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Obowi¹zuj¹ce przepisy budowlane
wymagaj¹, aby przegrody ze-

wnêtrzne budynku mieszkalnego, czyli
œciany, dach oraz pod³oga na gruncie
charakteryzowa³y siê bardzo dobr¹ izo-
lacyjnoœci¹ termiczn¹. Po prostu dom
pod wzglêdem strat ciep³a powinien
przypominaæ termos. Oczywiœcie, ist-
niej¹ materia³y konstrukcyjne umo¿li-
wiaj¹ce wybudowanie „ciep³ych” œcian
zewnêtrznych (np. beton komórkowy),
ale zwykle rozdziela siê funkcje materia-
³ów konstrukcyjnych i ociepleniowych.
Mo¿liwych do zastosowania materia³ów
ociepleniowych jest bardzo du¿o. Wy-
starczy wymieniæ s³omê, trzcinê, supre-
mê (p³yty wiórowo-cementowe), szk³o
piankowe (pumeks), korek, w³ókna ko-
kosowe, filc, piankê poliuretanow¹,

w³ókna celulozowe, polietylen, polisty-
ren (styropian) i, oczywiœcie, we³nê mi-
neraln¹ oraz watê szklan¹. Jednak to
wcale nie koniec, poniewa¿ jako mate-
ria³ zasypowy bardzo dobrze siê nadaj¹
keramzyt, ¿u¿el, trociny i wióry drzew-
ne, a nawet torf, œrut gumowy czy odpa-
dy tekstylne. Wybór jest wiêc ogromny.
Jednak od razu trzeba zaznaczyæ, ¿e nie
wszystkie materia³y s¹ ³atwo dostêpne,
niektóre s¹ bardzo drogie, a jeszcze inne
nadaj¹ siê tylko do okreœlonych zastoso-
wañ. Ogólnie, najlepszy kompromis
pomiêdzy cen¹, izolacyjnoœci¹ ter-
miczn¹ i dostêpnoœci¹ uzyskuje siê
stosuj¹c polistyren (styropian) oraz
we³nê mineraln¹, a w drugiej kolejno-
œci piankê poliuretanow¹ i w³ókna ce-
lulozowe (patrz tabela 1).

Przy budowie domu
jednorodzinnego nie da

siê unikn¹æ zastosowania
materia³ów izolacyjnych.
Nawet jeœli œciany bêd¹ 

jednowarstwowe, to i tak
trzeba bêdzie ociepliæ

strop nad ostatni¹
kondygnacj¹, po³aæ 

dachu, czy szczeliny 
wokó³ otworów 

okiennych i drzwiowych.
Pomimo, ¿e materia³y te

s¹ wskazane 
w projektach, to wielu
inwestorów szuka ich 

zamienników 
(np. tañszych, bardziej

dostêpnych). Z tego
wzglêdu warto zapoznaæ

siê z w³aœciwoœciami 
materia³ów 

ociepleniowych oraz 
z mo¿liwoœciami ich 

najlepszego 
wykorzystania.
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Styropian
Polistyren ekspandowany, powsze-

chnie nazywany styropianem, to najbar-
dziej popularny materia³ termoizola-
cyjny �. Zawdziêcza to stosunkowo nis-
kiej cenie, bardzo dobrym parametrom
technicznym, mo¿liwoœciom wszech-
stronnego zastosowania oraz dostêpnoœci
w ka¿dym markecie lub sk³adzie budow-
lanym.

Styropian powstaje w wyniku spie-
nienia granulek polistyrenu, których ob-
jêtoœæ mo¿e wzrosn¹æ nawet 40-krotnie.
Oznacza to, ¿e powietrze w porach stano-
wi do 98% objêtoœci gotowego wyrobu.
Nic zatem dziwnego, ¿e gwarantowany
przez producentów wspó³czynnik prze-
wodzenia ciep³a w niektórych wyrobach
osi¹ga wartoœci lepsze od normowych
(λ=0,033-0,045 W/mK). Pomimo tak du-
¿ej zawartoœci powietrza styropian cha-
rakteryzuje siê ma³¹ nasi¹kliwoœci¹.
Zawdziêcza to wielu zamkniêtym porom
oraz stosunkowo du¿ej sztywnoœci poli-
styrenowego szkieletu. Ch³onnoœæ wody
standardowego styropianu wynosi oko³o
1,5% w stosunku objêtoœciowym (po
up³ywie 24 godzin), ale dostêpne s¹ tak¿e

wyroby o nasi¹kliwoœci obni¿onej do po-
ziomu 0,2-0,4%. Ta cecha powoduje, ¿e
styropian dobrze siê sprawdza jako izo-
lacja termiczna czêœci budynku nara¿o-
nych na kontakt z wod¹, takich jak fun-
damenty, œciany piwniczne, pod³ogi na
gruncie. Kolejn¹ wa¿n¹ zalet¹ styropia-
nu jest jego niewielki ciê¿ar objêtoœcio-
wy 10-40 kg/m3. Oznacza to, ¿e typowa
p³yta o wymiarach 50x100 cm i gruboœci
np. 15 cm wa¿y zaledwie 0,75-3 kg. Nic
zatem dziwnego, ¿e jej przenoszenie,
przycinanie, czy monta¿ nie stanowi¹
¿adnego problemu. Tak lekkie ocieplenie
w minimalnym stopniu obci¹¿a kon-
strukcjê stropów i œcian, dlatego czêsto
jest preferowane przez konstruktorów 
oraz architektów. Wielka ró¿nica pomiê-
dzy objêtoœci¹ surowca i spienionego go-
towego wyrobu powoduje, ¿e styropian
bardzo ³atwo daje siê formowaæ 
w skomplikowane kszta³ty o precyzyj-
nych i g³adkich krawêdziach. Dziêki te-
mu mo¿liwe by³o zaprojektowanie p³yt 
z profilowanymi krawêdziami (na zak³ad
lub pióro i wpust) oraz powierzchniami
(ryflowanymi albo t³oczonymi). S¹ one co
prawda dro¿sze, ale zastosowanie ich na
pewno w wielu przypadkach znacznie
u³atwia i przyspiesza pracê, a tak¿e wp³y-
wa na poprawê jakoœci wykonania war-
stwy izolacyjnej – brak mostków termicz-
nych. 

