji zapewnia doskona e w a ciwo ci cieplne 

ca ej ciany, cznie z nadpro ami i wie ca-

mi stropowymi. Nie ma wi c obawy o to, e

powstan  mostki termiczne. Szczelina wen-

tylacyjna zapewnia optymalny poziom wil-

gotno ci zarówno warstwy termicznej, jak 

i ca ej ciany. Natomiast w a ciwie dobrana 

zewn trzna warstwa os onowa nie tylko po-

woduje, e dom atrakcyjnie wygl da, ale tak-

e przyczynia si  do dodatkowego poprawie-

nia izolacyjno ci akustycznej ciany. Poza 

tym, poprawnie zaprojektowana i wykona-

na ciana trójwarstwowa jest paroprzepusz-

czalna, mrozoodporna oraz w du ym stop-

niu odporna na ywio y (szczególnie ogie

i wiatr), a na dodatek zapewnia bardzo ko-

rzystny mikroklimat w pomieszczeniach. 

Przy tym wcale nie jest droga, je li tylko od 

strony zewn trznej zastosuje si cian  z ce-

gie  wapienno-piaskowych lub ceramicznych 

wyko czonych tynkiem, a nie z cegie  klin-

kierowych. Jej grubo  jest zbli ona do cian 

jednowarstwowych i minimalnie wi ksza od 

cian dwuwarstwowych o porównywalnej 

termoizolacyjno ci. 

ciana dwuwarstwowa (metoda lekka 

sucha) zajmuje drug  pozycj  na li cie tech-

nologii stawiania cian zewn trznych. Jest 

niemal tak dobra jak ciana trójwarstwowa, 

bo zachowuje prawie wszystkie jej parame-

try. Z powodu lekkiej i najcz ciej demon-

towanej elewacji nie tak odporna na ogie

i wiatr, ale za to o wiele atwiej j  naprawi

(np. wysuszy  po powodzi). Poza tym, to 

najlepsza ciana dla osób buduj cych dom 

sposobem gospodarczym. Po prostu, wie-

le prac mo na wykona  samodzielnie, a na 

dodatek wi kszo  robót (zw aszcza termo-

izolacyjnych i elewacyjnych) mo na prze-

rwa  w dowolnym czasie. Oznacza to, e

mo na j  wyka cza  np. tylko w weeken-

dy, co dla niektórych inwestorów stanowi 

wielk  zalet .

tynk cementowo-wapienny

ciana no na z bloków 

wapienno piaskowych, 

grubo ci 18 cm

izolacja termiczna 

z we ny mineralnej, 

grubo ci 15 cm

szczelina 

wentylacyjna, 

grubo ci 3 cm

ciana os onowa 

z m otkowanej ceg y

wapienno-piaskowej, 

grubo ci 11 cm

49 cm

 Przyk ad taniej ciany trójwarstwowej 

o bardzo dobrych parametrach technicznych 

i atrakcyjnym wygl dzie

fo
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Dom murowany, w którym 

koszty budowy ciany 

z materia ów wapienno-

piaskowych (no ne 

i elewacyjne) nie 

rujnuj  w a ciciela
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ciana dwuwarstwowa (metoda  lekka 

mokra) to obecnie najbardziej popularna 

ciana zewn trzna, pomimo e parametra-

mi ust puje nieco cianie trójwarstwowej 

i metodzie lekkiej suchej. Jednak to dosko-

na y wybór, gdy do wznoszenia domu zo-

stanie zaanga owana do wiadczona ekipa 

lub firma budowlana. W przeciwnym ra-

zie mo na narazi  si  na przykre niespo-

dzianki spowodowane pope nieniem wie-

lu b dów. Podstawowe zalety tych cian to 

stosunkowo niewielka ich grubo  przy do-

brej izolacyjno ci termicznej i akumulacyj-

no ci cieplnej, etapowo  robót murowych 

oraz termoizolacyjnych. Mankamenty, to 

zwykle nie najlepsza izolacyjno  akustycz-

na oraz odporno  na ywio y, podatno  na 

uszkodzenia mechaniczne. atwo dost p-

na termoizolacja ze styropianu jest równie

ulubionym miejscem zak adania gniazd 

przez owady i gryzonie.  

