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Szaty zdobią dom

Mokrych robót elewacyjnych nie mo¿na prowadziæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub
kiedy wystêpuje bardzo silne nas³onecznienie wykañczanej œciany. 
W razie potrzeby mo¿na stosowaæ os³ony przeciws³oneczne, a tak¿e nawil¿aæ œwie¿e
tynki metod¹ wytwarzania mg³y wodnej np. przy u¿yciu drobnokroplistych rozpylaczy.
W ciep³ych porach roku warto równie¿ przed tynkowaniem zagruntowaæ œciany, 
co zmniejszy odci¹ganie wody z zaprawy przez nagrzane materia³y œcienne. 
Optymalne terminy wykonywania elewacji zarówno tynkarskich jak i z ok³adzin
mocowanych zapraw¹ klejow¹ to maj-czerwiec oraz wrzesieñ-paŸdziernik. W tym czasie
panuj¹ umiarkowane temperatury powietrza tak w ci¹gu dnia jak i noc¹, a du¿a wilgot-
noœæ powietrza sprzyja równomiernemu twardnieniu zapraw. Rzadziej ni¿ latem 
zdarzaj¹ sie te¿ ulewne deszcze, które mog¹ uszkodziæ œwie¿e pokrycia elewacji, 
a promienie s³oneczne nie powoduj¹ zbyt szybkiego odparowania wody. 

Czy jest sezon na elewacje? 

Sposób wykoñczenia elewacji narzuca przede wszystkim technologia w jakiej  budowane by³y œciany zewnêtrzne. Niekiedy wykonanie
elewacji odbywa siê równoczeœnie z budow¹ œcian konstrukcyjnych, a wiêc ju¿ na tym etapie budowy trzeba zdecydowaæ siê na konkretne
materia³y elewacyjne. Œciany jednowarstwowe – w za³o¿eniu przeznaczone s¹ do bezpoœredniego tynkowania, przy czym w zale¿noœci od
g³adkoœci, œciany pokrywa siê tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym. Tynk cienkowarstwowy mo¿e te¿ stanowiæ zewnêtrzn¹, dekora-
cyjn¹ warstwê nak³adan¹ na tynk cementowo-wapienny. Œciany dwuwarstwowe – warstwa ocieplenia musi byæ pokryta cienk¹ warstw¹
tynku  nie tylko ze wzglêdu na estetykê, ale równie¿ koniecznoœæ zapewnienia ochrony warstwy ociepleniowej. Z uwagi na ograniczon¹
noœnoœæ pod³o¿a stosuje siê  wy³¹cznie tynki cienkowarstwowe. W tej technologii mo¿na równie¿ wykonaæ elewacje „na sucho” z u¿yciem
paneli stalowych, z PVC, drewnianych lub zamocowaæ wielkowymiarowe p³yty elewacyjne. W œcianach trójwarstwowych warstwa elewacyj-
na mo¿e pe³niæ rolê gotowej elewacji lub te¿ stanowiæ pod³o¿e pod tynk tradycyjny lub cienkowarstwowy. Œciany szkieletowe – typowy
sposób wykañczania takich œcian to elewacje z paneli z PVC (sidingu) lub oblicówki drewnianej. Mo¿na je równie¿ otynkowaæ po zamocowa-
niu dodatkowej warstwy ocieplenia. Niekiedy œciany szkieletowe „obmurowuje siê” ceg³¹ klinkierow¹ lub bloczkami betonowymi. 
Do ka¿dego rodzaju œciany mo¿na równie¿ mocowaæ ok³adziny ceramiczne lub kamienne, które w zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a i gruboœci
p³ytek s¹ przyklejane  lub mocowane do specjalnego stela¿a.

W jaki sposób i za pomoc¹ jakich materia³ów wykoñczyæ elewacjê?

Najlepszy cczas nna wwykañczanie eelewacji ddomu tto kkoniec wwiosny ii ppocz¹tek jjesieni

Rodzaj 

i kolor elewacji 

stanowi wizytówkê 

domu, decyduje 

o pierwszym wra¿eniu. 

Oprócz tego, 

¿e elewacja 

ma byæ trwa³a 

i estetyczna przez 

d³ugie lata 

oraz pasuj¹ca 

do architektury 

budynku, powinna 

przede wszystkim 

chroniæ œciany 

przed dzia³aniem 

czynników

atmosferycznych: opadów

deszczu, œniegu, 

silnego wiatru 

i zmian temperatury.
(fot. KKREISEL)
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ELEWACJE  ––  TTYNKI,  OOK£ADZINY

