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R
osn ce ceny no ników energii i prze-

zorno  inwestorów nakazuj  tak bu-

dowa  domy, by by y ciep e, a zatem

koszty ich utrzymania jak najni sze. Dlate-

go wspó cze nie stawiane domy trudno so-

bie wyobrazi  bez u ycia przy ich budowie

ró norodnych materia ów do izolacji ciepl-

nej.  Cho  domy jednorodzinne staramy si

stawia  w cichych rejonach, to jednak war-

to zadba  te  o dostateczne wyciszenie ha a-

sów dobiegaj cych z zewn trz i rozchodz -

cych si  wewn trz pomieszcze .

CIEP Y DOM
Za materia y termoizolacyjne uznawane

s  takie, których wspó czynnik przewod-

no ci cieplnej l jest mniejszy ni

0,05 W/(mK). W praktyce warunek ten

spe niaj  materia y ze spienionych two-

rzyw sztucznych (polistyrenu, poliureta-

nu) oraz porowate – pochodzenia mine-

ralnego b d  organicznego (w ókna ba-

zaltowe, szklane, celuloza). W obu przy-

padkach izolatorem cieplnym jest... po-

wietrze uwi zione w komórkach lub po-

rach. Teoretycznie, im wi kszy jest udzia

powietrza w masie materia u izolacyjne-

go, tym lepsza powinna by  jego ciep o-

chronno . Jednak w rzeczywisto ci

wp yw na ni  ma równie  wielko  po-

szczególnych przestrzeni powietrznych,

to czy s  one otwarte czy zamkni te,

uk ad w ókien w strukturze materia u

i jego przewodno  cieplna. Znacz cy

wp yw na ciep ochronno  ma równie

wilgotno  uwi zionego powietrza, co

z kolei zale y od nasi kliwo ci materia u.

Oczywiste jest, e izolacje o strukturze za-

mkni tych komórek s  znacznie mniej

wra liwe na zawilgocenie ni  te z otwar-

tymi porami. Struktura komórek po-

wietrznych wp ywa równie  na paroprze-

puszczalno  izolacji – otwarte komórki

znacznie atwiej przepuszczaj  par  wod-

n  ni  zamkni te.

W asno ci termoizolacyjne materia ów

ociepleniowych nie s  jedynym kryte-

rium ich wyboru. Zale nie od przeznacze-

nia istotna mo e by  równie  ich palno ,

wytrzyma o  na nacisk powierzchniowy,

odporno  na warunki atmosferyczne

i substancje chemiczne oraz szkodniki.

Skuteczno  izolacji mo na wyliczy  znaj c

wspó czynnik l konkretnego materia u.

Wspó czynnik przenikalno ci cieplnej U

zale y bowiem od grubo ci warstwy ocie-

pleniowej i obliczymy go dziel c wspó -

czynnik l przez grubo  materia u wyra-

on  w metrach (U = l : g). W praktyce,

przy wyliczaniu ocieplenia przyjmuje si

nieco gorsze wspó czynniki l dla materia-

ów izolacyjnych ni  s  w rzeczywisto ci.

I tak, dla styropianu obliczeniowa prze-

wodno  wynosi – 0,04 W/(mK), a dla

we ny mineralnej – 0,045 W/(mK). Czyli

wymagan  ciep ochronno  dla cian ze-

wn trznych U=0,3 W/(m2K) zapewni

warstwa styropianu grubo ci 13 cm,

a we ny mineralnej – 15 cm. W rzeczywi-

sto ci warstwa ocieplenia mo e by  nieco

cie sza (10-12 cm), gdy  na przenikalno

ciepln  przegrody wp ywa równie  cie-

p ochronno  pozosta ych warstw – kons-

trukcyjnej, elewacyjnej i tynków. 

