
36 2 0 0 7 10

MÓJ PIERWSZY DOM

S posób wykoñczenia elewacji na-
rzuca przede wszystkim techno-

logia w jakiej budowane by³y œciany
zewnêtrzne. Niekiedy wykonanie
elewacji odbywa siê równoczeœnie
z budow¹ œcian konstrukcyjnych,
a wiêc ju¿ na tym etapie budowy trze-
ba zdecydowaæ siê na konkretne ma-
teria³y elewacyjne. Œciany jednowar-
stwowe – w za³o¿eniu przeznaczone
s¹ do bezpoœredniego tynkowania,
przy czym w zale¿noœci od g³adkoœci,
œciany pokrywa siê tynkiem tradycyj-
nym lub cienkowarstwowym. Tynk
cienkowarstwowy mo¿e te¿ stanowiæ
zewnêtrzn¹, dekoracyjn¹ warstwê na-
k³adan¹ na tynk cementowo-wapien-
ny. Œciany dwuwarstwowe – war-
stwa ocieplenia musi byæ pokryta
cienk¹ warstw¹ tynku nie tylko ze
wzglêdu na estetykê, ale równie¿ ko-
niecznoœæ zapewnienia ochrony war-
stwy ociepleniowej. Z uwagi na ogra-
niczon¹ noœnoœæ pod³o¿a stosuje siê
wy³¹cznie tynki cienkowarstwowe.
W tej technologii mo¿na równie¿ wy-
konaæ elewacje „na sucho” z u¿yciem
paneli stalowych, z PVC, drewnia-
nych lub zamocowaæ wielkowymia-
rowe 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 obliców-
ki drewnianej. Mo¿na je równie¿
otynkowaæ po zamocowaniu dodat-
kowej warstwy ocieplenia. Niekiedy
œciany szkieletowe „obmurowuje siê”
ceg³¹ klinkierow¹ lub bloczkami be-
tonowymi.
Do ka¿dego rodzaju œciany mo¿na
równie¿ mocowaæ ok³adziny cera-
miczne lub kamienne, które w zale¿-
noœci od rodzaju pod³o¿a i gruboœci
p³ytek s¹ przyklejane lub mocowane
do specjalnego stela¿a.

W jaki sposób
wykoñczyæ œciany
jedno- i wielo-
warstwowe?

M okrych robót elewacyjnych nie
mo¿na prowadziæ w temperaturze

poni¿ej 5°C lub kiedy wystêpuje bar-
dzo silne nas³onecznienie wykañczanej
œciany. 
W razie potrzeby mo¿na stosowaæ os³o-
ny przeciws³oneczne, a tak¿e nawil¿aæ
œwie¿e tynki metod¹ wytwarzania
mg³y wodnej np. przy u¿yciu drobno-
kroplistych rozpylaczy. W ciep³ych po-
rach roku warto równie¿ przed tynkowa-
niem zagruntowaæ œciany, co zmniejszy
odci¹ganie wody z zaprawy przez na-
grzane materia³y œcienne. 

Optymalne terminy wykonywania ele-
wacji zarówno tynkarskich jak i z ok³a-
dzin mocowanych zapraw¹ klejow¹ to
maj-czerwiec oraz wrzesieñ-paŸdzier-
nik. W tym czasie panuj¹ umiarkowa-
ne temperatury powietrza tak w ci¹gu
dnia jak i noc¹, a du¿a wilgotnoœæ po-
wietrza sprzyja równomiernemu twar-
dnieniu zapraw. Rzadziej ni¿ latem
zdarzaj¹ siê te¿ ulewne deszcze, które
mog¹ uszkodziæ œwie¿e pokrycia 
elewacji, a promienie s³oneczne nie po-
woduj¹ zbyt szybkiego odparowania
wody.

Kiedy wykonaæ elewacjê?

Elewacje
Po zakoñczeniu robót budowlanych zwi¹zanych ze wzno-

szeniem œcian, stropów, kryciem dachu, wstawieniem

okien i monta¿em wszystkich instalacji przychodzi pora

na popracowanie nad wygl¹dem domu, czyli elewacj¹.

Stanowi bowiem ona wizytówkê domu i decyduje

o pierwszym wra¿eniu. Wybieramy wiêc odcieñ i fakturê

tynku, sposób ³¹czenia kolorów lub rodzaj ok³adziny,

wszystko po to by dom cieszy³ oko... nie tylko nasze.