Tynki grubowarstwowe – nazywane te¿ tradycyjnymi – to tynki, których gruboœæ
wynosi 15-20 mm. Nak³adane s¹ na œciany wznoszone z materia³ów murowanych
w sposób tradycyjny, na zaprawie w spoinach poziomych i pionowych. 
W praktyce tynkiem grubowarstwowym pokrywa siê œciany wznoszone 
w technologii trójwarstwowej, z warstw¹ elewacyjn¹ murowan¹ z pustaków 
ceramicznych lub zwyk³ych cegie³ oraz na œcianach jednowarstwowych z ceramiki
poryzowanej lub z keramzytobetonu. Tynk taki umo¿liwia wyrównanie pod³o¿a, 
a tak¿e na³o¿enie w miarê potrzeby zewnêtrznej pow³oki dekoracyjnej o faktu-
rowanej powierzchni. Mo¿e byæ nak³adany w tradycyjny sposób i sk³adaæ siê 
z 2 lub 3 warstw. Pierwsza zapewniaj¹ca dobr¹ przyczepnoœæ to obrzutka 
z mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna. Przed jej ca³kowitym 
stwardnieniem nak³ada siê kolejn¹ warstwê wyrównuj¹c¹ pod³o¿e czyli tzw. narzut
z zaprawy cementowo-wapiennej. Dekoracyjne wykoñczenie œciany wykonywane
jest w postaci g³adzi przeznaczonej do malowania lub barwnej fakturowanej
pow³oki z rzadkiej zaprawy z dodatkiem pigmentu. Zamiast tradycyjnej zaprawy
tynkarskiej mo¿na u¿yæ gotowych, przygotowanych w fabryce zapraw, które 
po zagruntowaniu pod³o¿a nak³ada siê jednowarstwowo.

Co to s¹ tynki grubowarstwowe 
i kiedy warto je stosowaæ?

Tradycyjnie tynki zewnêtrzne nak³adane
by³y z zaprawy cementowo-wapiennej
przygotowywanej bezpoœrednio na
budowie. Jednak jej w³asnoœci zale¿a³y 
od dok³adnoœci dozowania wapna 
i cementu oraz przede wszystkim jakoœci
u¿ytego do zaprawy piasku. Z³ej jakoœci
zaprawa utrudnia³a wykonanie g³adkiej
powierzchni tynku i powodowa³a 
pojawianie siê odparzeñ, rys skurczowych
lub „sypanie siê” tynku. Obecnie coraz
czêœciej korzysta siê z gotowych zapraw
tynkarskich dostarczanych w workach, 
a na wiêkszych budowach – równie¿ 
w silosach o du¿ej pojemnoœci. 
Sk³ad surowcowy gotowych mieszanek 
jest zbli¿ony do tych przygotowywanych
na budowie, ale dok³adne dozowanie
sk³adników i u¿ycie frakcjonowanego,
p³ukanego piasku znacz¹co poprawia
jakoœæ takiej zaprawy. Do gotowych
mieszanek dodawane s¹ te¿ dodatki
poprawiaj¹ce urabialnoœæ zaprawy 
i reguluj¹ce szybkoœæ wysychania tynku, 
co u³atwia nak³adanie i wyrównanie
zaprawy, a tak¿e zabezpiecza przed 
skurczem podczas twardnienia. Zapobiega
wiêc powstawaniu pêkniêæ w³oskowatych.
Gotowe zaprawy tynkarskie produkowane
s¹ równie¿ na bazie bia³ego cementu 
co umo¿liwia uzyskanie ¿ywszych kolorów
w przypadku ich barwienia. Ze wzglêdu 
na znacznie wy¿sz¹ cenê, z takiej zaprawy
wykonuje siê warstwê o gruboœci 
ok. 5 mm nak³adan¹ na zwyk³y tynk.

Czy gotowe 
zaprawy s¹ lepsze? 

Problem „oddychania” œcian zewnêtrznych, a wiêc i zapewnienia równie¿
wysokiej paroprzepuszczalnoœci elewacji zale¿y przede wszystkim od rodzaju
u¿ytych materia³ów œciennych i ociepleniowych. Z doœwiadczeñ wynika, 
¿e realne zagro¿enie wykraplania siê pary wodnej, a w konsekwencji zawilgoce-
niem muru mo¿e wystêpowaæ przy ociepleniach z we³ny mineralnej lub 
w œcianach budowanych z materia³ów o du¿ej nasi¹kliwoœci i niskim 
podci¹ganiu kapilarnym – g³ównie dotyczy to betonów komórkowych. 
Dlatego tynki elewacyjne – jak i farby oraz inne rodzaje ok³adzin œciennych –
powinny zapewniaæ dobr¹ paroprzepuszczalnoœæ, która  umo¿liwi odparowanie
wilgoci jeœli dojdzie do okresowego zawilgocenia. Tak¹ mo¿liwoœæ zapewniaj¹
tynki wysokoparoprzepuszczalne oraz pustki wentylacyjne w przypadku
wykonywania elewacji w formie œcianki lub ok³adziny. Zmniejsza to ryzyko
wykraplania siê pary wodnej w okresie zimowym w przekroju œciany. 
Nale¿y wiêc d¹¿yæ do takiego zestawienia warstw œciennych, aby te o du¿ym

oporze dyfuzyjnym
znalaz³y siê po stronie
wewnêtrznej, natomiast
materia³y o wysokiej 
izolacji cieplnej – na
zewn¹trz. W praktyce 
jednak nie zawsze mo¿na
przestrzegaæ tych zaleceñ,
ale o prawid³owoœci
budowy muru pod k¹tem
jego paroprzepuszczalnoœci
decyduj¹ odpowiednie
obliczenia.