JAKIE MATERIA Y

W grupie materia ów termoizolacyjnych

zastosowanie znajduj  przede wszystkim

dwa rodzaje wyrobów – ró ne odmiany

spienionego polistyrenu (styropian, poli-

styren ekstrudowany) oraz we ny mine-
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Cicho i ciep o...
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Izolacje termiczne 

i akustyczne maj

ogromne znaczenie dla

komfortu mieszkania oraz

ekonomiczno ci

eksploatacji. Cho  mate-

ria ów izolacyjnych jest

du o, nie jest jednak 

oboj tne, gdzie jaki 

zostanie u yty. No i nie

sama tylko izolacja

decyduje o tym, czy dom

jest ciep y i cichy.

HANNA CCZERSKA, CCEZARY JJANKOWSKI

Izolatorem w materia ach ociepleniowych jest powietrze uwi -
zione w ich komórkach lub porach
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ralnej. Asortyment tych wyrobów wystar-

cza do izolowania domów jednorodzin-

nych i tylko w uzasadnionych przypad-

kach si gamy po inne materia y. Zastana-

wiaj c si , czy wybra  we n  czy styropian

(ma a nasi kliwo ), mo na kierowa  si

ogóln  zasad  – tam, gdzie ocieplenie ma

kontakt z murem b d  betonem wybiera-

my styropian, a przy izolacji elementów

drewnianych – we n  mineraln (ela-

styczno  kszta tu). Trzeba te  pami ta ,

e ocieplenie z we ny musi mie  mo li-

wo  odparowania wilgoci, która mo e

przenika  przez przegrod  – zapewni to

pustka powietrzna utworzona od strony

zewn trznej lub pokrycie o wysokiej pa-

roprzepuszczalno ci. Ograniczone zasto-

sowanie – ze wzgl du na w asno ci lub ce-

n  – maj  inne materia y ociepleniowe,

takie jak keramzyt, perlit czy pianka poli-

uretanowa.

WE NA MINERALNA 

Bardzo dobrze izoluje termicznie i akus-

tycznie, a przy okazji równie  przeciw-

ogniowo. Wytwarzane s  dwie odmiany

we ny mineralnej – skalna (z bazaltu)

oraz szklana (na bazie piasku kwarcowego

lub szk a z recyklingu). Maj  one zbli o-

ne parametry techniczne ale ró ne w as-

no ci u ytkowe i nie zawsze te wyroby

mo na stosowa  zamiennie. We na skal-

na, o krótkich w óknach, jest ma o ela-

styczna, ale bardziej odporna na wysok

temperatur  – nawet do 600°C, natomiast

szklana sk ada si  z d ugich w ókien,

dzi ki czemu jest bardziej spr ysta, za-

tem lepiej wype nia ocieplane przestrze-

nie. Ciep ochronno  obu materia ów jest

podobna i zale nie od stanu sprasowania

wynosi  0,038-0,045 W/(mK).

We na mineralna ma bardzo dobr  paro-

przepuszczalno , ale szybko wilgotnieje

i wtedy traci w a ciwo ci termoizolacyjne.

Wyroby poddawane s  wi c hydrofobiza-

cji po to, by cz steczki wody nie przylega-

y do w ókien. Jednak nie zabezpiecza to

przed zawilgoceniem materia u w przy-

padku np. zalania, a wysuszenie namok-

ni tej we ny trwa bardzo d ugo.

We na mineralna dost pna jest przede

wszystkim w postaci p yt i mat. 

P yty s  najbardziej uniwersalne. Maj

d ugo  100-600 cm, szeroko  20-180 cm

i grubo  4-25 cm. Produkowane s  jako

mi kkie, pó twarde i twarde. I w a nie

stopie  sprasowania, czyli g sto  we ny,

jest g ównym parametrem decyduj cym

o jej zastosowaniu. P yty mi kkie (g -

sto  15-40 kg/m3) przeznaczone s  do

izolowania po aci dachów, stropów drew-

nianych, sufitów podwieszonych oraz

cian dzia owych i trójwarstwowych, czyli

miejsc, w których nie s  nara one na ob-

ci enia. P yty pó twarde (50-80 kg/m3) s

bardziej wytrzyma e i uniwersalne.

