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Docieplanie cian zewn trznych 

to jedna z najcz ciej 

wykonywanych modernizacji 

domów. Przynosi podwójn

korzy : zwi kszaj c

ciep ochronno  budynku, 

ogranicza wydatki na jego 

ogrzewanie, a ponadto nadaje 

nowy wygl d elewacjom.
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Znaczenie energooszcz dno ci z ka dym rokiem ro nie. wiadcz

o tym nie tylko budowy nowych domów, ale tak e modernizacje 

starszych: dzi ki nowoczesnym technikom i materia om budowla-

nym mo na znacznie podnie  efektywno  energetyczn  budynku. 

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dniem 1 stycznia 2009 

roku wprowadza obowi zek posiadania  tzw. wiadectwa charaktery-

styki energetycznej budynków (popularnie nazywanego paszportem 

energetycznym) dla wszystkch domów nowo budowanych oraz dla 

tych istniej cych, które b d  sprzedawane (cho  ostatnio s ycha  po-

g oski o przesuni ciu daty wprowadzenia tej ustawy w ycie na sty-

cze  2010 r.). Dba o  o to, by z naszych domów ucieka o jak najmniej 

ciep a, stanie si  dzi ki temu jeszcze bardziej op acalna. A jednym 

z elementów tej dba o ci jest ocieplanie cian zewn trznych. 

Kiedy warto?
Decyduj c si  na ocieplenie cian domu, liczymy g ównie na zna-

cz ce zmniejszenie wydatków na ogrzewanie. Trzeba jednak pa-

mi ta , e efekt ekonomiczny takiej modernizacji zale y przede 

wszystkim od ciep ochronno ci istniej cych cian: im wi cej cie-
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p a przez nie ucieka, tym bardziej op acal-

ne b dzie ich docieplenie (i odwrotnie). 

atwo to sprawdzi , porównuj c ocieplenie 

dwóch ró nych cian w ten sam sposób.

Przyk ad: Porównajmy korzy ci z docie-

plenia cian dwóch budynków: A – z ceg y

kratówki i B – z pustaków ceramicznych po-

ryzowanych:

A – ciana grubo ci 38 cm z ceg y kra-

tówki, o wspó czynniku przenikania ciep a

U = 1,1 W/(m2·K) 

B – ciana grubo ci 38 cm z pustaków ce-

ramicznych poryzowanych – o wspó czynni-

ku U = 0,4 W/(m2·K). 

Budynki nie wymagaj  odnawiania: s

otynkowane, wyko czone, a ich elewacje 

– w dobrym stanie. Nie s  niczym ocieplone.

Docieplenie obydwu cian styropianem 

grubo ci 10 cm spowoduje zmniejszenie 

wspó czynnika przenikania ciep a oraz na-

st puj ce oszcz dno ci w rocznym zapo-

trzebowaniu budynku na ciep o w przelicze-

niu na 1 m2 ciany;

ciana A – U = 0,29 W(/m2·K) – oszcz d-

no  60 kWh,

ciana B – U = 0,20 W/(m2·K) – oszcz d-

no  15 kWh/m2.

 Do przeliczenia tych oszcz dno ci na z o-

tówki trzeba ustali :

 koszty ocieplenia – przeci tnie ok. 90 z /m2,

 koszty 1 kWh energii zu ywanej do ogrze-

wania – zale ne od ród a ogrzewania: je li 

pochodz  z najcz ciej u ywanych paliw 

– w gla i gazu – wynosz  0,15–0,20 z /kWh. 

 W budynku A mo na spodziewa  si

zmniejszenia wydatków na ogrzewanie 

o 9–12 z  na ka dy m2 powierzchni ciany. 

W budynku B oszcz dno ci wynios  tylko 

2–3 z /m2.

 Podsumowuj c – w domu o przeci tnej 

powierzchni cian zewn trznych 200 m2

ocieplenie cian typu A i B przyniesie nast -

puj ce oszcz dno ci:

A – 1800–2400 z /rok,

B – 400–600 z /rok.

W przypadku docieplenia ciany warstw

15 cm styropianu oszcz dno ci wynios :

A – 2000–2600 z /rok,

B – 540–720 z /rok.