Dlaczego elewacja musi oddychaæ?

Pozostawienie ppomiêdzy

œciank¹ eelewacyjn¹ aa oociepleniem

pustki uumo¿liwia  ssprawne

odprowadzanie wwilgoci(fot. WWANDEX)

(fot. BBOLIX)

Gotowe zzaprawy ttynkarskie

przyspieszaj¹ wwykoñczenie eelewacji
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Tynki cienkowarstwowe przeznaczone s¹ przede wszystkim do wykañczania œcian
ocieplonych w technologii BSO (metod¹ lekk¹ mokr¹). Mog¹ te¿ byæ nak³adane na
œciany z betonu monolitycznego, bloczków gazobetonowych lub na starannie wykonane
pod³o¿a z materia³ów wapienno-piaskowych. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
cienkowarstwowe tynki strukturalne, dziêki mo¿liwoœci uzyskania ciekawych efektów
dekoracyjnych i barwienia na dowolny kolor. O uzyskanej fakturze powierzchni decydu-
je wielkoœæ ziaren wype³niaczy mineralnych i sposób zacierania powierzchni. 
Drobnoziarnist¹, delikatn¹ powierzchniê uzyskuje siê stosuj¹c tynki z kruszywem 
o granulacji 1-1,5 mm wyg³adzane wa³kiem strukturalnym, natomiast rowkowan¹ fak-
turê otrzymuje siê przy zastosowaniu masy tynkarskiej z ziarnem 3-4 mm zatartej pac¹
plastikow¹. Przeciêtne zu¿ycie materia³u tynkarskiego wynosi 2-5 kg/m2 zale¿nie
od ziarnistoœci kruszywa. W  zale¿noœci od rodzaju u¿ytego do produkcji spoiwa, tynki
te nazywane s¹ tynkami mineralnymi, akrylowymi lub silikonowymi. 
Tynki mineralne zawieraj¹ spoiwo cementowe lub cementowo-polimerowe i nale¿¹ 
do najtañszych mas tynkarskich. Dostarczane s¹ w postaci suchej, w workach o masie 
25 kg. Trwa³oœæ barw tynków mineralnych – zw³aszcza o intensywnych kolorach – nie
jest du¿a i czêsto wykonuje siê je w podstawowym, bia³ym kolorze, a nastêpnie maluje
trwalszymi farbami elewacyjnymi. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ paroprzepuszczalnoœci¹ 
i z tego wzglêdu s¹ zalecane do tynkowania œcian ocieplonych we³n¹ mineraln¹. 
Tynki akrylowe na bazie dyspersyjnych ¿ywic polimerowych charakteryzuj¹ siê du¿¹
elastycznoœci¹ i dobr¹ przepuszczalnoœci¹ pary wodnej. Mo¿na je trwale barwiæ nawet 
na nasycone kolory. Dostarczane s¹ najczêœciej w postaci gotowej do u¿ycia masy 
w plastikowych 25-kilogramowych pojemnikach. Œciany pokryte tynkiem akrylowym
mo¿na czyœciæ wod¹ pod ciœnieniem z dodatkiem detergentów, a tak¿e odnawiaæ 
akrylowymi farbami fasadowymi. Najdro¿sze tynki silikonowe maj¹ zastosowanie
przede wszystkim do wykonywania elewacji obiektów nara¿onych na intensywne
zabrudzenie, w rejonach przemys³owych, w pobli¿u dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Dziêki w³asnoœciom hydrofobowym powierzchnia tynku nie przyci¹ga cz¹steczek wody,
utrudnia osadzanie siê brudu, a opady deszczu przyczyniaj¹ siê do samooczyszczania
elewacji. Tynki silikatowe wykazuj¹ te¿ najwiêksz¹ odpornoœæ na agresywne dzia³anie
œrodowiska m.in. na kwaœne deszcze i zasolenie. 
Pod wszystkie rodzaje tynków cienkowarstwowych stosuje siê gruntowanie pod³o¿a 
w celu wyrównania jego ch³onnoœci i unikniêcia ewentualnych plam na elewacji. Zaleca
siê równie¿ zabarwienie œrodka gruntuj¹cego na kolor zbli¿ony do przysz³ej elewacji, 
co zabezpiecza przed przebijaniem barwy pod³o¿a w g³êboko fakturowanych tynkach.

Co to s¹ tynki cienkowarstwowe 
i na jakie œciany nale¿y je stosowaæ? 