Sprawdzaj  si  jako izolacja cian trójwar-

stwowych, cian ocieplanych metod  lek-

k  mokr  (BSO) i lekk  such  oraz pod-

óg p ywaj cych. Z kolei twarde (g sto

powy ej 120 kg/m3) przeznaczone s

g ównie do dachów p askich, stropów

i pod óg na gruncie, a tak e cian ze-

wn trznych ocieplanych metod  lekk

mokr  i cian fundamentowych.

Do ocieplania metod  BSO poleca si

we n  o g sto ci ok. 140 kg/m3 oraz p yty

lamelowe o g sto ci ok. 90 kg/m3. Ukie-

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
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Materia y ddo iizolacji ttermicznej

tynk cementowo-wapienny

grubo ci 2 cm

izolacja termiczna

z we ny mineralnej

grubo ci 15 cm

ciana no na murowana na

zapraw  cementowo-

-wapienn  lub ciep ochronn

szczelina wentylacyjna

cianka elewacyjna

Na pprzenikalno  cciepln  pprzegrody mma wwp yw nnie ttylko iizolacja ttermiczna, aale rrównie  ppozosta e

warstwy ciany
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runkowanie w ókien w p ytach lamelo-

wych zapewnia ich wysok  wytrzyma o

na ciskanie przy zmniejszonym stopniu

sprasowania.                          

Maty i filce s  lekkie i bardzo elastyczne;

mog  mie  grubo  2-22 cm. Sprzedawa-

ne s  w rolach d ugo ci do kilkunastu me-

trów i szeroko ci 50-120 cm. Mog  by

wyko czone welonem szklanym, który

zabezpiecza przed wywiewaniem w ókien

we ny, foli  aluminiow  – odbija ciep o

z powrotem do pomieszczenia, a przy

okazji jest paroizolacj  – oraz siatk  z dru-

tu ocynkowanego, który u atwia monta

maty. Matami i filcami przede wszystkim

izoluje si  po acie dachowe, pod ogi na le-

garach oraz sufity podwieszane.

STYROPIAN

Materia  ten ma przewodno  ciepln

l = 0,035-0,040 W/(mK). Jego ma a na-

si kliwo  sprawia, e dobrze si  spraw-

dza jako izolacja termiczna cz ci budyn-

ku nara onych na kontakt z wod , czyli

fundamentów, cian piwnicznych i pod o-

gi na gruncie. Jest bardzo lekki – p yta

o wymiarach 50x100 cm i grubo ci 15 cm

wa y ok. 3 kg. Produkowane s  p yty

z kraw dziami prostymi, profilowanymi

na zak ad lub pióro i wpust – eliminuj

mostki termiczne – oraz p yty o po-

wierzchni ryflowanej i t oczonej, u atwia-

j cej odprowadzanie wody. 

Styropian nie przepuszcza pary wodnej

i nie jest odporny na dzia anie rozpusz-

czalników organicznych. Wystawiony

d ugo na dzia anie promieni s onecznych,

ó knie i kruszy si . Lubi  si  te  w nim

zagnie d a  gryzonie.

Oprócz czystego styropianu produkowa-

ny jest te  styropian z dodatkiem grafitu,

który zwi ksza ciep ochronno  wyro-

bów. Wykonane z niego p yty mog  by

wi c o 1/3 cie sze od zwyk ych – przy tej

samej izolacyjno ci.