Styropian, jak ka¿dy materia³ ma
nie tylko zalety, ale równie¿ wady. Chy-
ba najwa¿niejsz¹ jest brak odpornoœci
na dzia³anie wielu zwi¹zków chemicz-
nych. Styropian zanika nie tylko 
w przypadku bezpoœredniego kontaktu
ze smo³¹, niektórymi lepikami asfalto-
wymi, benzyn¹, olejem silnikowym, pa-
rafinowym, czy rozpuszczalnikami or-
ganicznymi. Niszcz¹ go nawet ich opa-
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� Na opakowaniu p³yt styropianowych jest
zaznaczony ich typ (fot. Magbud)

Podstawowym wyrobem u¿ywanym w bu-
downictwie s¹ p³yty. Uzyskuje siê je w wyniku po-
ciêcia du¿ych bloków styropianu, albo przez for-
mowanie pojedynczych p³yt. Wtedy ich powierzch-
nie mog¹ mieæ ró¿ne wyt³oczenia, np. zwiêkszaj¹-
ce przyczepnoœæ zaprawy klej¹cej czy u³atwiaj¹ce
rozprowadzenie przewodów grzewczych.

P³yty zwyk³e
Produkowane s¹ w standardowych wymia-

rach 50x100 cm i 60x120 cm. Maj¹ gruboœæ 
1-25 cm (z prostymi krawêdziami) lub 4-15 cm 
(z profilowanymi krawêdziami).

Ró¿ni¹ siê przede wszystkim gêstoœci¹ pozor-
n¹, k tóra mo¿e wynosiæ 12, 15, 20, 30 lub 
40 kg/m3. P³yty o gêstoœci 12 kg/m3 s¹ bardzo
miêkkie i podatne na uszkodzenia, dlatego mog¹
byæ stosowane jedynie jako izolacyjny materia³
wype³niaj¹cy np. w œcianach trójwarstwowych,
stropodachach wentylowanych, stropach drew-
nianych, w metodzie lekkiej suchej itp. 

O wiele korzystniej by³oby u¿yæ nieco lepszych
p³yt o gêstoœci 15 kg/m3. Ich podstawowym zasto-
sowaniem jest ocieplanie œcian powy¿ej powierzch-
ni gruntu w metodzie lekkiej mokrej, ale tak¿e stro-
pów w piwnicy (od spodu). Najbardziej uniwersalny
styropian wykorzystywany w budownictwie jedno-
rodzinnym ma gêstoœæ 20 kg//m3. Jest stosunkowo
twardy i dlatego mo¿e przenosiæ doœæ znaczne ob-
ci¹¿enia œciskaj¹ce. Z tego wzglêdu uk³ada siê go
g³ównie na stropach, pod³ogach na gruncie, œcia-
nach piwnicznych oraz fundamentowych.

P³yty o gêstoœci 30 kg/m3 z uwagi na ich du-
¿¹ wytrzyma³oœæ, ale i wysoki koszt stosuje siê
przede wszystkim do izolacji tarasów oraz pod³óg
w gara¿ach. Styropian o gêstoœci 40 kg/m3 przy
budowie domów prawie nie znajduje zastosowa-
nia, choæ – oczywiœcie – mo¿na nim zast¹piæ p³yty 
o mniejszej twardoœci.

fot. Styrobud
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Wyroby ze styropianu 
i ich zastosowanie>>Tabela 1. Porównanie podstawowych materia³ów termoizolacyjnych

Gêstoœæ Wspó³czynnik Gruboœæ
Materia³ (kg/m3) przewodzenia dla U=0,30

ciep³a (W/mK) W/m2K (cm)
10 0,045 14

styropian 12 0,043 13,5
15-40 0,040 12,5

polistyren ekstrudowany 33 , o32 12
40-80 0,045 14

100-160 0,042 13
30-50 0,035 11

50-150 0,045 14
w³ókna celulozy 30-65 0,042 13

Uwaga: w tabeli podano wartoœci zgodne z  norm¹ PN-EN ISO 6946; gruboœæ warstwy termo-
izolacyjnej obliczono przy za³o¿eniu, ¿e nie ma innych warstw (np. uwzglêdnienie gruboœci muru spo-
woduje polepszenie izolacyjnoœci przegrody)

pianka poliuretanowa

we³na mineralna
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ry. U¿ywanie, albo rozlanie acetonu, ter-
pentyny, benzenu, ksylenu i wielu in-
nych rozpuszczalników w pobli¿u styro-
pianowej izolacji zwykle powoduje jej
zanik, a przynajmniej miejscowe uszko-
dzenie (nawet wtedy, gdy jest chroniona
tynkiem cienkowarstwowym lub œcian-
k¹ os³onow¹). Drug¹, niekiedy wyol-
brzymian¹ wad¹ styropianu, jest jego
ma³a odpornoœæ na ogieñ. Prawda jest
taka, ¿e w budownictwie stosuje siê sty-
ropian samogasn¹cy (gaœnie po odsta-
wieniu Ÿród³a ognia), który jednak 
w trakcie po¿aru topi siê i zamienia 
w p³on¹ce krople, utrudniaj¹ce ewaku-
acjê oraz akcjê ratunkow¹. Z tego wzglê-
du nie powinno siê go stosowaæ do ocie-
plania sufitów i na drogach ewakuacyj-
nych (korytarzach, przedsionkach itp.).
Jak ka¿dy produkt chemii organicznej,
styropian pal¹c siê wydziela truj¹cy
dym. W³aœciwoœci¹ styropianu, niespra-
wiedliwie eksponowan¹ jako jego wada,
jest ca³kowity brak paroprzepuszczalno-
œci. W najwiêkszym skrócie podsumo-
wuje siê tê wadê okreœleniem, ¿e „œciany
nie oddychaj¹” i czyni siê styropian
„winnym” zawilgocenia nadziemnych
czêœci budynku. Jest oczywiste, ¿e roz-
wi¹zaniem problemu zawilgocenia œcian
mo¿e byæ tylko sprawnie dzia³aj¹cy sys-
tem wentylacyjny, bo przecie¿ najlepiej
nawet „oddychaj¹ce” œciany nie s³u¿¹ do
wentylacji pomieszczeñ. Warto pamiê-
taæ, ¿e izolacja ze styropianu stanowi
ulubione miejsce zak³adania gniazd
przez owady oraz gryzonie. Mo¿e byæ
nawet niszczona przez dziêcio³y poszu-