ciana jednowarstwowa to druga pod 

wzgl dem popularno ci stosowania cia-

na zewn trzna. Dzieje si  tak dlatego, e

wielu inwestorom wydaje si  bardzo a-

twa do zbudowania. Przy tym jest to naj-

szybszy sposób wznoszenia i wyko czenia 

cian. Jednak, nale y zdawa  sobie spra-

w  z tego, e prawie wszystkie parametry 

tej ciany s  gorsze od cian warstwowych. 

Nie znaczy to, e s  z e – po prostu przeci t-

ne, czyli spe niaj ce obowi zuj ce przepi-

sy. Natomiast trudno z nich zbudowa  dom 

energooszcz dny (wyj tek stanowi  blo-

ki z wk adk  ze  styropianu), a w ogóle nie-

mo liwe jest  postawienie domu pasywnego. 

Na dodatek koszt wykonania dobrych (cie-

p ych) cian jednowarstwowych wcale nie 

jest ma y. Poza tym wspó czesne technolo-

gie wymagaj  od projektantów, a zw aszcza 

wykonawców, du ej wiedzy i do wiadcze-

nia. Niestety, na niewielkich budowach do-

mów jednorodzinnych jest o to bardzo trud-

no, co zwykle oznacza mnóstwo b dów, 

czyli mostków termicznych, nieszczelno ci, 

a nawet p kni cian. 

Materia y na warstwowe 
ciany no ne
ciany no ne przegród warstwowych mo -

na wykona  z wielu materia ów. Bardzo do-

brze sprawdzaj  si  tradycyjne wyroby ce-

ramiczne, takie jak ceg y pe ne lub dr one, 

pustaki typu MAX, UNI i podobne czyli 

 Przyk ad taniej ciany dwuwarstwowej ocieplonej 

metod  lekk  such  z elewacj  z desek

elewacja z desek lub sidingu winylowego

folia wia-

troizola-

cyjna

ruszt z desek, 

grubo ci 2,5 cm

tynk cementowo-

wapienny, 

grubo ci 2 cm

ciana no na z pustaków 

ceramicznych typu MAX,

grubo ci 19 cm

izolacja 

termicz-

na z dwóch 

warstw we ny

mineralnej 

o cznej gru-

bo ci 14 cm, 

uk adana po-

mi dzy drew-

nianymi listwa-

mi wzajemnie 

prostopad ych 

rusztów dy-

stansowych

40 cm

tynk cementowo-wapienny 

grubo ci 2 cm

ciana no na z pustaków 

keramzytobetonowych 

grubo ci 24 cm

izolacja termiczna 

ze styropianu gru-

bo ci

15 cm pokryta siatk

z w ókna szklanego 

i akrylowym tynkiem 

cienkowarstwowym

42 cm

 Elewacja z drewna – marzenie wielu inwestorów – takie to proste, a tak rzadko spotykane

Nawet dom ocieplany 

metod  lekk  mokr

mo e by  atrakcyjny 

pod warunkiem, e

architekt wyka e

nieco inwencji 

w doborze kolorów 

i faktur elewacji

fo
t.

 D
L

H
fo

t.
 K
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e
l

 Przyk ad taniej i ciep ej ciany 

dwuwarstwowej ocieplonej metod  lekk

mokr



ciany

BUDUJEMY DOM 1-2/2008 151

wyroby, które muruje si  na spoiny poziome 

oraz pionowe. Te stare technologie s  szcze-

gólnie zalecane przy budowie domów ener-

gooszcz dnych i pasywnych, gdzie szczel-

no  przegród jest jednym z podstawowych 

wymogów. Natomiast nowoczesne wyro-

by z ceramiki poryzowanej, czone na pió-

ro i wpust, czyli tylko na spoiny poziome, 

te  nadaj  si  do budowy cian no nych, ale 

raczej w domach z wentylacj  grawitacyj-

n , a nie mechaniczn . Podobne zalecenia 

dotycz  cegie  i bloków wapienno-piasko-

wych, ci szych odmian betonu komórko-

wego oraz pustaków keramzytobetonowych. 