Je li te same budynki trzeba otynkowa

lub ich elewacje wymagaj  gruntownego re-

montu, op acalno  ich ocieplenia trzeba oce-

nia  z uwzgl dnieniem ró nicy kosztów 

samego tynkowania i ocieplenia z wyko cze-

niem elewacji (dotyczy to zw aszcza ciany 

z ceramiki poryzowanej). Przeci tny koszt 

 Umieszczenie izolacji termicznej od strony zewn trznej budynku nie powoduje zmniejszenia 
powierzchni u ytkowej

 Po ociepleniu cian zewn trznych oprócz zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku i przed u enia 
jego ywotno ci zwi ksza si  trwa o  elewacji

W ci gu ostatnich trzydziestu lat znacz-

nie zaostrzy y si  wymagania co do cie-

p ochronno ci przegród zewn trznych 

budynków, wyra ane maksymaln  do-

puszczaln  dla nich warto ci  wspó czyn-

nika przenikania ciep a U. Od czasu kry-

zysu energetycznego lat 70. poszukuje si

coraz lepszych sposobów na budownic-

two energooszcz dne. 

Wspó czynnik 
przenikania ciep a

Zmiany warto ci maksymalnego 
dopuszczalnego wspó czynnika U cian 
zewn trznych budynków wed ug polskich 
norm cieplnych w latach 1974–1994 

Kolejne edycje

normy cieplnej 

Warto
wspó czynnika 
U [W(/m2·K)]
cian zewn trznych

PN-74 1,16

PN-82 0,75

PN-91 0,55–0,70

PN-94
(obecnie
obowi zuj ca)

0,30–0,50
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uk adania tynku zewn trznego to 30–40 z /m2,

zatem o takie kwoty nale a oby obni y  wy-

datki na ocieplenie, gdy analizuje si  jego op a-

calno  i czas zwrotu poniesionych nak adów 

finansowych. 

Uwaga! W analizie nie uwzgl dniono wzro-

stu cen energii zu ywanej na ogrzewanie. 

Mo na jednak przyj , e znacznie przekro-

czy on oprocentowanie depozytów banko-

wych, a tak e kosztów kredytu, co w perspek-

tywie d ugoterminowej skróci czas zwrotu 

wydatków, zatem ocieplenie zacznie na siebie 

zarabia . Za inwestowaniem w docieplanie 

przemawiaj  te  korzy ci dla ochrony rodo-

wiska, zwi zane ze zmniejszeniem emisji za-

nieczyszcze  emitowanych do atmosfery 

i oszcz dnym wykorzystaniem paliw.

Czym i jak?
Obecnie stosowane technologie ocieplania 

oparte s  g ównie na dwóch materia ach ter-

moizolacyjnych: styropianie i we nie mine-

ralnej. Pod wzgl dem ciep ochronno ci mate-

ria y te s  bardzo podobne: ich wpó czynnik 

przewodno ci cieplnej zawiera si  w grani-

cach 0,036–0,040 W/(m·K), 

ale znacznie ró ni  si  pa-

roprzepuszczalno ci , ela-

styczno ci , ognioodporno-

ci  oraz reakcj  na chemi-

kalia. O tym, który z tych 

materia ów lepiej nadaje 

si  do ocieplania cian 

o konkretnej konstrukcji, 

przes dza zwykle jego pa-

roprzepuszczalno .

Styropian. Materia  najcz ciej u ywa-

ny do ocieple  w postaci sztywnych p yt. 

Ma nisk  nasi kliwo , ale du y opór dyfu-

zyjny, czyli s abo przepuszcza par  wodn .

Utrudnia to odprowadzanie ze cian wilgoci 

na zewn trz, co niekiedy mo e doprowadzi

do ich trwa ego zawilgocenia. Zjawisko ta-

kie mo e wyst pi , gdy w pomieszczeniach 

nie ma sprawnej wentylacji lub ciany s  ju

zawilgocone, np. w wyniku d ugotrwa ego 

niedogrzania i kondensacji pary wodnej na 

„zimnych” elementach muru. 

Do ocieplania cian zewn trznych stosuje 

si  styropian EPS-70, rzadziej EPS-50, 

a w miejscach nara onych na d ugotrwa e za-

wilgocenie, np. w obr bie coko ów, styropian 

„hydro” lub polistyren ekstrudowany XPS.