kuj¹ce po¿ywienia (dotyczy to zw³aszcza
œcian dwuwarstwowych). Brak odporno-
œci na tego typu uszkodzenia mecha-
niczne trudno jednak uznaæ za wadê sty-
ropianu. Jeœli w „blokowisku” ogl¹damy
œciany ocieplonych domów z dziurami
wyd³ubanymi przez dzieci, to przecie¿
problemem nie jest styropian lecz za-
chowanie naszych pociech. Zwróæmy
równie¿ uwagê, by nie nara¿aæ styropia-
nu na oddzia³ywanie promieniowania
UV oraz temperatury powy¿ej 80°C.

Polistyren 
ekstrudowany
To odmiana styropianu, jednak 

o znacznie lepszych w³aœciwoœciach i sporo
wy¿szej cenie �. Uzyskuje siê go 
w wyniku innego procesu technologiczne-
go, przez dodanie œrodka pianotwórczego 
i prasowanie powsta³ej masy do za³o¿onej
gruboœci. Dziêki temu otrzymane wyroby
s¹ bardzo twarde, prawie nienasi¹kliwe 
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P³yty ryflowane
Maj¹ na jednej powierzchni rowki umo¿liwia-

j¹ce wentylowanie przestrzeni pomiêdzy izolacj¹
termiczn¹, a elementami konstrukcyjnymi budyn-
ku (g³ównie œcianami). Stosuje siê je zarówno 
w metodzie lekkiej mokrej (rowkami do œciany),
jak i do izolacji œcian piwnicznych oraz fundamen-
towych (rowkami w stronê gruntu), ale wtedy za-
zwyczaj maj¹ jeszcze geow³ókninê, która zapobie-
ga zapychaniu kanalików. P³yty tego rodzaju uk³a-
da siê tak¿e na dachach odwróconych i tarasach. 

P³yty wodoodporne
Maj¹ du¿o mniejsz¹ nasi¹kliwoœæ od standar-

dowych, poniewa¿ produkowane s¹ z polistyrenu
o w³aœciwoœciach hydrofobowych. U¿ywa siê ich
g³ównie w miejscach nara¿onych na sta³y kontakt
z wod¹, przede wszystkim do izolacji fundamen-
tów, œcian i pod³óg piwnicznych.

P³yty z pap¹
Maj¹ z jednej strony przyklejon¹ papê asfal-

tow¹ wystaj¹c¹ z dwóch stron poza styropian tak,
aby mo¿liwe by³o wykonanie szczelnego zak³adu.
Wyroby te stosuje siê g³ównie do izolacji dachów
p³askich oraz œcian fundamentowych. Na takim
podk³adzie ³atwo uk³ada siê kolejne warstwy izo-
lacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych.

To powietrze, szczególnie wtedy, gdy jest zamkniête w jakiejœ przestrzeni i nie ma mo¿liwoœci ru-
chu, np. na skutek wywiewania, przeci¹gu itp. St¹d, im mniejsza kubatura zamkniêtych przestrzeni 
i cieñsze œcianki materia³u, który je ogranicza, tym lepiej. Ta w³aœciwoœæ powietrza wykorzystywana
jest zarówno w przyrodzie (sierœæ zwierz¹t, pióra ptaków, termitiery itp.), jak i przez ludzi, w³aœciwie
we wszystkich materia³ach termoizolacyjnych, a tak¿e w oknach zespolonych, termosach, kurtkach po-
larowych, œpiworach itp. £atwo to zrozumieæ porównuj¹c ten sam materia³, lecz przetworzony w ró¿-
ny sposób, na przyk³ad:
� szk³o okienne wa¿y 2500 kg/m3 i ma wspó³czynnik λ=0,80 W/mK, ale rozw³óknione w postaci we³-
ny szklanej ma gêstoœæ oko³o 80 kg/m3 i wspó³czynnik λ=0,045 W/mK – oznacza to, ¿e 31-krotne
zmniejszenie ciê¿aru spowodowa³o 18-krotny wzrost izolacyjnoœci termicznej;
� glina wa¿y 1800 kg/m3 i ma wspó³czynnik λ=0,85 W/mK, ale spulchniona jako keramzyt ma gê-
stoœæ oko³o 500 kg/m3 i wspó³czynnik λ=0,16 W/mK – dziêki zmniejszeniu ciê¿aru 3,5 razy uzyskano
5-krotny wzrost izolacyjnoœci termicznej;
� beton wa¿y 2400 kg/m3 i ma wspó³czynnik λ=1,70 W/mK, ale w postaci bloczków betonu komór-
kowego ma gêstoœæ oko³o 400 kg/m3 i wspó³czynnik λ=0,14 W/mK – 6-krotne zmniejszenie ciê¿aru
da³o 12-krotny wzrost izolacyjnoœci termicznej.

fot. Austrotherm

� P³yty z polistyrenu ekstrudowanego cechu-
je m.in. bardzo du¿a wytrzyma³oœæ na œciska-
nie i ca³kowita odpornoœæ na na dzia³anie 
wody (fot. Dow Polska)

>> Najlepszy materia³ termoizolacyjny?

fot. Marbet



i maj¹ jeszcze lepsze w³aœciwoœci termoizo-
lacyjne (wspó³czynnik przewodzenia cie-
p³a λ=0,027-0,038 W/mK). Z polistyrenu
ekstrudowanego produkowane s¹ p³yty 
o wymiarach 60x120 lub 125 cm i gruboœci
2-18 cm. Podobnie jak styropianowe mog¹
mieæ krawêdzie g³adkie lub frezowane, po-
wierzchnie szorstkie, wyt³aczane, ryflowa-
ne (czêsto z warstw¹ geow³ókniny) i, oczy-
wiœcie, g³adkie. Stosuje siê je do izolacji
œcian piwnic, pod³óg, dachów p³askich, ta-
rasów i innych silnie obci¹¿onych po-
wierzchni �.