Warto jeszcze pami ta  o tym, e w domach 

jednorodzinnych ciany no ne przegród 

trójwarstwowych mog  mie  grubo  zaled-

wie 15-20 cm, ale w cianach dwuwarstwo-

wych raczej 24-29 cm. Poza tym, w prze-

grodach warstwowych zwykle korzystniej 

jest zdecydowa  si  na nieco grubsz  war-

stw  termoizolacji, a na ciany zastoso-

wa  materia y ci kie oraz „zimne”, ale za 

to akumuluj ce ciep o, odporne na obci e-

nia skupione, dobrze t umi ce ha as i zwy-

kle charakteryzuj ce si  niewielk  nasi kli-

wo ci . Dzi ki temu, spe nionych zostanie 

znacznie wi cej kryteriów, ni  przy u yciu 

materia ów lekkich i „ciep ych”. 

Materia y na warstwy 
termoizolacyjne
Do ocieplenia cian warstwowych niezb d-

ne s  materia y o doskona ych w a ciwo-

ciach termoizolacyjnych, dlatego stosuje 

si  g ównie styropian lub we n mineraln .

W przegrodach trójwarstwowych i przy me-

todzie lekkiej suchej wskazane jest (cho  nie 

konieczne) u ywanie materia ów paroprze-

puszczalnych, czyli we ny mineralnej o g -

sto ci obj to ciowej przynajmniej 80 kg/ m3.

Dodatkowo materia  ten charakteryzuje si

bardzo dobr  izolacyjno ci  akustyczn ,

a poza tym jest elastyczny i na tyle sztyw-

ny, e nie osiada pod ci arem w asnym. 

Zatem idealnie nadaje si  do wype niania 

przestrzeni pomi dzy listwami rusztów dy-

stansowych (w metodzie lekkiej suchej). 

Natomiast w metodzie lekkiej mokrej zwy-

kle stosuje si  ta szy styropian o g sto ci 

co najmniej 15 kg/m3. Wprawdzie nie jest to 

materia  paroprzepuszczalny, ale w nowo-

czesnych domach energooszcz dnych i pa-

sywnych (z obowi zkow  wentylacj  me-
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 Dom ze cianami jednowarstwowymi to pod ka dym wzgl dem dobre, ale nienajlepsze rozwi zanie

 Ceg y, pustaki, bloczki murowane na spoiny poziome i pionowe to najlepsze rozwi zanie w domach energooszcz dnych i pasywnych

ceg a wapienno-piaskowa

ceg a ceramiczna pe napustak MAX

bloczek betonu komórkowego
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 Przyk ad ciany jednowarstwowej o do

dobrych parametrach termicznych, z której 

jednak nie powinno si  budowa  domów 

energooszcz dnych

tynk wewn trzny cementowo-

wapienny, grubo ci 2 cm

ciana no na

z pustaków 

ceramicznych, 

grubo ci 50 cm 

murowanych 

na zapraw

ciep ochronn

tynk zewn trzny cementowo-

wapienny, grubo ci 2 cm

pustak keramzyto-betonowy pustak ceramiczny 

(ale nieporyzowany)

blok wapienno-piaskowy blok betonu komórkowego 

(zalecany o g sto ci min. 

600 kg/m3)
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chaniczn ) nie ma to adnego znaczenia. 

Wa ne natomiast jest, by p yty styropianu 

mia y frezowane kraw dzie, bo wtedy ryzy-

ko powstania nieszczelno ci czyli mostków 

termicznych, jest  mniejsze.