Najbardziej popularne s p yty zwyk e

o standardowych wymiarach 50x100 cm

i 60x120 cm, przy grubo ci 1-25 cm (z pro-

stymi kraw dziami) lub 4-15 cm (z profilo-

wanymi kraw dziami). Ró ni  si  przede

wszystkim g sto ci  – p yty o g sto ci

12 kg/m3 s  bardzo mi kkie i podatne na

uszkodzenia, dlatego mog  by  stosowane

jedynie jako izolacyjny materia  wype nia-

j cy, np. w cianach trójwarstwowych,

stropodachach wentylowanych, stropach

drewnianych oraz do ocieplania metod

lekk  such . P ytami o g sto ci 15 kg/m3

ociepla si ciany powy ej powierzchni

gruntu w metodzie lekkiej mokrej oraz

stropy w piwnicy. P yty o g sto ci

20 kg/m3 s  do  twarde, dlatego uk ada si

je g ównie na stropach, pod ogach na

gruncie, cianach piwnicznych oraz funda-

mentowych. Najtwardsze s  p yty o g sto-

ci 30 kg/m3, którymi izoluje si  przede

wszystkim tarasy oraz pod ogi w gara ach.

Mniej nasi kliwe od standardowych s

p yty hydrofobowe, którymi izoluje si

g ównie miejsca nara one na sta y kontakt

z wod  – np. fundamenty oraz ciany

i pod ogi w piwnicy. 

P yty ryflowane maj  z jednej strony

rowki umo liwiaj ce wentylowanie prze-

strzeni pomi dzy izolacj  termiczn

a cian  oraz sp ywanie wody. W lekkiej

mokrej metodzie ocieplania cian uk ada

si  je rowkami do ciany, za  podczas izo-

lowania cian piwnicznych i fundamento-

wych – rowkami w kierunku gruntu. P y-

tami ryflowanymi izoluje si  tak e dachy

odwrócone i tarasy. Z kolei na wykonanie

szczelnego zak adu pozwol  p yty z pap

asfaltow  – wystaje ona z dwóch stron po-

za styropian. 

Uwaga! Jako  styropianu w pewnym

przybli eniu mo na okre li  po jego wy-

gl dzie. Wyra nie widoczne kuleczki nie

powinny by  ze sob  s abo po czone, co

atwo mo na stwierdzi  przez pocieranie

powierzchni. O miernej jako ci materia u

wiadcz  równie  postrz pione po-

wierzchnie ci cia (p yty wycinane s

z wi kszych bloków), które mog  przyspa-

rza  problemów przy uk adaniu. Mimo za-

pewnie  producentów o sezonowaniu ma-

teria u, lepiej przyst pi  do uk adania p yt

przynajmniej po miesi cu od czasu ich

wyprodukowania. Jest to czas niezb dny

dla ustabilizowania si  kszta tu p yty.

Oprócz p yt z prostymi brzegami produko-

wane s  te  p yty z kraw dziami schodko-

wymi do czenia ich na zak adk . Wyko-

rzystuje si  je g ównie przy ocieplaniu me-

tod  lekk  mokr . Przy ociepleniach bu-

dynków szkieletowych, cian piwnic stoso-

wane s  p yty styropianowe ze obkowan

powierzchni , dzi ki czemu zapewniony

jest odp yw wody na styku ze cian . Styro-

pian wykorzystywany jest równie  w mate-

PRZEGL D RYNKU
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JAK RROZSZYFROWA
STYROPIAN?
Na opakowaniach mo emy spotka  nast -

puj ce oznaczenia:

EPS 50 (dawniej FS 12) – m.in. do izola-

cji cian przy ocieplaniu  metod  lekk

mokr , ocieplania stropów, stropoda-

chów wentylowanych, do wype niania

przestrzeni podpod ogowych mi dzy le-

garami oraz dachów stromych mi dzy

krokwiami;

EPS 70 Fasada oraz EPS 80-036 Fasada

(d. FS 15) – ocieplanie cian zewn trz-

nych metod  lekk  mokr , dachów stro-

mych i stropów elbetowych oraz wie -

ców, nadpro y i o cie y;

EPS 100 Dach/Pod oga (d. FS 20) –

ocieplanie stropów i cian, w tym ich

cz ci poni ej poziomu gruntu, pod óg

i pod óg na gruncie oraz stropodachów;