Zale¿nie od rodzaju u¿ytego materia³u elewa-
cyjnego, suche elewacje podzielone zosta³y na
dwie odmiany – lekk¹ i ciê¿k¹. W metodzie
lekkiej suchej, na elewacjê wykorzystuje siê
g³ównie panele z PVC (tzw. siding), szalówkê
drewnian¹ lub blachy profilowane. 
Konstrukcjê noœn¹ dla elewacji tworzy stela¿ 
z profili ze stali, tworzywa sztucznego lub
drewnianych ³at, a materia³ ociepleniowy –
p³yty z we³ny mineralnej – umieszczany jest
miêdzy elementami rusztu. Pod warstw¹
elewacyjn¹ powinna byæ zachowana 2-3 cm
pustka wentylacyjna umo¿liwiaj¹ca
odprowadzenie wykraplaj¹cej siê tam pary
wodnej. Zalecane jest równie¿ pokrycie we³ny
mineralnej foli¹ paroprzepuszczaln¹ tzw. wia-
troizolacj¹, która chroni przed wydmuchi-
waniem w³ókien ocieplenia oraz przed
bezpoœrednim jego zawilgoceniem.
W systemie ociepleñ metod¹ lekk¹ such¹
wykorzystuje siê równie¿ gotowe panele
ociepleniowe sk³adaj¹ce siê z warstwy pianki
poliuretanowej po³¹czonej z profilowan¹
blach¹ elewacyjn¹. Zamki ukszta³towane na
krawêdziach paneli zapewniaj¹ estetyczne
i szczelne po³¹czenie, bez mostków cieplnych. 
Panel mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do
œciany œrubami przelotowymi lub uchwytami
do stela¿a stalowego. 

Co to s¹ suche
elewacje i z jakich
materia³ów siê 
je wykonuje?

Tynki ccienkowarstwowe ppozwalaj¹ wwykonaæ eelewacje ww rró¿nych kkolorach ii oo rró¿nej ffakturze
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Siding jest to ok³adzina sk³adaj¹ca siê z pojedynczych paneli: winylowych,
stalowych lub aluminiowych. Mocuje siê je do œciany za poœrednictwem rusztu 
drewnianego lub metalowego. Siding mo¿e byæ ³¹czony z innymi materia³ami 
elewacyjnymi, na przyk³ad z ceg³¹ lub kamieniem. Siding ma postaæ listew
(pojedynczych, podwójnych lub potrójnych), które na elewacji montowane s¹
poziomo. Poszczególni producenci oferuj¹ listwy o ró¿nym profilu: p³askie lub
³amane (pojedynczo lub podwójnie); powierzchnia listew mo¿e byæ g³adka lub
naœladowaæ strukturê drewna.

Co to jest siding i jak siê go montuje?

(fot. RROYAL HHURT)
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ELEWACJE  ––  TTYNKI,  OOK£ADZINY

Elewacje „na gotowo” wykonywane s¹ jako element œciany trójwarstwowej z u¿yciem
materia³u izolacyjnego w postaci styropianu lub we³ny mineralnej. Warunkiem prawi-
d³owego wykonania takiej œciany jest zapewnienie ci¹g³oœci izolacji termicznej na ca³ej
jej powierzchni oraz odpowiednie powi¹zanie warstwy elewacyjnej z konstrukcj¹ noœn¹.
Warstwa elewacyjna musi byæ traktowana jako œciana samonoœna, oparta na odpowied-
nio szerokim fundamencie lub – w przypadku niskich obiektów – na dobranej pod
wzglêdem wytrzyma³oœci konsoli noœnej. Œcianê elewacyjn¹ mo¿na murowaæ
równoczeœnie z wznoszeniem œcian noœnych, co eliminuje koniecznoœci ustawiania rusz-
towañ sta³ych przy pracach wykoñczeniowych, a ewentualne spoinowanie, impregno-
wanie lub malowanie wykonuje siê póŸniej np. z podnoœników lub rusztowañ
przestawnych. Warto zwróciæ uwagê na dobór materia³ów œciennych (elewacyjnych 
i noœnych) pod k¹tem ich wysokoœci. Najlepiej, jeœli element noœny bêdzie mia³
wysokoœæ odpowiadaj¹c¹ pe³nej wielokrotnoœci ceg³y elewacyjnej (³¹cznie ze spoinami),
co zapobiegnie koniecznoœci doginania kotew. Wznoszenie rozpoczyna siê od
wymurowania œciany noœnej z jednoczesnym osadzeniem kotew mocuj¹cych. 
Nastêpnie nabija siê p³yty styropianowe na wystaj¹ce kotwy w dwóch warstwach, 
przy czym wewnêtrzna p³yta powinna byæ o ok. 10 cm ni¿sza. Œcianê elewacyjn¹ 
muruje siê nastêpnie do wysokoœci ni¿szej warstwy styropianu, a wystaj¹ce kotwy
umieszcza w spoinach poziomych. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e styropian wystaje zawsze
ponad poziom muru. Umo¿liwia to ³atwe
usuniêcie resztek zaprawy, która mo¿e
spadaæ na powierzchniê styku p³yt 
i spowodowaæ powstanie miejsc o gorszej
izolacji cieplnej. W miejscach oœcie¿y
warto umieœciæ obramowanie zakotwione 
w warstwie noœnej, które u³atwi 
stawianie œcian i ochroni izolacje 
przed uszkodzeniem. 

Jak siê robi elewacje „na gotowo”
razem ze œcianami?

Œciany tynkowane nie musz¹ byæ jednobarw-
ne – technika „odciêcia” tynku 
cienkowarstwowego umo¿liwia ³¹czenie kilku
kolorów na jednej elewacji. Ró¿nobarwne
œciany mo¿na te¿ uzyskaæ maluj¹c ca³e œciany
lub ich fragmenty na ró¿ne kolory.

Czy elewacja 
domu powinna byæ
jednokolorowa?Elementy przestrzenne w postaci profili, gzymsów i zwieñczeñ wykonanych z gotowych

lub przyciêtych na budowie kszta³tek styropianowych stanowi¹ dodatkow¹ dekoracjê
elewacji. Elementy te w zale¿noœci od ich gruboœci klejone s¹ bezpoœrednio do œciany
lub na ju¿ umocowanym ociepleniu. W razie potrzeby dodatkowo mocuje siê je ko³kami
do styropianu lub nabija na zbrojenie zakotwione w œcianie. Powierzchnie tych elemen-
tów pokrywa siê 2 warstwami siatki zbroj¹cej 
z w³ókna szklanego zatopionej w zaprawie 
klejowej i tynkuje tynkiem cienkowarstwo-
wym, w ten sam sposób, jak pozosta³¹ czêœæ
œciany. Na elewacji mo¿na te¿ umieœciæ elemen-
ty dekoracyjne z drewna np. imituj¹ce kon-
strukcje pruskiego muru. Elementy te przykrê-
ca siê d³ugimi ko³kami mocuj¹cymi 
na powierzchni otynkowanej elewacji. Oczy-
wiœcie drewno musi byæ starannie zaimpreg-
nowane i pokryte lakierem dekoracyjnym. 

Do czego s³u¿¹ 
elewacyjne profile styropianowe?

Tynk ze wzglêdu na niewielk¹ gruboœæ
praktycznie nie wp³ywa na zwiêkszenie
izolacyjnoœci termicznej œciany nawet 
w przypadku na³o¿enia tzw. tynku
ciep³ochronnego. Jednak samo
otynkowanie œciany – niezale¿nie od
rodzaju na³o¿onego tynku – wp³ywa na
zmniejszenie strat cieplnych dziêki
wyrównaniu powierzchni zewnêtrznej
œciany, a tak¿e uszczelnieniu wszelkich
spoin. WyraŸne zmniejszenie strat ciep³a
po otynkowaniu wystêpuje zw³aszcza 
w œcianach jednowarstwowych murowa-
nych na pióro i wpust, gdzie nawet przy
du¿ej starannoœci wykonania na po³¹cze-
niach elementów powstaj¹ szczeliny. 

Czy tynk poprawia
ciep³ochronnoœæ
œciany?

Dwukolorowa eelewacja bbudynku

Profile eelewacyjne zze sstyropianu mmog¹ iimitowaæ ppiaskowiec

(fot. MMATRES RREVCO)

(fot. FFASADA SSYSTEM)

