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Wznoszenie 
i ocieplanie
Decyzja, z czego i jak zbudowa ciany 

zewn trzne nowego domu, wydaje si

buduj cym bardzo wa na. Tak naprawd

najwa niejsze jest jednak  to, czy zostan

starannie ocieplone.

Jakie rodzaje cian 
zewn trznych stosuje si
w domach jednorodzinnych?

ciany jednowarstwowe – naj atwiejsze do wznoszenia – wykonuje si  z materia-

ów o takiej izolacyjno ci termicznej, aby nie trzeba by o ich ociepla . S  tylko trzy 

takie materia y, które cz  tak  ciep ochronno  z wystarczaj c  wytrzyma o ci :

beton komórkowy, ceramika poryzowana i keramzytobeton. Elementy cienne z tych 

materia ów maj  grubo  od 36 do 44 cm.

Zgodnie z przepisami ciany jednowarstwowe mog  mie  wi ksz  ni   pozosta-

e ciany warto  wspó czynnika przenikania ciep a U – nie wi ksz  jednak ni

0,5 W/m2·K.

Zalet cian jednowarstwowych jest stosunkowo szybkie murowanie, natomiast 

wad  – trudno ci z ociepleniem elementów konstrukcyjnych i ograniczona ciep o-

chronno .

Mo na je wyko czy  tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym. 

ciany dwuwarstwowe. Te najpopularniejsze obecnie ciany sk adaj  si  z warstwy 

no nej i ocieplenia. Wznosi si  je szybko i mo e je wykona  ka da ekipa. Najpierw 

muruje si  warstw  no n  a potem – od strony zewn trznej – mocuje si  ocieple-

nie: na klej, rzadziej na ko ki lub na ruszcie metalowym b d  drewnianym. ciany 

wyka cza si  tynkiem lub ok adzin . Na warstw  no n , której grubo  powinna 

wynosi  15–30 cm, mo na u y  ka dego materia u ciennego. 

ciany trójwarstwowe. Uwa ane s  za najbardziej solidne ze wzgl du na bardzo 

dobre parametry – izolacyjno  ciepln  i akustyczn , a tak e akumulacyjno , to 

znaczy zdolno  do gromadzenia ciep a. Tak cian , która ma zwykle grubo  40–

–50 cm i sk ada si  z warstw: no nej (konstrukcyjnej), ociepleniowej i elewacyjnej, 

mo na murowa  na dwa sposoby:

1) wszystkie warstwy jednocze nie,

2) najpierw stawia si cian  no n , a dopiero po pokryciu domu dachem dodaje si

ocieplenie i warstw  os onow  (sposób dro szy).

cian  wyka cza si  tynkiem, a je li warstwa zewn trzna jest wykonana z materia u

elewacyjnego, takiego jak klinkier czy ceg y wapienno-piaskowe – tylko spoinuje.

Przepisy dopuszczaj  tak  zmian  dla 

poprawienia parametrów cian lub 

zmniejszenia ich kosztów – pod wa-

runkiem, e w zakresie izolacyjno ci 

cieplnej, wytrzyma o ci oraz trwa o-

ci, zmienione rozwi zanie zapewni 

przynajmniej takie same w a ciwo ci 

ciany, jakie podano w projekcie. O za-

stosowaniu innych materia ów decydu-

je kierownik budowy, który musi tak

zmian  udokumentowa  odpowiednim 

wpisem w dzienniku budowy. Nie ma 

potrzeby wyst powania o urz dowe za-

twierdzenie tych zmian.

Czy mo na 
zastosowa  inne 
materia y cienne 
ni  przewidziane 
w projekcie?

tynk cementowo-
wapienny grubo ci 2 cm

ciana no na z pustaków 
keramzytobetonowych 
grubo ci 24 cm

izolacja termiczna 
ze styropianu grubo ci
15 cm pokryta siatk
z w ókna szklanego 
i akrylowym tynkiem 
cienkowarstwowym

tynk cementowo-
wapienny

ciana no na z bloków 
wapienno-piaskowych 
grubo ci 18 cm

izolacja termiczna 
z we ny mineralnej 
grubo ci 15 cm

szczelina 
wentylacyjna
grubo ci 3 cm

ciana os onowa z m otkowanej ceg y
wapienno-piaskowej grubo ci 11 cm

49 cm

farba 
elewacyjna

tynk tradycyjny

warstwa no na

54 cm

42 cm
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Jakie materia y stosuje si
na ciany zewn trzne?
Ceramika tradycyjna – tylko na ciany dwu- i trójwarstwowe. 

Zale nie od podanej w projekcie wytrzyma o ci na ciskanie mo -

na kupi  ceramik  z oznaczeniem 10; 15 lub 20 – im wy sza klasa, 

tym bardziej wytrzyma y materia . Muruje si  j  na grube spoiny 

(12 mm), na zapraw  tradycyjn  cementowo-wapienn . W takich 

cianach zawsze wype nia si  spo-

iny pionowe. 

+ du a zdolno  do akumula-

cji ciep a;

+ materia  jest odporny na 

ogie ;

–   niska izolacyjno  termiczna

Ceramika poryzowana – wszyst-

kie rodzaje cian. ciany dwu- 

i trójwarstwowe muruje si  na 

grube spoiny (12 mm), do jedno-

warstwowych konieczne jest u y-

cie zaprawy ciep ochronnej gru-

bo ci 12–15 mm.

+ dobra termoizolacyjno ;

+ du a zdolno  do akumulacji 

ciep a;

+ odporno  na ogie ;

+ atwo  murowania (zamiast spoin pionowych, czenie na 

pióro i wpust lub na kiesze  wype nian  zapraw );

–  znaczna nasi kliwo ;

–  wyra na krucho  w porównaniu z ceramik  zwyk .

Beton komórkowy – wszystkie rodzaje cian. Produkuje si  bloczki 

o ró nej g sto ci, o której informuje odmiana okre lana liczbami: 

350, 400, 500, 600 i 700. ciany jednowarstwowe  muruje si  na 

cienkie spoiny (1–3 mm) na zapraw  klejow  albo na grube spoiny 

(10–15 mm) na zapraw  ciep ochronn . ciany wielowarstwowe 

najcz ciej muruje si  na grube 

spoiny ze zwyk ej zaprawy. 

+ wysoka termoizolacyjno ;

+ atwo  obróbki (bloczki a-

two si  przycina);

–  niewielka wytrzyma o  na ciskanie;

–   znaczna nasi kliwo  (z tego powodu cian z betonu komór-

kowego nie nale y d ugo pozostawia  bez wyko czenia);

–  wyra na krucho ;

–  niewielka izolacyjno  akustyczna.

Silikaty – tylko ciany dwu- i trójwarstwowe. W wi kszo ci s

trwalsze od tradycyjnej ceramiki –  produkowane w klasach: 15; 

20; 25. Bloczki silikatowe muruje si  na grube spoiny na zapraw

tradycyjn  lub na zapraw  do cienkich spoin. Mo na wyka cza

je tynkiem cienkowarstwowym. