
Czy trzeba stosowaæ termoizolacjê?

Tak. Termoizolacja pozwala znacznie zaoszczêdziæ spore kwoty wydatko-
wane na ogrzewanie domu. Jeœli jest prawid³owo wykonana, oszczêdnoœci
mog¹ siêgn¹æ 30%.

Co to jest wspó³czynnik przenikania ciep³a?

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U (dawniej oznaczany liter¹ k) okreœla, ile cie-
p³a przenika przez metr kwadratowy przegrody (œciany, sufitu, dachu, okna itp.).
Im wartoœæ tego parametru jest mniejsza, tym skutecznoœæ ocieplenia wy¿sza.
Normy okreœlaj¹ wartoœæ wspó³czynnika U dla œcian zewnêtrznych w wysokoœci
0,3 W/m2K. Stosowane obecnie materia³y termoizolacyjne czêsto maj¹ jeszcze
korzystniejsze parametry.

Co to s¹ mostki termiczne?

S¹ to miejsca œciany, stropu lub dachu, przez które nastêpuje wzmo¿ona
ucieczka ciep³a. Mostki termiczne powstaj¹ czêsto w szczelinach œcian, miejs-
cach styku np. dachu i œciany oraz tam, gdzie niedok³adnie u³o¿ono warstwê
ocieplenia.

Ocieplanie czy docieplanie?

Obie nazwy s¹ u¿ywane zamiennie. Oznaczaj¹ takie wykoñczenie budynku,
które ogranicza straty ciep³a. Ocieplenie budynku mo¿na zaplanowaæ ju¿ na eta-
pie jego budowy. Równie¿ istniej¹ce obiekty mo¿na a nawet trzeba zaizolowaæ
cieplnie – wygodnie jest zastosowaæ jeden z gotowych systemów dociepleñ. 

Co wybraæ – we³nê czy styropian?

S¹ to najbardziej popularne w Polsce materia³y termoizolacyjne. Obydwa ma-
j¹ bardzo dobre w³aœciwoœci i s¹ w pe³ni odporne na korozjê biologiczn¹. S¹ od-
porne na glony, grzyby, porosty, nie ulegaj¹ zniszczeniu pod wp³ywem wilgoci.
Zasadniczo ró¿ni¹ siê natomiast w³aœciwoœciami mechanicznymi. Cechy obu ma-
teria³ów dok³adnie opisujemy w artykule pt. „Co cieplejsze”.

Ogólnie, styropian lepiej sprawdza siê jako ochrona fundamentów, piwnic,
pod³óg na gruncie, czyli wszêdzie tam, gdzie wymagana jest odpornoœæ na wil-
goæ i zgniatanie. W miejscach o nietypowym kszta³cie oraz w œcianach i stropach
o konstrukcji drewnianej nale¿y stosowaæ we³nê – jest dzwiêko- i ognioochronna
a przy tym ³atwo wype³niæ ni¹ wszystkie zakamarki.

Jakie s¹ metody ocieplania domów 
jednorodzinnych?

Metoda lekka mokra – podobnie, jak w przypadku metody lekkiej su-
chej,warstwê termoizolacji wykonuje siê z p³yt styropianowych lub z we³ny mi-
neralnej. Odmienny jest sposób mocowania i wykoñczenia powierzchni. Izola-
cja termiczna jest przyklejana do pod³o¿a i dodatkowo mocowana ko³kami
rozprê¿nymi. Od zewn¹trz warstwê ocieplajac¹ pokrywa siê tynkiem cienko-
warstwowym. Zbrojenie z siatki z w³ókna szklanego podnosi odpornoœæ na
uszkodzenia mechaniczne. Siatkê uk³ada siê na œwie¿¹ masê i pokrywa do-
datkow¹ warstw¹ tynku.
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Na opakowaniu styropianu jest zaznaczony
jego rodzaj – FS 12, 15, 20... (fot. Arbet)

Do termoizolacji stosuje siê przede
wszystkim p³yty i maty z we³ny mineralnej 
(fot. Rockwool Polska)

termoizolacjasiatka œciana

tynk zaprawa klejowa

Schemat ocieplenia metod¹ lekk¹ mokr¹



Metoda lekka sucha – do zewnêtrznych œcian budynku mocowany jest lek-
ki  ruszt (drewniany lub metalowy). Powsta³e w ten sposób przestrzenie wype³-
nia siê materia³em termoizolacyjnym i mocuje ko³kami rozprê¿nymi. Gotow¹
warstwê izolacji cieplnej os³ania siê od zewn¹trz lekk¹ œciank¹ elewacyjn¹. Naj-
czêœciej stosowane s¹ panele typu siding, rzadziej elementy komorowe z two-
rzyw sztucznych, blacha lub boazeria drewniana.  