Œciankê eelewacyjn¹ bbuduje ssiê jjednoczeœnie zz nnoœn¹,

wa¿ne jjest bby ppamiêtaæ oo cci¹g³oœci iizolacji ttermicznej (fot. XXELLA)
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Do budowy gotowych œcian elewacyjnych, stanowi¹cych warstwê zewnêtrzn¹ muru
trójwarstwowego wykorzystuje siê elementy ceramiczne, wapienno-piaskowe lub
betonowe o gruboœci do 12 cm.
Wyroby ceramiczne to g³ównie ceg³y klinkierowe charakteryzuj¹ce siê nisk¹ 
nasi¹kliwoœci¹ (z regu³y poni¿ej 5%), wysok¹ mrozoodpornoœci¹ i du¿¹ wytrzyma³oœci¹
mechaniczn¹. Oprócz znormalizowanych cegie³ o wymiarach 250x120x65 mm 
produkowane s¹ równie¿ po³ówkowe kszta³tki elewacyjne o wymiarach 250x60x65 mm,
co pozwala na istotne zmniejszenie kosztów materia³owych. Jako uzupe³nienie 
podstawowego asortymentu cegie³ elewacyjnych produkowane s¹ ró¿norodne 
kszta³tki s³u¿¹ce do ozdobnego wykañczania naro¿ników, obramowania okien, 
budowy dekoracyjnych s³upków. 
Kolejny materia³em s¹ wyroby silikatowe (wapienno-piaskowe). S¹ tanim materia³em
zalecanym do stosowania na elewacje domów budowanych w rejonach o ma³ym
zanieczyszczeniu powietrza. Ceg³y wapienno-piaskowe w naturalnym bia³ym kolorze
lub barwione w masie, produkowane s¹ z jedno- lub dwustronnie fakturowan¹
powierzchni¹ metod¹ ³upania lub m³otkowania. Ceg³y ³upane o wymiarach 
250x110x65 mm lub 240x110x65 mm (z dwiema p³aszczyznami ³upanymi) powstaj¹ 
w wyniku prze³amania na prasie standardowej ceg³y silikatowej. Uzyskana faktura jest
doœæ przypadkowa, ale wymurowana z nich elewacja uzyskuje wygl¹d zbli¿ony do natu-
ralnego kamienia. Ceg³y m³otkowane maj¹ natomiast bardziej uwypuklon¹, lekko
zaokr¹glon¹ fakturê powierzchni, szczególnie ³adnie wygl¹daj¹c¹ w murze z zag³êbiony-
mi spoinami. Produkowane s¹ tak¿e ceg³y po³ówkowe (250x60x65 mm) pozwalaj¹ce 
na postawienie najtañszej elewacji. Wyroby
silikatowe wykazuj¹ doœæ wysok¹ nasi¹kli-
woœæ (ponad 15%) i szybko ulegaj¹ zabrudze-
niu. Dlatego takie elewacje nale¿y dodatkowo
pokryæ hydrofobizuj¹cymi impregnatami
silikatowymi na bazie szk³a wodnego. 
Mo¿na je równie¿ malowaæ farbami 
silikonowymi lub silikatowymi, co jest istotn¹
zalet¹, gdy zajdzie potrzeba odnowienia lub
zmiany wygl¹du domu. 
Œcianki elewacyjne mo¿na wykonaæ równie¿ 
z wyrobów betonowych – ró¿norodnych
bloczków i pustaków produkowanych 
ze zwyk³ych lub barwionych w masie
mieszanek betonowych z udzia³em kruszyw 
o frakcjonowanej granulacji. Wyroby te mog¹
mieæ g³adk¹ lub ukszta³towan¹ w formie
powierzchniê licow¹, albo powstaj¹c¹
w wyniku prze³amania wiêkszego elementu.
U¿ywany do ich produkcji beton klasy co
najmniej B20 zapewnia wysok¹ wytrzyma³oœæ
tych elementów, a dodatek œrodków uszczel-
niaj¹cych zmniejsza nasi¹kliwoœæ elewacji.
Elementy betonowe mog¹ byæ pe³ne lub 
w formie pustaków przystosowanych do zale-
wania betonem, a tak¿e uk³adania w nich
zbrojenia. Pustaki wykorzystuje siê najczêœ-
ciej do wykonywania dolnych partii elewacji
nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne. 

Z jakich materia³ów 
wykonuje siê œcianki elewacyjne? 

Konsole ii wwieszaki zze sstali nnierdzewnej ((a) zzastêpuj¹
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W domu szkieletowym elewacje wykonuje
siê z szalówki drewnianej, sidingu lub
ociepla p³ytami styropianowymi i pokry-
wa cienkowarstwowym tynkiem. 
W ka¿dym przypadku na zewnêtrznej
stronie p³yt poszyciowych OSB mocuje
siê wiatroizolacjê chroni¹c¹ elementy
drewniane przed zawilgoceniem w przy-
padku przenikniêcia wody przez elewacjê.
Mo¿na równie¿ zastosowaæ obmurówkê 
z klinkieru, ³upanej ceg³y silikatowej lub
ozdobnych bloczków betonowych
zachowuj¹c 3-cm odstêp od œciany szkiele-
towej i zapewniaj¹c u do³u elewacji mo¿li-
woœæ odp³ywu wody, która ewentualnie
mo¿e przenikn¹æ pod obmurówkê. 
W przypadku tynkowania œcian o kon-
strukcji szkieletowej – drewnianej lub
metalowej – stosuje siê jednoczeœnie
dodatkow¹ warstwê ocieplenia – najczêœ-
ciej 5-6-cm wykonan¹ z ryflowanych p³yt
styropianowych. Kana³y utworzone przez
wyciêcia w styropianie umo¿liwiaj¹
wentylacjê i osuszenie styku z p³ytami
poszyciowymi. Na dole ocieplenia
umieszcza siê perforowan¹ listwê star-
tow¹, która umo¿liwia sp³yniêcie wody
spod pokrycia. Na tak przygotowane
pod³o¿e nak³ada siê tynk cienkowarstwo-
wy. Niekiedy, zamiast p³yt ryflowanych
stosuje siê zwyk³y styropian odsuniêty 
od poszycia z p³yt OSB paskami styropia-
nu gruboœci 2-3 cm. 

Jaka elewacja w
domu szkieletowym?

Drewniane eelewacje wwykonuje ssiê mm.in.

z ccedru kkanadyjskiego, mmodrzewia ssyberyjskiego

lub œœwierku sskandynawskiego

(fot. DDLH PPoland)

b)

a)
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W tym przypadku przygotowanie pod³o¿a
przebiega nieco inaczej ni¿ przy typowym
ociepleniu. Po przyklejeniu styropianu lub
we³ny mineralnej, na ocieplenie nak³ada siê
siatkê zbroj¹c¹ z w³ókna szklanego o gra-
maturze nie mniejszej ni¿  160 g/m2, zatopio-
n¹ w warstwie masy klejowej o gruboœci co
najmniej 6 mm. W trakcie nak³adania siatki 
i zaprawy nale¿y równoczeœnie wykonaæ
mocowanie ko³kami przechodz¹cymi przez
siatkê w liczbie 6-8 sztuk na m2. Talerzyki
ko³ków mocuj¹cych powinny byæ zakryte
warstw¹ masy klejowej. Do uk³adania na
ociepleniu nadaj¹ siê p³ytki o gruboœci do 
1,5 cm i masie powierzchniowej do 40 kg/m2.
W przypadku uk³adania ok³adziny 
o wiêkszym ciê¿arze konieczne jest zamoco-
wanie na dole coko³u listwy stalowej pe³ni¹cej
rolê konsoli podpieraj¹cej ok³adzinê
coko³ow¹.