We na mineralna. Nazwa „we na mineralna” 

oznacza zarówno we n  kamienn  (skaln ), 

jak i szklan . W przeciwie stwie do p yt sty-

ropianowych jest elastyczna, wi c atwo do-

pasowuje si  do miejsca, w którym jest uk a-

dana. Zapewnia dobre „oddychanie” ciany, 

ale zawilgocona ma zmniejszone w a ciwo ci 

ciep ochronne i nie atwo wysycha. 

Do ocieplania cian u ywa si  we ny

mineralnej w odmianach o redniej g -

sto ci 50–60 kg/m3 oraz 140–160 kg/m3.

Stosowane s  te  we ny lamelowe o ukie-

runkowanym uk adzie w ókien, które za-

st puj  ci sze odmiany tego materia u.

Efektywno  ocieplenia zale y przede 

wszystkim od grubo ci warstwy termoizola-

cyjnej. Powinna ona wynosi  minimum

10 cm, ale warto stosowa  grubsze ocieplenie: 

sam materia  jest stosunkowo tani, bo ka -

dy centymetr grubo ci kosztuje 1,2–2,5 z /m2,

a znacz co poprawia izolacyjno  ciepln

ciany. Z drugiej strony nie nale y te  prze-

sadza  z grubo ci  ocieplenia, gdy  powy ej

20 cm mog  pojawi  si  problemy ze stabil-

no ci  pokrycia i z czasem mog yby wyst -

pi  p kni cia i odspojenia ocieplenia.

Zanim ocieplimy

Przed podj ciem decyzji o sposobie ocieple-

nia trzeba sprawdzi  stan elewacji i odpo-

wiednio przygotowa  pod o e. Przy okazji 

docieplania mo na na zewn trz domu popro-

wadzi  dodatkowe obwody instalacji elek-

 P yty styropianowe u ywane 
do ocieple cian zewn trznych 
s  odporne na wilgo  i korozj
biologiczn

 Sztywna, ogniochronna 
p yta z we ny kamiennej 
o wysokich w a ciwo -
ciach termoizolacyjnych, 
odporna na dzia anie 
zwi zków alkalicznych. 

czy si  j  ze cian cznikami 
mechanicznymi, zgodnie z instrukcj
danego systemu BSO

 Zdaniem specjalistów ocieplanie domów, 
w których wspó czynnik przenikania ciep a U

cian jest wy szy od 1 W/(m²·K) ma zdecydowane 
uzasadnienie ekonomiczne 

 Zaprawy do styropianu
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trycznej oraz przewody antenowe i telefo-

niczne, co mo e by  znacznie atwiejsze ni

wykonanie tego wewn trz domu. Przewody 

te wyprowadza si  przez otwory wywiercone 

w cianie zewn trznej i mocuje opaskami na 

wierzchu muru. Niewielka rednica

przewodów nie przeszkodzi potem 

w przyklejeniu termoizolacji, a ta os o-

ni je ca kowicie od zewn trz. Trzeba 

jednak zwróci  uwag , aby podczas 

mechanicznego mocowania ocieple-

nia nie przewierci  tych przewodów, 

dlatego powinny by  prowadzone po 

liniach prostych, a przed u o eniem 

p yt nale y zaznaczy  ich przebieg. 

Je li w planach mamy wymian

okien, najlepiej zrobi  to przed ocie-

pleniem cian. Uniknie si  w ten spo-

sób k opotliwego wyka czania o cie-

y po ociepleniu. B dzie te  mo na

przesun  nowe okna bli ej zewn trz-

nej powierzchni muru, co zmniejszy 

straty ciep a w miejscu zamontowania okien. 

Nowe okna warto zamówi  o nieco mniejszej 

szeroko ci, bo trzy- lub czterocentymetrowy 

luz mi dzy otworem okiennym a o cie nic

umo liwi ocieplenie o cie y, a pianka mocuj -

ca okna zapewni dodatkow  izolacj  ciepln .

 W budynkach, które nie by y dotychczas 

tynkowane, z regu y nie s  potrzebne spe-

cjalne zabiegi przygotowuj ce pod o e do 

ocieplenia. Ewentualne wi ksze uszkodzenia 

cian uzupe nia si  zapraw  wyrównuj c ,

a ca  powierzchni  oczyszcza szczotk . Je li 

jednak na cianie s  wykwity solne lub t u-

ste, smoliste plamy, trzeba przede wszystkim 

ustali  i usun  przyczyn  ich powstania. 