We³na mineralna 
i szklana
To materia³y równie popularne jak

styropian, choæ nieco od niego dro¿sze.
Jednak we³na to nie tylko materia³ ter-
moizolacyjny, to jednoczeœnie bardzo
dobra izolacja akustyczna i ogniochron-
na. Mo¿e w³aœnie dlatego warto za ni¹
trochê wiêcej zap³aciæ? Bo wszechstron-
noœæ zastosowania oraz dostêpnoœæ s¹ co
najmniej takie same, jak w przypadku
styropianu. 

We³na mineralna to potoczna nazwa
dwóch bardzo podobnych produktów –
we³ny skalnej � wytwarzanej z bazaltu
oraz we³ny szklanej powstaj¹cej z piasku
kwarcowego lub szk³a pochodz¹cego 
z recyklingu. Obie maj¹ niemal identycz-
ne parametry techniczne, a zatem i w³a-
œciwoœci; jedyn¹ istotn¹ ró¿nic¹ jest wiêk-
sza odpornoœæ we³ny skalnej na ogieñ.
Obie powstaj¹ w wyniku stopienia surow-
ców wyjœciowych, a nastêpnie ich rozw³ók-
nienia. Wreszcie obie s¹ sprzedawane 
w postaci p³yt, mat i granulatów. We³na
mineralna jest œwietnym materia³em izola-
cyjnym, poniewa¿ pomiêdzy w³óknami ba-
zaltu lub szk³a jest „uwiêzione” powietrze.

W niektórych wyrobach zajmuje ono ob-
jêtoœæ nawet do 95%. Nie dziwi zatem
fakt, ¿e w materia³ach tych wspó³czynnik
przewodzenia ciep³a jest bardzo dobry
(λ=0,032-0,045 W/mK). W³óknista
struktura we³ny powoduje, ¿e przecho-
dz¹ce przez ni¹ fale dŸwiêkowe s¹ rozpra-
szane i t³umione. Dotyczy to zarówno
dŸwiêków powietrznych jak i uderzenio-
wych. Nale¿y jedynie zaznaczyæ, ¿e im
p³yty bêd¹ twardsze i bardziej zwarte,
tym lepiej (gêstoœæ przynajmniej 
80 kg/m3). W³óknistoœæ materia³u ma
tak¿e niebagatelny wp³yw na wysok¹ pa-
roprzepuszczalnoœæ we³ny mineralnej.
Dziêki tej izolacji mo¿na zatem projekto-
waæ tzw. „oddychaj¹ce” przegrody. Trze-
ba tylko zapewniæ mo¿liwoœæ swobodne-
go wydostania siê pary wodnej na ze-
wn¹trz przegrody, ¿eby nie doprowadziæ
do zawilgocenia we³ny. Inaczej zaleta mo-
¿e staæ siê wad¹, bo mokra we³na prak-
tycznie traci swoje w³aœciwoœci termoizo-
lacyjne. Oczywiœcie, w³ókna ze szk³a czy
bazaltu nie ch³on¹ wody, lecz zajmuje ona

miejsce „uwiêzionego” powietrza. Surow-
ce, z których produkowana jest we³na mi-
neralna s¹ niepalne, a wiêc gotowe wyro-
by tak¿e charakteryzuj¹ siê bardzo du¿¹
odpornoœci¹ na ogieñ. Cienkie w³ókna
wprawdzie mog¹ siê stopiæ (w bardzo wy-
sokiej temperaturze), ale nie przyczyniaj¹
siê do rozprzestrzeniania po¿aru, ani nie
wydzielaj¹ toksycznych dymów. Kolej-
nymi zaletami wyrobów z we³ny mineral-
nej s¹ sprê¿ystoœæ i elastycznoœæ, dziêki
którym szczelne uk³adanie izolacji jest
bardzo ³atwe. Ma to znaczenie zw³aszcza
przy ocieplaniu po³aci dachowych, stro-
pów belkowych, konstrukcji szkieleto-
wych drewnianych i stalowych (np. œcian
dzia³owych, sufitów podwieszanych itp.). 
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P³yty elastyczne – charakteryzuj¹ siê bardzo
ma³¹ gêstoœci¹ 7-12 kg/m3, ale dziêki temu s¹
bardzo elastyczne. U¿ywa siê ich nie jako izolacjê
termiczn¹ lecz akustyczn¹ w tzw. pod³ogach p³y-
waj¹cych. Produkowane s¹ w kilku gruboœciach
17/15, 22/20, 27/25, 33/30, 38/35 i 43/40 mm
(pierwsza liczba okreœla gruboœæ p³yty przed ob-
ci¹¿eniem, a druga po obci¹¿eniu szlicht¹), ale na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e skuteczn¹ ochronê przed dŸwiê-
kami uderzeniowymi zapewni¹ dopiero p³yty
33/30 mm.

Granulat – to po prostu kuleczki styropianu 
o œrednicy 4-8 mm. U¿ywa siê ich do wype³niania
pustek powietrznych w œcianach warstwowych
oraz izolowania stropodachów i innych trudno do-
stêpnych miejsc.

We³na mineralna dostêpna jest w postaci
p³yt, mat oraz w formie granulatu. Wyroby mog¹
mieæ ró¿n¹ gêstoœæ, a wiêc i twardoœci, co oczy-
wiœcie wp³ywa na ich cenê. Warto zatem dobraæ 
i stosowaæ materia³ zgodnie z jego przeznacze-
niem.