Najlepszy cczas nna wwykoñczenie eelewacji ddomu tto kkoniec wwiosny ii ppocz¹tek jjesieni
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P roblem „oddychania” œcian zewnêtrznych, a wiêc i zapewnienia równie¿ wysokiej
paroprzepuszczalnoœci elewacji zale¿y przede wszystkim od rodzaju u¿ytych ma-

teria³ów œciennych i ociepleniowych. Z doœwiadczeñ wynika, ¿e realne zagro¿enie wy-
kraplania siê pary wodnej, a w konsekwencji zawilgocenie 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 ko-
mórkowych.
Dlatego tynki elewacyjne – jak i farby oraz inne rodzaje ok³adzin œciennych – powin-
ny zapewniaæ dobr¹ paroprzepuszczalnoœæ, która umo¿liwi odparowanie wilgoci, jeœli
dojdzie do okresowego zawilgocenia. Tak¹ mo¿liwoœæ zapewniaj¹ tynki wysokoparo-
przepuszczalne oraz pustki wentylacyjne w przypadku wykonywania elewacji w formie
œcianki lub ok³adziny. Zmniejsza to ryzyko wykraplania siê pary wodnej w okresie zi-
mowym w przekroju œciany. 
Nale¿y wiêc d¹¿yæ do takiego ze-
stawienia warstw œciennych, aby
te o du¿ym oporze dyfuzyjnym
znalaz³y siê po stronie wewnêtrz-
nej, natomiast materia³y o wyso-
kiej izolacji cieplnej – na ze-
wn¹trz. W praktyce jednak nie
zawsze mo¿na przestrzegaæ tych
zaleceñ, ale o prawid³owoœci bu-
dowy muru pod k¹tem jego paro-
przepuszczalnoœci decyduj¹ od-
powiednie obliczenia.

Dlaczego elewacja musi oddychaæ?

T radycyjnie tynki zewnêtrzne na-
k³adane by³y z zaprawy cemento-

wo-wapiennej przygotowywanej bez-
poœrednio 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 po-
wierzchni tynku i powodowa³a poja-
wianie siê odparzeñ, rys skurczo-
wych lub „sypanie siê” tynku. Obec-
nie coraz czêœciej korzysta siê z goto-
wych zapraw tynkarskich dostarcza-
nych w workach, a na wiêkszych bu-
dowach – równie¿ w silosach o du¿ej
pojemnoœci.
Sk³ad surowcowy gotowych miesza-
nek jest zbli¿ony do tych przygoto-
wywanych na budowie, ale dok³adne
dozowanie sk³adników i u¿ycie frak-
cjonowanego, p³ukanego piasku zna-
cz¹co poprawia jakoœæ takiej zaprawy.
Do gotowych mieszanek dodawane
s¹ te¿ dodatki poprawiaj¹ce urabial-
noœæ zaprawy i reguluj¹ce szybkoœæ
wysychania tynku, co u³atwia nak³a-
danie i wyrównanie zaprawy, a tak¿e
zabezpiecza przed skurczem podczas
twardnienia. Zapobiega wiêc powsta-
waniu pêkniêæ w³oskowatych. Goto-
we 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 war-
stwê o gruboœci ok. 5 mm nak³adan¹
na zwyk³y tynk.

Czy gotowe 
zaprawy s¹
lepsze?

T ynki 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 zwy-
k³ych cegie³ oraz na œcianach jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej lub z keram-
zytobetonu. Tynk taki umo¿liwia wyrównanie pod³o¿a, a tak¿e na³o¿enie w miarê po-
trzeby zewnêtrznej pow³oki dekoracyjnej o fakturowanej powierzchni. Mo¿e byæ na-
k³adany w tradycyjny sposób i sk³adaæ siê z 2 lub 3 warstw. Pierwsza zapewniaj¹ca do-
br¹ 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 œcia-
ny wykonywane jest w postaci g³adzi przeznaczonej do malowania lub barwnej faktu-
rowanej pow³oki z rzadkiej zaprawy z dodatkiem pigmentu. Zamiast tradycyjnej za-
prawy tynkarskiej mo¿na u¿yæ gotowych, przygotowanych w fabryce zapraw, które po
zagruntowaniu pod³o¿a nak³ada siê jednowarstwowo.

Jakie zalety maj¹ tynki grubowarstwowe
i kiedy warto je stosowaæ?

Gotowe zzaprawy ttynkarskie pprzyspieszaj¹

wykoñczenie eelewacji

Pozostawienie ppomiêdzy œœciank¹

elewacyjn¹ aa oociepleniem ppustki

umo¿liwia ssprawne

odprowadzanie wwilgoci
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S iding 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 (po-
jedynczych, podwójnych lub potrój-
nych), które na elewacji montowane s¹
poziomo. Poszczególni producenci ofe-
ruj¹ listwy o ró¿nym profilu: p³askie lub
³amane (pojedynczo lub podwójnie); po-
wierzchnia listew mo¿e byæ g³adka lub
naœladowaæ strukturê drewna.

T ynki cienkowarstwowe przeznaczone
s¹ przede wszystkim do wykañczania

œcian ocieplonych w technologii BSO (me-
tod¹ lekk¹ mokr¹). Mog¹ te¿ byæ nak³ada-
ne na œciany z betonu monolitycznego,
bloczków gazobetonowych lub na staran-
nie wykonane pod³o¿a z materia³ów wa-
pienno-piaskowych. Najwiêksz¹ popular-
noœci¹ ciesz¹ siê cienkowarstwowe tynki
strukturalne, dziêki mo¿liwoœci uzyskania
ciekawych efektów dekoracyjnych i bar-
wienia na dowolny kolor. O uzyskanej fak-
turze powierzchni decyduje wielkoœæ zia-
ren wype³niaczy mineralnych i sposób za-
cierania powierzchni. 
Drobnoziarnist¹, delikatn¹ powierzchniê
uzyskuje siê stosuj¹c tynki z kruszywem
o granulacji 1-1,5 mm wyg³adzane wa³-
kiem strukturalnym, natomiast rowkowa-