Powodem wysole  mo e by  niew a ciwa 

izolacja przeciwwilgociowa, a wtedy po przy-

kryciu ociepleniem mo e nast pi  trwa e za-

wilgocenie muru. Z kolei t uste zabrudzenia 

uniemo liwi  przyklejenie si  ocieplenia, co 

w konsekwencji doprowadzi  mo e do jego 

wybrzuszenia i odpadania. Takie plamy po-

jawiaj  si  g ównie wzd u  kominów, w któ-

rych nie ma wk adów stalowych ani cera-

micznych. W rejonach uprzemys owionych 

elewacja mo e te  by  pokryta osadami, któ-

re trzeba usun  myjk  ci nieniow  i deter-

gentami. Takie same zabiegi powinno si

wykona  na cianach otynkowanych, przy 

czym nale y dodatkowo sprawdzi , czy tynk 

dostatecznie mocno trzyma si  pod o a. Je li 

tynk si  odspaja lub ma siatk  p kni , na-

le y sku  uszkodzone fragmenty i na o y

now  warstw  z tynku cementowo-wapien-

nego; w starych domach s abe tynki wapien-

ne równie  wymagaj  skucia. 

Uwaga! Aby nie spowodowa  odparzenia 

wie o na o onej warstwy tynkarskiej, nale-

y wstrzyma  si  z robotami ociepleniowy-

mi przynajmniej na dwa tygodnie.

Dwie metody

Najpopularniejsze metody ocieplenia – BSO 

i lekka sucha ró ni  si  technologi  monta u. 

W systemie BSO ocieplenie z p yt styro-

pianowych lub we ny mineralnej przykleja 

si  do muru zapraw  klejow  i dodatko-

wo mocuje ko kami z talerzykami docisko-

wymi. 

Ocieplanie w technologii lekkiej suchej po-

lega na przytwierdzeniu warstwy izolacyjnej 

do ciany za pomoca gwo dzi, wkr tów, pla-

stikowych ko ków lub zszywek. Ocieplenie 

uk adane jest pomi dzy listwami rusztu 

konstrukcyjnego. Metoda ta jest do a-

twa do wykonania, a prace mo na prowa-

dzi  etapami i w ró nych warunkach po-

godowych.

 Siatk  zatapia si  w warstwie kleju. Pow oka z siatki 
gwarantuje wzmocnienie warstwy termoizolacji i os ania j
przed urazami mechanicznymi

 Siatka podtynkowa 
z w ókna szklanego

ciana z ceg y p yta styropianowa

klej do warstwy 

styropianowej

siatka z w ókna 

szklanego

klej do warstwy 

zbrojeniowej

podk ad tynkarski

listwa startowa

akrylowa lub 

mineralna 

wyprawa 

tynkarska

Schemat warstw w ociepleniu metod  lekk  mokr . Warto zadba  o to, aby wszystkie elementy 
systemu pochodzi y od jednego producenta
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Ocieplenie metod  BSO prze-

prowadza si  nast puj co:

 najpierw przykleja si  p yty 

ocieplenia i mocuje je ko kami,

 nast pnie nak ada si  warstw  zbroj c

z siatki z w ókna szklanego, wtapiaj c j

w zapraw  klejow ,

 po jej przeschni ciu gruntuje si  pod o e

i nak ada tynk cienkowarstwowy. 

 Wiele firm oferuje systemy ocieplenio-

we, zawieraj ce wszystkie niezb dne mate-

ria y do wykonania termoizolacji. Warto ko-

rzysta  z takich ofert, nie warto natomiast 

zestawia  materia ów dobranych przypad-

kowo z ró nych systemów, gdy  takie po -

czenia – zw aszcza zapraw klejowych 

i tynków – nie zawsze dobrze ze sob  wspó -

pracuj . Ocieplanie w systemie BSO wyma-

ga du ej staranno ci i przestrzegania norm

technologicznych. Takie ocieplenie zdecy-

dowanie nie nadaje si  do samodzielnego 

wykonania, gdy  tynkowanie wymaga du e-

go do wiadczenia i wprawy.

 Je li pod o e jest 

równe i g adkie, za-

praw  nanosi si  na 

ca  powierzchni

p yty termoizolacyj-

nej za pomoc  pacy 

z bkowanej 8–12 mm 

tak, aby po przykleje-

niu tworzy a warstw

grubo ci 2–5 mm. 