P³yty
To najbardziej popularny i uniwersalny wy-

rób. Ich ró¿norodnoœæ wymiarowa jest ogromna
(d³ugoœæ 100-600 cm, szerokoœæ 20-180 cm, gru-
boœæ 1-25 cm), ale najczêœciej u¿ywa siê wyrobów 
o wymiarach 100x50x5-15 cm. Poszczególne
w³ókna s¹ sprasowane, zlepione i zwykle dodat-
kowo impregnowane. P³yty produkowane s¹ 
w trzech odmianach:

� Gama wyrobów z we³ny jest bardzo du¿a
(fot. Rockwool Polska)

� Do izolacji œcian piwnic stosuje siê specjal-
ne odmiany polistyrenu ekstrudowanego 
(fot. Austrotherm)

fot. Austrotherm STK
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Podstawow¹ wad¹ we³ny mineralnej
jest jej nasi¹kliwoœæ. Zawilgocona nie
ma w³aœciwoœci termoizolacyjnych, 
a wiêc nie spe³nia podstawowego zadania
– nie ociepla przegród zewnêtrznych. Na
dodatek, wtedy mo¿e byæ przyczyn¹ za-
wilgocenia elementów konstrukcyjnych
(np. murowanych, drewnianych), ich
przemarzania, a w konsekwencji rozwoju
grzybów i pleœni. Z tego wzglêdu ocieple-
nie warstw¹ we³ny mineralnej wymaga
ochrony od wilgoci (pary) – zwykle s³u¿y
do tego folia paroszczelna. Trzeba te¿
warstwê we³ny chroniæ od przewiewu
(wymiana powietrza „uwiêzionego” 
w warstwie we³ny oznacza³aby utratê jej
w³aœciwoœci termoizolacyjnych – do tego
celu s³u¿y folia wiatrochronna. We³na
najlepiej siê sprawdza przy izolowaniu
œcian (powy¿ej poziomu terenu), stropów
oraz po³aci dachowych, przy czym ocie-
plenie na ogó³ ma postaæ kanapki – we-
wn¹trz jest warstwa we³ny mineralnej, 
a po obu jej stronach folie; od wnêtrza bu-
dynku folia paroszczelna, a na zewn¹trz
folia wiatrochronna (zarazem paroprze-
puszczalna). Pracujac z we³n¹ mineraln¹
warto zwróciæ uwagê, ¿e podczas ciêcia
kruszy siê ona i pyli. Zaleca siê wiêc u¿y-
wanie odzie¿y ochronnej (masek, rêka-
wic, okularów itp.).

Pianka poliuretanowa
Wysoka cena powoduje, ¿e w budow-

nictwie jednorodzinnym nie jest to zbyt
popularny materia³ do izolacji przegród
zewnêtrznych. Ale za to jest niemal nie-
zast¹piony jako uszczelniacz i wype³-
niacz wszelkich szczelin oraz ubytków.
Pianka poliuretanowa to produkt che-
miczny o w³aœciwoœciach podobnych do
styropianu, z tym, ¿e najczêœciej trochê
lepszych. Ma wy¿sz¹ izolacyjnoœæ ter-
miczn¹, znacznie lepsz¹ izolacyjnoœæ
akustyczn¹, jest bardziej odporna na

dzia³anie wysokiej temperatury (oko³o
150°C) i ognia (choæ w czasie po¿aru tak-
¿e wydziela toksyczne dymy), jest równie
ma³o nasi¹kliwa i paroprzepuszczalna,
ale za to odporna na dzia³anie wielu
chemikaliów (rozcieñczonych kwasów,
olejów, smarów, rozpuszczalników orga-
nicznych). 

Pianka poliuretanowa powstaje w wy-
niku spienienia ¿ywicy poliestrowej. Iloœæ
zamkniêtych komórek (porów) przekra-
cza 90%, dlatego ma tak du¿¹ wytrzyma-
³oœæ mechaniczn¹ i dobry wspó³czynnik
przewodzenia ciep³a λ. Jednak trzeba tu
wyjaœniæ, ¿e jej izolacyjnoœæ termiczna za-
le¿y od tego, czy spienienie nastêpuje 
w szczelnej os³onie, czy te¿ nie. Jeœli pian-
ka bêdzie siê rozprê¿aæ, np. w szczelinie
œciany warstwowej lub pomiêdzy ok³adzi-
nami z p³yt (blach), to wtedy mo¿na
przyjmowaæ λ=0,025W/mK. Jednak, gdy
bêd¹ to p³yty wyciête z du¿ego bloku
poliuretanu, to wspó³czynnik przewo-
dzenia ciep³a nie bêdzie lepszy ni¿
λ=0,035W/mK. Na jego wartoœæ ma
wp³yw tak¿e gêstoœæ pianki (30-150 kg/m3)
– im mniejsza tym lepiej.

Sposoby wykorzystania pianki 
poliuretanowej
P³yty izolacyjne z pianki poliuretano-

wej zwykle maj¹ gruboœæ 2-14 cm, szero-
koœæ 60-125 cm i d³ugoœæ 80-1000 cm. Kra-
wêdzie p³yt czêsto s¹ wyprofilowane, aby
mo¿liwoœæ powstania mostka termicznego
by³a zredukowana do minimum. Dostêpne
s¹ równie¿ wyroby fabrycznie pokryte foli¹
aluminiow¹ (paroizolacja) lub flizelin¹ (do-
datkowe zabezpieczenie przed uszkodze-
niami mechanicznymi). P³yty mo¿na sto-
sowaæ do izolowania œcian, dachów, tara-
sów, pod³óg itp. �.

Metoda natryskowa – najczêœciej
stosowana jest przy modernizacji starych
budynków, ale te¿ do wykonywania bez-

2 0 0 5 5

M a t e r i a ł y  t e r m o i z o l a c y j n e

� miêkkie o gêstoœci 35-60 kg/m3 – stosowane
do izolacji miejsc, w których nie s¹ nara¿one na
obci¹¿enia zewnêtrzne, jak po³acie dachów, stro-
py drewniane, sufity podwieszone oraz œciany
dzia³owe i trójwarstwowe;

� pó³twarde o gêstoœci 80-120 kg/m3 – s¹ znacz-
nie lepsze, bardziej uniwersalne i wytrzyma³e od
p³yt miêkkich; np. umieszczone w œcianach szkie-
letowych prawie nie osiadaj¹ pod wp³ywem ciê¿a-
ru w³asnego i drgañ konstrukcji; bardzo dobrze
nadaj¹ siê do izolowania œcian dwuwarstwowych
zarówno przy metodzie mokrej, jak i suchej oraz
pod³óg p³ywaj¹cych ( jako izolacja akustyczna gru-
boœci min. 4 cm);

� twarde o gêstoœci 150-220 kg/m3 – to wyroby
doœæ kosztowne i dlatego przeznaczone s¹ g³ów-
nie do zadañ specjalnych, czyli izolowania dachów
p³askich, stropów i pod³óg na gruncie, a tak¿e
œcian metod¹ lekk¹ mokr¹, oraz czasami œcian
fundamentowych.