EPS 200 Dach/Pod oga/Parking

(d. FS 30) – ocieplanie coko ów, cian

poni ej poziomu gruntu, pod óg – w tym

na gruncie – dachów stromych; 

EPS 205 Pod oga/Parking (d. FS 40) –

ocieplanie pod óg na gruncie, stropoda-

chów, dachów przeznaczonych na par-

kingi;

EPS T – 24 dB Pod oga p ywaj ca oraz

EPS T – 30 dB Pod oga p ywaj ca (daw-

niej bez oznaczenia) – izolacja akustycz-

na oraz pionowa izolacja dylatacyjna

pod óg p ywaj cych.

EPS P – p yty hydrofobowe o obnizonej

ch onno ci wody.

W mmetodzie llekkiej mmokrej iizolacja ttermiczna

jest pprzykryta ttynkiem

Produkowane ss  rrównie  pp yty sstyropianowe zz kkra-

w dziami sschodkowymi, ddaj cymi sszczelne ppo -

czenie ooraz zz rrowkowanymi ppowierzchniami, uumo -

liwiaj cymi oodp yw wwody

fo
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ria ach warstwowych, gdy jednostronnie

pokryty jest pap , p ytami gipsowo-w ók-

nowymi lub foli  aluminiow . Z kolei gra-

nulatem mo na wype nia  pustki powietrz-

ne w cianach warstwowych, izolowa  stro-

podachy i inne trudno dost pne miejsca.

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

Tak, jak styropian powstaje w procesie

obróbki polistyrenu, jednak technologia

produkcji i struktura materia u s  inne.

O ile styropian tworz  granulki, mi dzy

którymi jest powietrze (struktura otwar-

ta), to w polistyrenie ekstrudowanym  po-

wietrze jest zawarte w zamkni tych ko-

mórkach (struktura zamkni ta). Dzi ki

temu wyroby nie podci gaj  kapilarnie

wilgoci, mog  wi c by  uk adane bezpo-

rednio na pod o u, poni ej izolacji prze-

ciwwodnej. P yty s  bardzo twarde, pra-

wie nienasi kliwe i maj  znakomite w a-

ciwo ci termoizolacyjne – l=0,027-0,038

W/(mK). W handlu wyroby te oznaczane s

symbolem XPS. Podobnie jak styropian

produkowane s  w postaci p yt najcz ciej

o wymiarach 60x120 cm. Mog  mie  kraw -

dzie g adkie lub frezowane, powierzchni

szorstk , wyt aczan , ryflowan  (cz sto

z warstw  geow ókniny) i g adk . Polistyre-

nu ekstrudowanego u ywa si  do izolacji

powierzchni obci onych, m.in. cian piw-

nic, pod óg, dachów p askich i tarasów. 

IZOLACJE MNIEJ ZNANE

Oprócz we ny mineralnej i styropianu s

te  materia y izolacyjne mniej znane, co

nie znaczy, e ich w a ciwo ci s  gorsze. 

W ókna celulozowe, impregnowane

zwi zkami boru, s  dobrym izolatorem

– ich wspó czynnik przewodno ci ciepl-

nej l dorównuje we nie mineralnej –

od 0,04 do 0,045 W/(mK). Materia  jest pa-

roprzepuszczalny i nie rozprzestrzenia

ognia. Jako produkt handlowy dost pne s

luzem w workach. Wykorzystuje si  j  jako

izolacj  ciepln  i akustyczn  stropodachów

wentylowanych, po aci dachowych, cian

warstwowych oraz pod óg na legarach.

W ókna celulozowe stosowane s  do ter-

moizolacji budynków mieszkalnych, u y-

teczno ci publicznej i inwentarskich.

Uwaga! Przy u ywaniu ich do termoizola-

cji niedopuszczalne jest stosowanie folii

dachowych.

Ocieplenie mo e wykona  tylko ekipa dys-

ponuj ca specjalistycznym sprz tem, po-

niewa  izolacja jest wdmuchiwana w ocie-

plane przestrzenie.

Keramzyt jest materia em lekkim o dobrej

izolacyjno ci cieplnej. Jest odporny na

czynniki chemiczne i atmosferyczne oraz

grzyby, owady i gryzonie. Jest te  mrozood-

porny i ma o nasi kliwy. Przewodno  lu -

no usypanej warstwy keramzytu wynosi ok.

0,1 W/(mK), jest wi c ponad dwukrotnie

wi ksza ni  styropianu czy we ny mineral-

nej. Konieczne jest zatem odpowiednie

zwi kszenie grubo ci warstwy izolacyjnej.

Keramzytu u ywa si  najcz ciej do ocie-

plania pod óg na gruncie, rzadziej stropów

i stropodachów. Materia  ten znajduje na-

tomiast powszechne zastosowanie jako

sk adnik keramzytobetonu, s u cego do

wyrobu lekkich elementów konstrukcyj-

nych o dobrej ciep ochronno ci (bloczków

ciennych, pustaków stropowych).

Perlit ekspandowany powstaje w procesie

obróbki perlitu pochodzenia wulkaniczne-

go. Ma bardzo dobre w asno ci termoizola-

cyjne i d wi koch onne. Jest trwa y, odpor-

ny na ogie , dzia anie wilgoci i mikroorga-

nizmów, nieszkodliwy dla zdrowia oraz a-

twy w u yciu. W budownictwie stosowany

jest przede wszystkim jako sk adnik tyn-

ków ciep ochronnych oraz wylewek pod o-

gowych. Perlitobeton, w zale no ci od pro-

porcji sk adników, ma wspó czynnik

l= 0,09-0,07 W/(mK).

Pianka poliuretanowa – powstaj ca w wy-

niku spienienia ywicy poliuretanowej –

ma du  wytrzyma o  mechaniczn

i dobry wspó czynnik przewodzenia

ciep a l poni ej 0,03 W/(mK). Na jego war-

to  ma wp yw m.in. g sto  pianki

(30-150 kg/m3) – im mniejsza, tym lepiej.

Materia  ten przewy sza styropian izolacyj-

no ci  termiczn , akustyczn , odporno ci

na wysok  temperatur  (oko o 150°C)

i ogie . Nie niszcz  go chemikalia, takie jak

rozcie czone kwasy, oleje, smary i rozpusz-

czalniki organiczne. Równie jak styropian

jest ma o nasi kliwy i paroprzepuszczalny.

Musi te  by  zabezpieczony przed promie-

niowaniem UV, które powoduj  jego ó k-

ni cie oraz kruszenie. W budownictwie jed-

norodzinnym pianka poliuretanowa wyko-

rzystywana jest najcz ciej do uszczelniania

przej  instalacyjnych, bruzd i wype niania

szczelin wokó  okien.

Jako podk ad wyrównuj co-izoluj cy pod

panele i wyk adziny pod ogowe nadaj  si

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Metoda wwdmuchiwania mmateria u iizolacyjnego

pozwala oociepli  ttrudno ddost pne mmiejsca

w ókna celulozowe

we na mineralna

styropian

Materia y ddo iizolacji aakustycznej

styropian

we na mineralna

w ókna celulozowe

pianka poliuretanowa

styropian

we na mineralna

w ókna celulozowe

polistyren ekstrudowany

spieniony polietylen

pianka poliuretanowa

we na mineralna

w ókna celulozowe

styropian

pianka poliuretanowa

fo
t.
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PRZEGL D RYNKU

maty – grubo ci 3-5 mm – s  bowiem ela-

styczne i dobrze dostosowuj  si  do

kszta tu pod o a. Sprzedawane s  w rol-

kach d ugo ci do 200 cm i szeroko ci naj-

cz ciej 1 m. Izoluj  tak e  akustycznie,

ograniczaj c przenoszenie d wi ków ude-

rzeniowych przez posadzk .