 Na pod o ach nie-

równych p yty przy-

kleja si  metod  pa-

smowo-punktow , to 

znaczy nanosi zapraw

kielni  wokó  obwodu p yty (wzd u  jej 

kraw dzi) pasem szeroko ci 3–5 cm i dodatko-

wo na rodku p yty nak ada si  od 3 do 6 plac-

ków zaprawy tak, aby w sumie pokrywa a ona 

co najmniej 40% powierzchni p yty. 

 Po wst pnym stwardnieniu zaprawy 

(mniej wi cej po 2 dniach), p yty nale y

przeszlifowa  papierem ciernym i przymo-

cowa  dodatkowo ko kami z talerzykami 

dociskowymi (minimum 4 szt./m2, a wzd u

kraw dzi budynku minimum 8 szt./m2). 

Na przeszlifowane p yty styropianowe nale-

y nanie  gotow  zapraw , rozprowadzaj c

j  stalow  pac  z bat  w warstwie grubo ci 

2–3 mm i zatopi  w niej siatk  zbroj c

z w ókna szklanego.

 Nast pnie trzeba nanie  drug  warstw

zaprawy grubo ci ok. 1 mm tak, aby siatka 

by a ca kowicie niewidoczna. 

 Po stwardnieniu warstwy zbroj cej na jej 

powierzchnie nanosi si  wa kiem lub p dz-

lem podk ad gruntuj cy, który zapewnia do-

br  przyczepno  tynku. 

Tynk cienkowarstwowy nale y nak ada

metod  „mokre na mokre”, nie dopuszcza-

j c do zaschni cia zatartej partii przed na-

ci gni ciem kolejnej, inaczej miejsce tego 

po czenia b dzie widoczne. Tynk nak ada 

si  warstw  o grubo ci ziaren kruszywa za 

pomoc  g adkiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Struktur  tynku uzyskuje si  przez zaciera-

nie pac  z tworzywa sztucznego. Powsta

warstw  zaciera si  na mokro do uzyskania 

faktury:

„baranka” – ruchami okr nymi w jedn

stron ,

kornikowej – ruchami okr nymi, piono-

wymi lub poprzecznymi zale nie od oczeki-

wanego wygl du. 

 W naro nikach oraz wzd u  obramo-

wania okien ocieplenie wzmacnia si

k townikami aluminiowymi zespolonymi 

z siatk , któr  wtapia si  w warstw  zbroj c .

 Nie tylko ze wzgl dów estetycznych, ale 

te  funkcjonalnych bardzo istotny jest do-

bór rodzaju tynku. Obecnie produkowa-

ne tynki cienkowarstwowe nie mieszcz  si

w tradycyjnym podziale na mineralne, sili-

katowe, akrylowe czy silikonowe, cz  bo-

wiem cz sto w a ciwo ci u ytkowe ró nych 

grup. Dlatego przydatno  okre lonego ro-

 Po zagruntowaniu cian,
staj  si  one mniej ch onne 
i zwi kszy si  w ten sposób 
przyczepno  kleju mocuj cego

 Preparat gruntuj cy pod tynki 

 W zale no ci od wielko ci kruszywa, na-
niesiona warstwa tynku powinna mie  grubo
2–5 mm 

 Masy tynkarskie mog  mie  ró norodne faktury i kolory
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Tynk cienkowarstwowy nale y nak ada  metod

„mokre na mokre”, nie dopuszczaj c do zaschni cia 

roztartej partii przed naci gni ciem kolejnej
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dzaju tynku nale y ocenia  na podstawie w a ciwo ci podawanych 

przez producenta, zwracaj c szczególn  uwag  na paroprzepusz-

czalno  i trwa o  barwy.

Ocieplenie metod  lekk  such  polega na zamocowaniu do ciany 

rusztu no nego, u o eniu ocieplenia z we ny mineralnej, pokryciu 

jej wiatroizolacj , po czym przymocowaniu elewacji z paneli pla-

stikowych (sidingu), oblicówki (szalówki) drewnianej lub profilo-

wanych blach powlekanych. Ruszt no ny wykonuje si  z zaimpre-

gnowanych listew drewnianych o przekroju 4 × 5–6 cm; mocuje si

go na klockach dystansowych do muru. Odsuni cie lica rusztu od 

ciany powinno odpowiada  grubo ci ocieplenia, a rozstaw listew 

powinien by  2–3 cm mniejszy ni  szeroko  p yt we ny mineralnej. 

Zapewni to samozamocowanie p yt ocieplenia dzi ki ich spr ysto-

ci. Je li wysoko  pionowych pasów ocieplenia przekracza 4 m, 

w ruszcie nale y je przedzieli  desk  odci aj c , co zapobiegnie 

odkszta caniu p yt pod w asnym ci arem. 

 Kolejny etap to u o enie folii wiatroizolacyjnej, która ma zadanie 

chroni  we n  przed zamakaniem, zapobiega jej pyleniu, a ponadto 

chroni ocieplenie przed zawilgoceniem deszczem po czonym 

z wiatrem. Foli  wst pnie mocuje si  zszywkami do rusztu, zwraca-

j c uwag , eby by a dobrze naci gni ta i zachowuj c 10-centymetro-

we zak ady na z czach. Poniewa  pod warstw  elewacyjn  musi by

utworzona pustka wentylacyjna, wzd u  rusztu przybija si  listwy 

grubo ci 2,5–3 cm i dopiero do nich mocuje elementy elewacyjne. 

Uwaga! Podczas monta u sidingu nale y pozostawia  przerwy dy-

latacyjne na z czach poszczególnych listew, gdy  materia  ten ma 

du  rozszerzalno  ciepln  i zamocowany na sztywno atwo ulega 

deformacji.   

Jak ociepla ciany nasi kliwe?

Schemat warstw w ociepleniu metod  lekk  such

izolacja termiczna 

u o ona w dwóch 

warstwach

elewacja z sidingu 

winylowego, desek itp.

ciana 

z ceg y
ruszt z desek folia

wiatroizolacyjna

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje ocieplenie cian?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ATLAS    0800 168 083    www.atlas.com.pl
BOLIX    0801 650 222    www.bolix.pl
CAPAROL 022 544 20 40    www.caparol.pl 
FARBY KABE   

032 204 64 60     www.farbykabe.pl

ISOVER  032 339 63 00 www.isover.pl 
KREISEL    061 846 79 00    www.kreisel.com.pl
PAROC   052 568 21 90    www.paroc.pl
PRAKTIKER    

   022 761 53 00    www.praktiker.pl

ROCKWOOL    

   068 385 02 50    www.rockwool.pl
SWISSPOR     

   032 625 72 50   www.swisspor.pl
NIE KA     014 681 11 11   www.sniezka.pl

WE NA MINERALNA (dla gr. 1 cm)

do metody lekkiej mokrej 4,3–5,6 z /m2

do metody lekkiej suchej 1,3–2,5 z /m2

STYROPIAN (dla gr. 1 cm)

EPS 70-040 (d. FS15) 1,2–2,5 z /m2

EPS 100-038 (d. FS20) 1,3–2,5 z /m2

POLISTYREN 

EKSTRUDOWANY
3,60–6,35 z /m2

CIANY ZEWN TRZNECIANY ZEWN TRZNE

we na mineralnawe na mineralna
lekka mokra 130–160 kg/m3

lekka sucha 40–60 kg/m3

styropianstyropian
lekka mokra EPS 70-040 
(d. FS15)

CIANY PIWNICZNECIANY PIWNICZNE

styropianstyropian EPS 100-038
polistyren ekstrudowanypolistyren ekstrudowany 
XPS

Je li ciany przeznaczone do ocieplenia s  czyste, a ich powierzchnia nie 

kruszy si  ani nie pyli, metod  ocieplenia powinno si  dobiera  z uwzgl d-

nieniem nasi kliwo ci ciany. Je li materia cian jest nasi kliwy, powin-

ny by  one ocieplane we n  mineraln , a nie styropianem. 

We n  powinno si  te  ociepla  budynki, w których w przesz o ci docho-

dzi o do zawilgocenia cian.  Ocieplenie takie umo liwia bowiem syste-

matyczne osuszanie cian dzi ki niezak óconej dyfuzji pary wodnej. 

Do wyka czania takiego ocieplenia nale y stosowa  wy cznie tynki 

o wysokiej paroprzepuszczalno ci (mineralne lub silikatowe), gdy  zarów-

no nieodpowiedni tynk jak i farba u yte do malowania lub odnawiania 

elewacji mog  znacz co ograniczy  samoosuszanie si cian.