fot. Paroc Polska

fot. Rockwool

Remis
� izolacja termiczna niemal identyczna;
� ³atwoœæ obróbki i monta¿u;
� trwa³oœæ – oba materia³y nie zmieniaj¹ swych
w³aœciwoœci przez co najmniej kilkadziesi¹t lat

Styropian gór¹
� ze wzglêdu na ma³¹ nasi¹kliwoœæ styropian
mo¿e byæ montowany w ka¿dych warunkach po-
godowych;

� lekki – ma³y ciê¿ar – objêtoœciowy;
� ni¿sza cena

We³na gór¹
� odpornoœæ na dzia³anie zwi¹zków chemicz-
nych;
� du¿a odpornoœæ na ogieñ i wysok¹ tempera-
turê;
� bardzo dobra izolacyjnoœæ akustyczna;
� wysoka paroprzepuszczalnoœæ

>> Styropian kontra we³na mineralna



spoinowej termoizolacji na powierzch-
niach o skomplikowanym kszta³cie (np.
blacha trapezowa, konstrukcje stalowe
itp.). W ten sposób ocieplane s¹ nie tylko
dachy p³askie i stropodachy, ale te¿ œciany
murowane, kamienne czy drewniane �.
Wyspecjalizowana ekipa nanosi piankê
warstwami w œciœle sprecyzowanych wa-
runkach atmosferycznych. £¹czna gru-
boœæ ocieplenia waha siê od 5 do 10 cm.
Izolacja koniecznie musi byæ zabezpie-
czona przed promieniowaniem UV, które
powoduje jej ¿ó³kniêcie oraz kruszenie. 
W tym celu wykorzystuje siê posypkê
¿wirow¹, farby refleksyjne lub elastomery
poliuretanowe (zabezpieczenie najlepsze,
ale i najdro¿sze). 

W³ókna celulozy
Rozw³ókniona i impregnowana

zwi¹zkami boru celuloza zawarta w ma-
kulaturze jest stosowana jako izolacja ter-
miczna (na naszym rynku znane s¹ pro-
dukty o nazwie thermacell i ekofiber) �. 
W Europie Zachodniej i Stanach Zjedno-
czonych jest to jeden z tañszych materia-
³ów, który ju¿ od kilkudziesiêciu lat wy-
korzystuje siê do ocieplania domów 
– w Polsce od oko³o 10 lat. Pomimo, ¿e je-
go parametry techniczne s¹ porównywal-
ne do we³ny mineralnej, to popularnoœæ
celulozy wœród naszych inwestorów nie
jest zbyt du¿a i materia³ ten nie jest po-
wszechnie dostêpny we wszystkich mar-
ketach oraz sk³adach budowlanych. De-
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Maty i filce
To lekkie i bardzo elastyczne materia³y rolo-

we o d³ugoœci 2-18 m, szerokoœci 50-120 cm i gru-
boœci 2-22 cm. Maty s¹ szczególnie przydatne, je-
œli fabrycznie zostan¹ wykoñczone osnow¹ zwiêk-
szaj¹c¹ ich sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ mechanicz-
n¹. 

Mo¿e to byæ:
� welon szklany zabezpieczaj¹cy matê przed roz-
dzieleniem oraz wywiewaniem w³ókien);
� folia aluminiowa stanowi¹ca paroizolacjê oraz
pe³ni¹ca funkcjê ekranu odbijaj¹cego ciep³o z po-
wrotem do pomieszczenia);  

� siatka z drutu ocynkowanego znacznie u³atwia-
j¹ca monta¿ maty.

Maty i filce stosuje siê g³ównie do izolowania
po³aci dachowych, pod³óg na legarach oraz sufi-
tów podwieszonych.

Granulaty
Czyli luŸne strzêpki we³ny mineralnej sprze-

dawane s¹ w workach. G³ównie u¿ywa siê ich do
izolowania trudno dostêpnych miejsc, takich jak
stropodachy, szczeliny œcian warstwowych, ale
wykorzystuje te¿ przy ocieplaniu stropów na pod-
daszach (pomiêdzy belkami). Do wdmuchiwania
granulatu potrzebne s¹ odpowiednie maszyny 
i przeszkolone ekipy. Prawid³owo u³o¿ona izolacja
ma gêstoœæ 80-140 kg/m3.

� P³yty z pianki poliuretanowej stosuje siê m.in. do izolacji pod³óg (fot. Eco Therm Polska)

� Na³o¿ona metod¹ natryskow¹ pianka poliuretanowa twardnieje w ci¹gu kilku sekund (fot. Pluimers)

fot. Isover Gullfiber

fot. Isover Gullfiber
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cyduj¹c siê na termoizolacjê z w³ókien ce-
lulozowych musimy skorzystaæ z us³ug
wyszkolonej ekipy, posiadaj¹cej odpo-
wiedni sprzêt. Celuloza doskonale spraw-
dza siê w œciœle okreœlonych zadaniach,
ale nie jest tak uniwersalna, jak we³na mi-
neralna czy styropian. 

Celuloza stanowi bardzo dobr¹ izola-
cjê termiczn¹ i akustyczn¹ dziêki swojej
g¹bczastej strukturze oraz du¿ej iloœci
„zamkniêtego” powietrza (70-80% objêto-
œci). Dziêki temu jej wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a dorównuje we³nie mineral-
nej (wed³ug jednego z producentów
λ=0,039 W/mK). Przynajmniej pod jed-
nym wzglêdem celuloza jest lepsza od in-
nych materia³ów termoizolacyjnych – jest
paroprzepuszczalna, a jednoczeœnie nie
wymaga stosowania paroizolacji. Ozna-
cza, to ¿e mo¿na projektowaæ oraz wyko-
nywaæ tzw. przegrody „oddychaj¹ce” i
stwarzaj¹ce odpowiedni mikroklimat we
wnêtrzu. Jest to mo¿liwe dziêki temu, ¿e
w³ókna celulozy maj¹ zdolnoœæ do po-
ch³aniania i oddawania wody z otoczenia
(maks. do 23%, przy wilgotnoœci natural-
nej 11-17%). Woda nie wypiera wiêc po-
wietrza uwiêzionego w porach i nawet za-
wilgocony materia³ nie traci swoich w³a-
œciwoœci termoizolacyjnych. Oczywiœcie,
tak dobrze jest tylko wtedy, gdy jest on
wentylowany i ma mo¿liwoœæ wyschniê-
cia (bardzo szybkiego, dziêki ogromniej
powierzchni rozw³óknionej celulozy). Hi-
groskopijnoœæ tego materia³u oznacza jed-
nak równie¿ mo¿liwoœæ kapilarnego pod-
ci¹gania wody i dlatego izolacji tej nie
stosuje siê poni¿ej poziomu gruntu, ani 
w pod³ogach na gruncie. Pewne obawy za-
wsze budzi palnoœæ celulozy (czyli papie-