Pianka polietylenowa powstaje dzi ki

spienianiu polietylenu o ma ej g sto ci

(LDPE); jest formowana w maty oraz

profile. Poprzez zgrzanie kilku warstw

mat uzyskuje si  p yty ró nej grubo ci.

Wyroby z pianki polietylenowej mog  by

pokrywane foliami – np. aluminiow  –

lub samoprzylepnym klejem. 

Pianka polietylenowa u ywana jest

przede wszystkim jako podk ad pod pane-

le pod ogowe. Stanowi te  warstw  izola-

cyjn  w tapetach ciep ochronnych.

CICHY DOM 
Niepo dane d wi ki mog  rozchodzi  si

w budynkach dwiema drogami – bezpo-

rednio przez powietrze lub jako tzw.

d wi ki materia owe, wywo ane drganiami

elementów budynku. W pierwszym przy-

padku ród em ha asów jest np. g o na mu-

zyka, rozmowa, szczekanie psa, natomiast

d wi ki materia owe wywo uj  kroki, ude-

rzenia pi ki o pod og , drgania ró nych

urz dze . Sposób wyciszenia i rodzaj u y-

wanych materia ów zale  przede wszyst-

kim od drogi ich przenoszenia – inaczej izo-

lujemy dom przed ha asem wywo anym ru-

chem ulicznym czy od s siada w zabudowie

szeregowej, a inaczej strop przed przenika-

niem odg osu kroków. Trzeba te  pami ta ,

e skuteczno  izolacji akustycznej zale y

nie tylko od rodzaju u ytego materia u wy-

ciszaj cego, ale równie  od w asno ci aku-

stycznych izolowanej przegrody. 

D wi ki przenoszone drog  powietrzn

do atwo mo na wyg uszy  uk adaj c izo-

lacj  z materia ów porowatych. Maj  one

zdolno  poch aniania energii akustycznej,

która zamieniana zostaje w... ciep o. Stopie

wyciszenia zale y od grubo ci i g sto ci izo-

lacji, jak te  od warstwy os onowej w posta-

ci cianki z p yt gipsowo-kartonowych lub

murowanej z elementów ciennych. Po-

wszechnie u ywanym materia em izolacyj-

nym jest we na mineralna o g sto ci

60-80 kg/m2, która jednocze nie wyst puje

w roli izolacji cieplnej. Wykorzystywana

jest przy izolacjach akustycznych i termicz-

nych trójwarstwowych cian zewn trznych,

jako wype nienie  szkieletowych cianek

dzia owych z pokryciem p ytami g-k lub

gipsowo-w óknowymi albo wype nienie

ekranów montowanych na stela u do ist-

niej cych cian murowanych. Przy tego ty-

pu izolacjach akustycznych nale y pami -

ta  o pozostawieniu 1-2-cm szczeliny mi -

dzy we n  a ciankami izolacyjnymi co po-

prawia efekt wyciszenia. 

Znacznie trudniej wyciszy d wi ki mate-

ria owe, gdy  rozchodz  si  one ró nymi

drogami. Podstawow  zasad  jest uk adanie

izolacji w miejscu powstawania drga .

Efekt wyciszenia uzyskuje si  przez zastoso-

wanie elastycznych i obci onych materia-

ów uk adanych g ównie na stropach oraz

pod ha a liwymi urz dzeniami. Do takiej

izolacji nadaj  si  materia y o du ej spr y-

sto ci, jednocze nie odporne na obci enia.

W przypadku izolacji akustycznej stropów

zastosowanie znajduj  przede wszystkim

twarde p yty z we ny mineralnej, pianka

polietylenowa, specjalne odmiany styropia-

nu oraz korek. Skuteczno  wyciszenia za-

le y od grubo ci u o onej izolacji, ale rów-

nie  masy powierzchniowej p yty docisko-

wej i samego stropu. O wyborze u ytego

materia u izolacyjnego decyduje przede

wszystkim przewidywane miejsce u o enia

(na lub pod jastrychem pod ogowym) oraz,

oczywi cie, cena. 