Metoda natryskowa – warstw¹ termoizolacyjn¹ jest pianka poliuretano-
wa. Nanosi siê j¹ na œciany metod¹ natrysku. Ci¹g³oœæ i jednolitoœæ pow³oki
pozwalaj¹ wyeliminowaæ mostki cieplne. Ogromn¹ zalet¹ jest ³atwoœæ oraz
jest ³atwoœæ oraz szybkoœæ wykonania, niestety, pianka jest znacznie dro¿sza
od materia³ów  stosowanych w pozosta³ych systemach ocieplania. Do jej na-
noszenia potrzebny jest specjalny agregat, a wykonanie musimy powierzyæ
wyspecjalizowanej firmie. 

Na co warto zwracaæ uwagê wybieraj¹c 
system ocieplenia?

� Dobór rodzaju i gruboœci warstwy termoizolacji musi zapewniæ wymagan¹
ochronê ciepln¹ budynku. 

� Ocieplania metod¹ lekk¹ mokr¹ nie nale¿y wykonywaæ w niskich tempera-
turach oraz podczas opadów. 

� W metodzie lekkiej suchej, izolacjê termiczn¹ najwygodniej jest zrobiæ
z we³ny mineralnej. Jej elastycznoœæ zapewni dobre wype³nienie rusztu. Nie po-
leca siê styropianu, gdy¿ bêd¹ mia³y do niego ³atwy dostêp gryzonie.

� We³na mineralna jest ciê¿sza od styropianu, dlatego jej monta¿ na œcianie
budynku wymaga zastosowania dodatkowej iloœci ko³ków mocuj¹cych.    

� Gwarancja producenta i wykonawcy – warto sprawdziæ, na jaki czas oraz
na jakie sk³adniki systemu jest udzielana. 

� Odpowiednie certyfikaty gwarantuj¹, ¿e pow³oka termoizolacyjna jest
zgodna z obowi¹zuj¹cymi normami budowlanymi.

Co z wilgoci¹?

Materia³ stosowany jako izolacja termiczna musi byæ dobrze chroniony przed
wilgoci¹ (g³ównie dotyczy to we³ny mineralnej i szklanej). Woda jest bardzo do-
brym przewodnikiem ciep³a, szczególnie w zimie jej obecnoœæ sprzyja przemar-
zaniu œcian. Na wzmo¿on¹ ucieczkê ciep³a szczególnie s¹ nara¿one  zawilgo-
cone termoizolacje œcian fundamentowych i œcian piwnicznych. Jest to jeden
z powodów stosowania do ich ocieplania styropianu – materia³u nienasi¹kaj¹-
cego wod¹. 

Na zawilgocenie i przemarzanie nara¿ona jest równie¿ izolacja dachu (stro-
podachu) a w przypadku domu w technologii szkieletu drewnianego – œciany.
ród³em wody s¹ zarówno opady atmosferyczne, jak i para wodna pochodz¹-

ca z wnêtrza budynku. 

A co z ochron¹ przed ogniem?

W przypadków materia³ów termoizolacyjnych istotn¹ cech¹ jest ich odpor-
noœæ na dzia³anie wysokich temperatur i ognia. Je¿eli dom zosta³ wybudowany
w technologii szkieletu drewnianego, jako wype³nienie œcian nale¿y zastosowaæ
we³nê szklan¹ lub mineraln¹. Te ca³kowicie niepalne materia³y stanowiæ bêd¹
wrêcz doskona³¹ ochronê p-po¿. 

We³na ma wg norm europejskich klasê ogniow¹ A1 – jest to materia³ nie-
palny. Styropian wed³ug tych samych norm ma klasê E i jest okreœlany jako
mog¹cy braæ udzia³ w po¿arze. Dlatego zalecane jest, by ocieplenia styro-
pianowe stosowaæ wy³¹cznie w przypadku œcian i stropów murowanych.  
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Ocieplenie metod¹ lekk¹ such¹
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Metoda natryskowa – z zastosowaniem pianki
poliuretanowej (Izolacje Pluimers)

Izolacja termiczna musi byæ starannie
chroniona przed wilgoci¹ (fot. Paroc)