ru). Jednak nies³usznie, poniewa¿ dziêki
impregnacji oraz krystalizacji w³ókien
jest to materia³ trudnozapalny i nie roz-
przestrzeniaj¹cy ognia. Pod tym wzglê-
dem jest klasyfikowany tak, jak pianka
poliuretanowa, z tym, ¿e w czasie po¿aru
jest znacznie bezpieczniejszy, bo nie wy-
dziela toksycznych dymów. 

Zastosowanie izolacji z celulozy
Metoda sucha – polega na rozdrob-

nieniu oraz zmieszaniu z powietrzem ce-
lulozy w odpowiednim agregacie i wdmu-
chaniu jej do wczeœniej przygotowanych
przestrzeni (w œcianach, stropodachach
itp.). Zalet¹ tej metody jest to, ¿e materia³
izolacyjny mo¿na przesy³aæ na odleg³oœæ
50 m w poziomie i 30 m w pionie. Teore-
tycznie samochód mo¿e staæ nawet poza
placem budowy, co na ma³ych dzia³kach
jest wielk¹ zalet¹. Celulozê mo¿na rów-
nie¿ wysypywaæ luzem, co jest szcze-
gólnie wygodne w przypadku izolacji
stropów belkowych i pod³óg na lega-
rach (optymalna gêstoœæ izolacji to
30-35 kg/m3).

Metoda mokra – ró¿ni siê od suchej
tym, ¿e w³ókna s¹ dodatkowo zwil¿ane
wod¹ z dodatkiem kleju. Dziêki temu
warstwa izolacji dobrze trzyma siê na
œcianach, a nawet na sufitach. Jednak wte-
dy jej gêstoœæ powinna wynosiæ 55-65
kg/m3, a na dodatek materia³ powinien
byæ chroniony przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, np. suchym tynkiem, bo-
azeri¹, sidingiem winylowym, p³ytami
elewacyjnymi czy blach¹. Poza tym sama
metoda uk³adania izolacji jest dro¿sza, 
a przez to znacznie mniej popularna. 

�
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� Otrzymywane z rozdrobnionej makulatury w³ókna celulozowe s¹ bardzo dobrym materia³em 
termoizolacyjnym (fot. Ecoservice)

Firmy         
We³na mineralna

PAROC POLSKA
(52) 568 21 90 www.paroc.pl

ROCKWOOL POLSKA
(68) 385 01 31 www.rockwool.pl

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA
(32) 339 63 00 www.isover.pl

URSA POLSKA
(22) 878 77 60 www.ursa.pl

Styropian
ARBET

(94) 342 20 76 www.arbet.com.pl
AUSTROTHERM

(33) 844 70 33 www.austrotherm.pl
IZOTERM

(22) 785 06 90 www.izoterm.waw.pl
KNAUF PACK

(46) 857 06 17 www.knauf-pack.pl
MARBET

(33) 812 71 00 www.marbet.com.pl
NTB

(17) 851 74 31 www.ntb.pl
STYROBUD

(71) 310 20 82 www.styrobud.pl
STYROFOAM

(22) 833 22 22 www.styrofoameurope.com
STYROPMIN

(25) 759 32 32 www.styropmin.pl
STYROPOL

(0-801 612 767 www.styropol.pl
TERMOORGANIKA

(12) 269 29 34
www.termoorganika.com.pl

Polistyren ekstrudowany
AUSTROTHERM

(33) 844 70 33 www.austrotherm.pl
DOW POLSKA

(12) 626 59 39 www.styrofoam.pl
SPARKY POLSKA

(68) 324 03 80 www.sparky.pl/depron
TUPLEX

(22) 51 13 100 www.tuplex.pl
URSA

(32) 262 20 73 www.ursa.pl

Celuloza
ECOSERVICE

(41) 344 27 49 www.ecoservice.com.pl
LM ACTIVE

(22) 758 50 03 www.termex.wior-sc.pl
NORDISKA EKOFIBER POLSKA

(41) 332 74 20 www.ekofiber.com.pl

Co, za ile:         

– styropian FS 12 110-120 z³/m3
– styropian FS 15 130-150 z³/m3
– we³na szklana 130 -160 z³/m3
– we³na mineralna pó³twarda 200-250 z³/m3
– we³na mineralna  fasadowa 300-400 z³/m3
– celuloza (ocieplana 
przestrzeñ: 1 m2, wysokoœæ 
20 cm) ok. 50 z³ 
Podajemy ceny brutto

Info Rynek



We³na mineralna
Czy we³na mo¿e nasi¹kn¹æ wod¹ jak g¹bka?
Tak. Podobnie jak w g¹bce woda mo¿e wype³niæ puste prze-

strzenie pomiêdzy w³óknami (w skrajnych przypadkach nawet 
w 100%). A wtedy w³aœciwoœci termoizolacyjne we³ny gwa³tow-
nie malej¹. W³aœciwym izolatorem nie s¹ bowiem w³ókna (ba-
zaltowe lub szklane), ale nieruchome powietrze utrzymuj¹ce siê
pomiêdzy nimi. W im wiêkszym stopniu zostanie wyparte przez
wodê lub lód tym gorsze bêd¹ w³aœciwoœci izolacyjne we³ny. 