CO OFERUJE RYNEK

Spo ród dost pnych materia ów najpopu-

larniejsze s  styropian i we na mineralna. 

Styropian „akustyczny” – d wi koch on-

na odmiana styropianu charakteryzuje si

ma  g sto ci  oraz du  spr ysto ci  i sto-

sowana jest do wyciszania stropów. W ad-

nym razie nie mo na zast powa  go stan-

dardowymi odmianami styropianu, bo sku-

teczno  izolacji akustycznej mo e nawet

ulec pogorszeniu. Styropian „akustyczny”

produkowany jest w postaci p yt o grubo-

ciach 33/30 mm i 44/40 mm, przy czym

pierwsza liczba oznacza grubo  w stanie

nieobci onym, a druga po doci ni ciu wy-

lewk . Warto przy tym wiedzie , e dopiero

obci ony ma optymalne w asno ci aku-

styczne. Przyrost d wi kochronno ci wy-

nosi 19-24 dB – zale nie od grubo ci izola-

cji i warstwy dociskowej.

We na mineralna – do izolacji akustycznej

wykorzystywane s  przede wszystkim od-

miany pó twarde i twarde, uk adane na

stropie lub jako wype nienie cianek szkie-

letowych, za ekranami d wi kochronnymi.

Do izolacji akustycznej pod óg u ywa si

twardych p yt o g sto ci ok. 160 kg/m3

i grubo ci 2-4 cm. Przyrost d wi koch on-

no ci jest zbli ony do tego, jaki uzyskuje si

przy u yciu styropianu „akustycznego”.

We na powinna by  doci ni ta wylewk

grubo ci co najmniej 4 cm. 

Pianka polietylenowa – w postaci pasów

szeroko ci 1,5 m i grubo ci 5 mm – sprze-

dawana jest w rolkach. Uk adana jest jedno-

lub dwuwarstwowo z 10-cm zak adem na

po czeniach wzd u nych i po doci ni ciu

jastrychem  grubo ci 4 cm – wówczas przy-

rost d wi koch onno ci wynosi 17-21 dB.

Izolacja z pianki mo e by  równie  uk ada-

na bezpo rednio pod pokryciem pod ogo-

wym z paneli, ale efekt wyciszenia b dzie

znacznie mniejszy.                                   

Skuteczno  izolacji akustycznej zale y od materia u wycisza-
j cego, ale te  od w asno ci ca ej przegrody

NAJWA NIEJSZE

+ We na mineralna ma dobr  izolacyj-

no  termiczn  i akustyczn , chroni wi c

nie tylko przed ucieczk  ciep a, ale i przed

przenikaniem ha asów. Ca kowicie niepalna.

+ Styropian prawie nie nasi ka, ma

identyczne w a ciwo ci termoizolacyjne jak

we na i jest od niej ta szy.

+ Polistyren ekstrudowany ma do 15%

lepsz  izolacyjno  termiczn  ni  styropian i

jeszcze mniejsz  nasi kliwo . A ponadto

jest twardy i wytrzymuje du e obci enia,

zatem nadaje si szczególnie do izolacji pod-

óg na gruncie oraz fundamentów.

Zawilgocona we na mineralna schnie

bardzo d ugo, a mokra traci w asno ci ter-

moizolacyjne.

Styropian zanika w kontakcie z roz-

puszczalnikami organicznymi i ch tnie ro-

bi  w nim nory gryzonie.

mit Im ggrubsza, pponadnormowa wwarstwa

izolacji, ttym ddom bb dzie ccieplejszy.

Teoretycznie tak, ale pogrubianie scian do

60-70 cm k óci si  ze zdrowym rozs dkiem,

gdy  oszcz dno ci na ogrzewaniu b d  co-

raz mniejsze.
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