Materia y na ciany os onowe 
Ceg y klinkierowe stanowi  najlepszy ro-

dzaj elewacji w przegrodach trójwarstwo-

wych. Jest to jednak materia  bardzo drogi, 

ale za najwy sz  jako  trzeba przecie  za-

p aci . W a ciwo ci cegie  klinkierowych 

s  bowiem znacznie lepsze od w a ciwo-

ci zwyk ych cegie  ceramicznych. To wy-

roby bardzo twarde i wytrzyma e, charak-

teryzuj ce si  ca kowit  mrozoodporno ci

(ponad 100 cykli zamra ania i rozmra a-

nia), minimaln  nasi kliwo ci  (najwy-

ej 6%), odporno ci  na dzia anie kwasów 

i zasad (kwa nych deszczy) itp. Poza tym, 

maj  bardzo atrakcyjny wygl d. Ró ne ro-

dzaje faktur i ca a gama kolorów (od pia-

skowego, przez czerwienie i br zy, a  po 

fiolet) powoduj , e ka dy dom mo e by

inny, a jednocze nie estetyczny i zwracaj -

cy uwag .

Ceg y wapienno-piaskowe to znacznie 

ta sze i jednocze nie atrakcyjne rozwi za-

nie cian os onowych. Szczególnie zastoso-

wanie wyrobów o fakturze upanej wydaje 

si  by  bardzo estetyczne, ale i zwyk e ce-

g y – bia e lub kolorowe (barwione w ma-

sie, a nie malowane) mog  da  zadowalaj cy 

efekt. Wszystko zale y od gustu inwesto-

ra i projektanta. Materia y wapienno-pia-

skowe s  przede wszystkim „zdrowe” i eko-

logiczne poniewa  do ich produkcji u ywa 

si  tylko wapna, piasku i wody. Dzi ki du-

ej g sto ci odznaczaj  si  wysok  wytrzy-

ma o ci , odporno ci  na uszkodzenia me-

chaniczne oraz bardzo dobr  izolacyjno ci

akustyczn . Poza tym s  mrozoodporne, pa-

roprzepuszczalne, odporne na dzia anie 

ognia, a na dodatek maj  w a ciwo ci grzy-

bobójcze. 

ciany otynkowane to kolejne tanie cho

pracoch onne rozwi zanie. Podstaw  jest 

wykonanie cian os onowych ze zwyk ej

ceg y pe nej (nie dziurawki, czy kratów-

ki), ewentualnie pustaków betonowych. 

Parametry techniczne takich przegród s  co 

najmniej zadowalaj ce, a ich atrakcyjno

w du ej mierze zale y od inwencji projek-

tanta. Zastosowanie dwubarwnego tynku 

na elewacji zwykle daje bardzo dobry efekt. 

Materia y ok adzinowe
Elewacje cian dwuwarstwowych ocieplo-

nych metod  lekk  such  mog  by  wykona-

ne z wielu ró nych materia ów. Najcz ciej 
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 Najpopularniejsze realizacje cian domów jednorodzinnych – dwuwarstwowych, ocieplonych metod  lekk  mokr  przy wykorzystaniu izolacji 

termicznej z we ny mineralnej i styropianu

 Elewacja z sidingu winylowego te  mo e by  atrakcyjna, pod warunkiem, 

e b dzie przynajmniej dwukolorowa

 Elewacja z ceg y klinkierowej, najbardziej trwa a, zawsze modna, 

ale jednocze nie najdro sza
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s  to deski lub siding winylowy, czyli mate-

ria y tanie i atwe do samodzielnego mon-

ta u. Ale zdarzaj  si  równie  ok adzi-

ny z paneli aluminiowych b d  tworzywa 

sztucznego, a tak e elewacje z p ytek cera-

micznych montowanych na sucho do odpo-

wiedniego rusztu. Jednak s  to rozwi zania 

znacznie dro sze i nie tak dost pne. 

ciany dwuwarstwowe ocieplane meto-

d  lekk  mokr  niemal zawsze pokrywa si

tynkiem cienkowarstwowym. Po prostu jest 

to zgodne z technologi  ocieplania prze-

grody. Jednak czasami stosuje si  bardzo 

cienkie i lekkie ok adziny z p ytek (grubo-

ci 6-8 mm) – zw aszcza na coko ach i przy 

otworach okiennych. Dzi ki temu wzrasta 

atrakcyjno  elewacji, a poza tym budynek 

przestaje by  anonimowy.  

ciany jednowarstwowe najcz ciej wy-

ka cza si  tynkiem cementowo-wapien-

nym lub ok ada p ytkami ceramicznymi, ka-

miennymi itp.  