W jaki sposób
mocowaæ
p³ytki ok³adzinowe 
na œcianie ju¿
ocieplonej?

Ok³adziny z p³ytek ceramicznych, klinkierowych lub betonowych przykleja siê
bezpoœrednio do muru lub do ocieplenia. Jako ok³adziny, mo¿na u¿ywaæ jedynie p³ytek
o gwarantowanej mrozoodpornoœci i nasi¹kliwoœci poni¿ej 3% (w klasie B-I lub B-IIa
dla materia³ów ceramicznych). Do wykoñczenia coko³u stosowane s¹ równie¿ cienkie 
i lekkie ok³adziny ¿ywiczno-ceramiczne w postaci pasów o wygl¹dzie p³ytek klinkie-
rowych. Do przyklejania ok³adzin u¿ywa siê elastycznych klejów do p³ytek ceramicz-
nych nak³adanych metod¹ „mokre na mokre” czyli pokrywania klejem pod³o¿a 
i spodu p³ytki. Przy mocowaniu bezpoœrednio na murze, pod³o¿e musi byæ 
zagruntowane (emulsj¹ gruntuj¹c¹ do œcian) i wyrównane zapraw¹ mrozoodporn¹.
Miêdzy p³ytkami ok³adziny nale¿y utworzyæ szerokie fugi (6-10 mm), zale¿nie od
wielkoœci p³ytek. Ich zadaniem jest
kompensowanie rozszerzalnoœci
p³ytek pod wp³ywem zmian 
temperatury, a tak¿e umo¿liwienie
odparowania wilgoci ze œciany, 
co ma szczególne znaczenie przy 
ok³adzinie z p³ytek ceramicznych, 
szkliwionych o znikomej 
paroprzepuszczalnosci.

Jak przyklejaæ p³ytki ok³adzinowe? 

Ok³adzinê elewacyjn¹ z p³ytek piaskowca na ocieplonych œcianach zewnêtrznych mo¿na
mocowaæ bezpoœrednio do warstwy ocieplenia lub przyklejaæ do murowanej warstwy
os³onowej wykonanej np. z cegie³. Mocowanie bezpoœrednio do ocieplenia jest mo¿liwe, jeœli
wysokoœæ ok³adziny nie przekracza 1,5 m, a pierwszy rz¹d p³ytek spoczywaæ bêdzie na stabil-
nej konsoli umocowanej w œcianie noœnej lub na œcianie fundamentowej. P³yty ociepleniowe
powinny byæ mocowane do pod³o¿a zapraw¹ klejow¹ i dodatkowo wzmocnione kotwami 
w liczbie 4-6 szt/m2. Kotwy te musz¹ przechodziæ przez siatkê wzmacniaj¹c¹ warstwê 
podk³adow¹ nanoszon¹ na ociepleniu, a nie jak w przypadku wykañczania tynkiem znajdowaæ
siê pod ni¹. P³ytki elewacyjne z piaskowca przykleja siê do pod³o¿a elastycznym klejem 
do p³ytek ceramicznych, przy czym klej nak³adany jest pac¹ zêbat¹ na œcianê i cienk¹ warstw¹ 
na tyln¹ powierzchniê p³ytki. Uk³ad p³ytek warto wczeœniej  u³o¿yæ „na sucho”, co pozwoli 
na wstêpn¹ ocenê wygl¹du przysz³ej elewacji. P³ytki elewacyjne uk³ada siê z niewielkim 
luzem na stykach, a fugi pozostawia niewype³nione. 
W taki sam sposób mocuje siê ok³adzinê z piaskowca na œciance os³onowej i mo¿na 
je wtedy kleiæ na dowoln¹ wysokoœæ. Powierzchnie œcianki przed przyklejeniem p³ytek 
nale¿y wyrównaæ zapraw¹ cienkowarstwow¹ lub pokryæ tynkiem cementowym.

Czy p³ytki np. z piaskowca 
mocuje siê w inny sposób?