Natomiast nie jest prawd¹, ¿e nasi¹kaj¹ w³ókna, z których
we³na mineralna jest produkowana. Zarówno bazalt, jak i kwarc
(szk³o) s¹ to materia³y nienasi¹kliwe. W trakcie procesów tech-
nologicznych zwiêksza siê wprawdzie ich porowatoœæ - zw³asz-
cza w³ókien skalnych - ale dlatego, aby to zjawisko ograniczyæ,
podczas produkcji s¹ pokrywane odpowiednim impregnatem
hydrofobowym. 

Czy stosuj¹c ocieplenie z we³ny mineralnej musi byæ 
wykonana szczelina wentylacyjna?

W zasadzie tak, poniewa¿ we wszystkich przegrodach war-
stwowych szczelina wentylacyjna pe³ni rolê dodatkowego zabez-
pieczenia przed b³êdami wykonawczymi lub zdarzeniami loso-
wymi (powódŸ, dach zerwany przez wichurê, pêkniêta rura wo-
doci¹gowa itp.) – umo¿liwia zatem wysuszenie zawilgoconej
we³ny. Teoretycznie wbudowanie suchej we³ny mineralnej 
w przegrodê i zagwarantowanie szczelnej izolacji przeciwwilgo-
ciowej bez stosowania pustki powietrznej jest mo¿liwe (w 100%
przez ca³y okres eksploatacji budynku), lecz w rzeczywistoœci
ma³o prawdopodobne. Z tego wzglêdu w œcianach zewnêtrznych
(trójwarstwowych) i po³aciach dachowych ocieplanych we³n¹
mineraln¹ nale¿y stosowaæ szczelinê wentylacyjn¹. Zalecenie to
dotyczy tak¿e œcian piwnicznych i pod³óg na gruncie, w których
przewidywane jest zastosowanie takiej izolacji. Jednak w przy-
padku trudnoœci ze zrealizowaniem tego warunku, dla w³asnego
dobra lepiej zmieniæ materia³ termoizolacyjny na nienasi¹kliwy.
Bo po co podejmowaæ niepotrzebne ryzyko, nara¿aæ siê na do-
datkowe k³opoty i koszty zwi¹zane z ewentualn¹ napraw¹ zawil-
goconej przegrody?

Czy konieczne jest rozebranie budowanej œciany trój-
warstwowej, jeœli we³na mineralna zostanie zmoczona przez
deszcz?

Nie jest to konieczne. Jednak warto wywierciæ w œcianach
noœnych i elewacyjnych dodatkowe otwory nad coko³em (œred-
nica co najmniej 2 cm), które bêd¹ wspomaga³y zarówno susze-
nie we³ny mineralnej jak i œcian. W przypadku murów np. z na-
si¹kliwego betonu komórkowego przydatne mo¿e byæ u¿ycie na-
grzewnicy i wdmuchiwanie w otwory ciep³ego powietrza, które
znacznie przyspieszy proces osuszania przegrody. Metod jest
wiele i w du¿ej mierze zale¿¹ od pory roku, w jakiej  zawilgoce-
nie mia³o miejsce oraz od przewidywanych warunków atmosfe-
rycznych. 

Styropian 
Czy wykonuj¹c œciany dwuwarstwowe mo¿na pozostawiæ

styropian niezabezpieczony zapraw¹ klejow¹?
W zasadzie mo¿na, choæ nie powinno siê tego robiæ. Trzeba

bowiem pamiêtaæ, ¿e styropian nie jest zbyt odporny na promie-
niowanie UV. Poddany d³ugotrwa³emu oddzia³ywaniu promieni
s³onecznych ¿ó³knie i kruszy siê. Jednak proces ten jest po-
wierzchniowy, a jego skutki stosunkowo ³atwe do naprawienia.
Wystarczy papierem œciernym usun¹æ tê luŸn¹ warstewkê, po-
wierzchniê odpyliæ i mo¿na przyst¹piæ do nak³adania warstwy
podk³adowej, a nastêpnie tynku cienkowarstwowego. 

Czy styropian stanowi dobr¹ izolacjê akustyczn¹?
Nie, choæ istnieje jeden wyj¹tek. Zwyk³y styropian stosowa-

ny do ocieplania przegród budowlanych mo¿e nawet spowodo-
waæ pogorszenie ich izolacyjnoœci akustycznej. W du¿ej mierze
zale¿y to od sposobu jego mocowania, od budowy przegrody oraz
od rodzaju dŸwiêków, jakie maj¹ byæ wyt³umione. Styropian nie
nadaje siê bowiem do zastosowania jako ochrona przed dŸwiêka-
mi powietrznymi (dotyczy to g³ównie œcian i po³aci dachowych).
Natomiast produkowana jest specjalna odmiana polistyrenu,
tzw. styropian elastyczny, który mo¿na wykorzystywaæ do t³u-
mienia dŸwiêków uderzeniowych. W budownictwie jednoro-
dzinnym stosuje siê go tylko w pod³ogach p³ywaj¹cych (przy izo-
lacji stropów). Dobrze pe³ni swoj¹ rolê, jeœli jego gruboœæ wyno-
si 33 mm (30 mm po doci¹¿eniu warstw¹ betonu i posadzk¹). 

Czy styropian jedz¹ gryzonie?
Gryzonie, a tak¿e niektóre owady nie ¿ywi¹ siê styropianem,

ale czêsto rozdrabniaj¹ ten materia³ i buduj¹ w nim gniazda. 
W zewnêtrznych œcianach warstwowych jest to o tyle nieko-
rzystne, ¿e zarówno gniazda, jak i prowadz¹ce do nich korytarze
mog¹ byæ przyczyn¹ powstawania lokalnych mostków termicz-
nych. Problem ten w jednakowym stopniu dotyczy œcian funda-
mentowych, piwnicznych i nadziemnych. Wystêpuje szczegól-
nie czêsto w przegrodach dwuwarstwowych, poniewa¿ tynk
cienkowarstwowy, a nawet siatka z w³ókna szklanego zwykle nie
stanowi¹ wystarczaj¹cego zabezpieczenia przed gryzoniami.
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>> Mity, pó³prawdy i rzeczywistoœæ

Całkiem nowa forma

zamawiania BD

Kiosk 
z DOSTAWĄ DO DOMU

T o  n i e  j e s t  p r e n u m e r a t a !
( p a t r z  s t r .  2 8 9 )