Materia y na ciany 
jednowarstwowe
Bloczki z betonu komórkowego s  bardzo 

popularnym materia em do budowy cian 

jednowarstwowych. Do ich wznoszenia 

stosuje si  tylko najl ejsze odmiany M400 

i M500, bo wtedy przy grubo ci ciany wy-

nosz cej 42-45 cm mo na uzyska  bardzo 

dobry wspó czynnik przenikania ciep a

na poziomie U=0,26 W/m2K.  Bloczki te -

czy si  na pióro i wpust oraz muruje na za-

praw  klejow  (grubo ci 1 mm). Uk ada si

j  tylko w spoinach poziomych, co oczy-

wi cie znacz co wp ywa na tempo robót. 

Wybudowane ciany s  paroprzepuszczalne 

i „ciep e”, ale trzeba zdawa  sobie spraw , e

ich wytrzyma o , izolacyjno akustyczna, 

mrozoodporno , czy nasi kliwo  (nawet 

do 45%) s  co najwy ej mo liwe do zaakcep-

towania. 

Pustaki z ceramiki poryzowanej to inny 

równie dobry, a czasami wr cz preferowany, 

materia  do budowy cian jednowarstwo-

wych. Przegrody te nie maja tak dobrej izo-

lacyjno ci termicznej, jak wyroby z betonu 

komórkowego, ale i tak przy grubo ci cia-

ny wynosz cej 44 cm mo na uzyska  przy-

zwoity wspó czynnik przenikania ciep a

U=0,29 W/m2K. Te pustaki tak e czy si

na pióro i wpust, ale muruje na zbli on  do 

tradycyjnej, zapraw  termoizolacyjn  (bez 

spoin pionowych). W ten sposób uzyskuje 

si ciany, w których takie cechy, jak paro-

przepuszczalno , akumulacyjno  ciep a, 

wytrzyma o , mrozoodporno  s  w a ci-

wie na zadowalaj cym poziomie. 

Bloczki keramzytobetonowe z wk adk

styropianow  to godny polecenia materia

do wykonywania cian jednowarstwowych. 

Dzi ki doskona ej izolacyjno ci termicznej 

(U=0,19 W/m2K) s  to jedyne przegrody jed-

nowarstwowe nadaj ce si  do budowy do-

mów energooszcz dnych (ale nie pasyw-

nych). I cho  jak wi kszo  nowoczesnych 

produktów, bloczki te muruje si  jedy-

nie na spoiny poziome, to po wype nieniu 

szczelin pionowych sznurem poliuretano-

wym lub piank  monta ow , mo na uzy-

ska  niezb dn  szczelno  przegrody. Du

zalet  jest równie  niewielka grubo  ele-

mentów wynosz ca zaledwie 31 lub 36 cm. 

W szerszych cianach pogrubion  warstw

keramzytobetonu umieszcza si  od stro-

ny wewn trznej, co umo liwia wieszanie 

wszelkiego rodzaju szafek, urz dze  i insta-

lacji w dowolnym miejscu. 
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pustak keramzyto-betonowy 

z wype nieniem ze styropianu

blok betonu komórkowego 

(zalecany o g sto ci 400 kg/m3)

kszta tka izolacyjna ze styropianu wieloszczelinowy pustak 

keramzyto-betonowy 

 Popularne materia y do budowy cian jednowarstwowych

 Bardzo dobra i stosunkowo tania elewacja z ceg y wapienno-piaskowej

 Izolacja termiczna cian z w ókien celulozy

pustak Porotherm 

50 P+W
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