P³ytki zz ppiaskowca mmog¹ bbyæ pprzyklejane ddo oocieplonej œœciany ttylko wwtedy, ggdy iizolacja ttermiczna

jest oos³oniêta ssiatk¹ zzbroj¹c¹ ii ddodatkowo pprzymocowana kko³kami zz ttalerzykami ddociskaj¹cymi

P³ytki eelewacyjne ww rró¿nych ffakturach

i kkolorach mmog¹ iimitowaæ nnp. cceg³ê ((a)

lub kklinkier ((b)

(fot. IIZOTECHNIKA)

a)

b)

(fot. NNOVABRIK)
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Farby elewacyjne stosowane s¹ g³ównie przy odnawianiu budynków – rzadziej 
do malowania nowych œcian, ze wzglêdu na powszechne tynkowanie barwnymi 
tynkami cienkowarstwowymi. Asortyment farb elewacyjnych obejmuje szeroki 
wachlarz wyrobów, przeznaczonych na ró¿ne pod³o¿a i o zró¿nicowanej odpornoœci 
na blakniêcie, wp³yw warunków atmosferycznych i zanieczyszczenie powietrza.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê farby akrylowe, stosowane do standardowego 
malowania elewacji domów budowanych w rejonach o niewielkim zanieczyszczeniu
powietrza. Charakteryzuj¹ siê one ³atwoœci¹ barwienia na intensywne kolory, dobr¹
odpornoœci¹ na blakniêcie, a wykonane z nich pow³oki mo¿na zmywaæ wod¹ pod 
ciœnieniem. S¹ jednak s³abo przepuszczalne dla pary wodnej, co mo¿e mieæ negatywny
wp³yw na dyfuzjê wilgoci w œcianach ocieplanych metod¹ lekk¹ mokr¹ z u¿yciem 
we³ny mineralnej. Przy ograniczonej paroprzepuszczalnoœci istnieje niebezpieczeñstwo
wykraplania siê pary wodnej w warstwie ocieplaj¹cej, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ
trwa³e zawilgocenie œcian oraz obni¿enie siê jej parametrów ciep³ochronnych. 
Wysok¹ paroprzepuszczalnoœci¹ charakteryzuj¹ siê elewacyjne farby silikonowe,
które wykazuj¹ równie¿ w³asnoœci hydrofobowe. Do elewacji pomalowanych takimi 
farbami trudno przylegaj¹ zanieczyszczenia. Farby silikonowe zalecane s¹ szczególnie 
do malowania elewacji w rejonach o du¿ym zanieczyszczeniu powietrza, w pobli¿u 
ruchliwych dróg. 
Bardzo wysok¹ trwa³oœci¹ charakteryzuj¹ siê farby krzemianowe, nazywane równie¿
silikatowymi, których spoiwo chemicznie ³¹czy siê z mineralnym pod³o¿em. 
Mo¿na je jednak nak³adaæ jedynie na surowe tynki lub powierzchnie pokryte wczeœniej
równie¿ preparatami krzemianowymi, gdy¿ inne pow³oki uniemo¿liwiaj¹ trwa³e
zwi¹zanie ich z pod³o¿em. Nadaj¹ siê szczególnie do elewacji nara¿onych 
na dzia³anie agresywnego chemicznie œrodowiska.

Jakimi farbami malowaæ elewacje?

P³yty kamienne granitowe, marmurowe, 
sjenitowe czy z piaskowca o znacznym
ciê¿arze i wymiarach uk³ada siê na pod³o¿ach
noœnych, a wiêc na grubych œciankach
os³onowych lub konstrukcyjnych, metod¹
zalewania przestrzeni miêdzy œcian¹ 
a p³yt¹ zapraw¹ cementow¹. 
P³yty uk³adane s¹ bezspoinowo 
co praktycznie likwiduje zdolnoœæ 
do przepuszczania pary wodnej 
i dlatego w ten sposób wykañcza siê jedynie
ma³e fragmenty œcian – g³ównie czêœci
coko³owe. 
Natomiast monta¿ takich p³yt na œcianach
ocieplonych wymaga u¿ycia specjalnych,
stalowych uchwytów monta¿owych moco-
wanych do œciany noœnej. 
Ich konstrukcja umo¿liwia ruchy termiczne
elewacji, a spoiny pozostawia siê
niewype³nione. 

Czy ok³adzina 
z kamienia 
nie jest za ciê¿ka 
na elewacjê, 
jak siê j¹ mocuje?

Formalnie zgodnie z prawem
budowlanym remont elewacji, 
a tak¿e jej ocieplenie wymaga zg³oszenia
zamiaru przeprowadzenia takich robót 
w starostwie. 
Przy sk³adaniu zg³oszenia potrzebny
bêdzie opis planowanych robót, 
przewidywany termin ich rozpoczêcia, 
a niekiedy równie¿ szkice i rysunki. 
Jeœli w ci¹gu 30 dni urz¹d nie wniesie
sprzeciwu, mo¿na przyst¹piæ 
do wykonywania prac remontowych. 
Jednak w praktyce wiêkszoœæ 
takich robót nie jest zg³aszana 
przez w³aœcicieli, co potencjalnie mo¿e
spowodowaæ na³o¿enie kar 
administracyjnych przez nadzór
budowlany, choæ zdarza siê to rzadko. 

Jakich
formalnoœci
wymaga
remont elewacji?

Farby eelewacyjne

sprzedawane ss¹

w wwiaderkach

o rró¿nej ppojemnoœci

w kkilkuset kkolorach

dobieranych

na zzamówienie

wg wwzornika

(fot. BBOLIX)

(fot. AALPOL GGIPS)
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