n¹ fakturê otrzy-

muje siê przy zastosowaniu masy tynkar-
skiej z ziarnem 3-4 mm zatartej pac¹ plasti-
kow¹. Przeciêtne zu¿ycie materia³u tynkar-
skiego wynosi 2-5 kg/m2 zale¿nie od ziarni-
stoœci kruszywa. W zale¿noœci od rodzaju
u¿ytego do produkcji spoiwa, tynki te na-
zywane s¹ tynkami mineralnymi, akrylo-
wymi lub silikonowymi. 
Tynki mineralne zawieraj¹ spoiwo cemen-
towe lub cementowo-polimerowe i nale¿¹
do najtañszych mas tynkarskich. Dostar-
czane s¹ w postaci suchej, w workach o ma-
sie 25 kg. Trwa³oœæ barw tynków mineral-
nych – zw³aszcza o intensywnych kolorach
– nie jest du¿a i czêsto wykonuje siê je
w podstawowym, bia³ym kolorze, a nastêp-
nie maluje trwalszymi farbami elewacyjny-
mi. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ paroprze-
puszczalnoœci¹ 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 prze-
puszczalnoœci¹ pary wodnej. Mo¿na
je trwale barwiæ nawet na nasycone

kolory. Dostarczane s¹ najczêœciej w po-
staci gotowej do u¿ycia masy w plastiko-
wych 25-kilogramowych pojemnikach.

Zale¿nie od rodzaju u¿ytego materia³u
elewacyjnego, suche elewacje podzielo-

ne 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 bla-
chy profilowane. 
Konstrukcjê noœn¹ dla elewacji tworzy ste-
la¿ z profili ze stali, tworzywa sztucznego
lub drewnianych ³at, a materia³ ocieplenio-
wy – p³yty z we³ny mineralnej – umiesz-
czany jest miêdzy elementami rusztu. Pod
warstw¹ elewacyjn¹ powinna byæ zachowa-
na 2-3 cm pustka wentylacyjna umo¿liwia-
j¹ca odprowadzenie wykraplaj¹cej siê tam
pary wodnej. Zalecane jest równie¿ pokry-

cie we³ny mineralnej foli¹ paroprzepusz-
czaln¹ tzw. wiatroizolacj¹, która chroni
przed wydmuchiwaniem w³ókien ocieple-
nia oraz przed bezpoœrednim jego zawilgo-
ceniem.
W systemie ociepleñ metod¹ lekk¹ such¹
wykorzystuje siê równie¿ gotowe panele
ociepleniowe sk³adaj¹ce siê z warstwy
pianki poliuretanowej po³¹czonej z profilo-
wan¹ blach¹ elewacyjn¹. Zamki ukszta³to-
wane na krawêdziach paneli zapewniaj¹ es-
tetyczne i szczelne po³¹czenie, bez most-
ków cieplnych. 
Panel mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do
œciany œrubami przelotowymi lub uchwy-
tami do stela¿a stalowego.

Z jakich materia³ów wykonuje siê
suche elewacje?

Co to jest siding
i jak siê go
montuje?

Co to s¹ tynki cienkowarstwowe 
i na jakie œciany nale¿y je stosowaæ?
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Œciany pokryte tynkiem akrylowym mo¿na
czyœciæ wod¹ pod ciœnieniem z dodatkiem de-
tergentów, a tak¿e odnawiaæ akrylowymi far-
bami fasadowymi. Najdro¿sze tynki silikono-
we maj¹ zastosowanie przede wszystkim do
wykonywania elewacji obiektów nara¿onych
na intensywne zabrudzenie, w rejonach prze-
mys³owych, w pobli¿u dróg o du¿ym natê¿e-
niu ruchu. Dziêki w³asnoœciom hydrofobo-
wym powierzchnia tynku nie przyci¹ga cz¹-
steczek wody, utrudnia osadzanie siê brudu,
a opady deszczu przyczyniaj¹ siê do samo-
oczyszczania elewacji. Tynki silikatowe wyka-
zuj¹ te¿ najwiêksz¹ odpornoœæ na agresywne
dzia³anie œrodowiska m.in. na kwaœne deszcze
i zasolenie. 
Pod wszystkie rodzaje tynków cienkowar-
stwowych stosuje siê gruntowanie pod³o¿a
w celu wyrównania jego ch³onnoœci i unikniê-
cia ewentualnych plam na elewacji. Zaleca siê
równie¿ zabarwienie œrodka gruntuj¹cego na
kolor zbli¿ony do przysz³ej elewacji, co zabez-
piecza przed przebijaniem barwy pod³o¿a
w g³êboko fakturowanych tynkach. 

Tynki ccienkowarstwowe ppozwalaj¹ wwykonaæ

elewacje ww rró¿nych kkolorach ii oo rró¿nej ffakturze
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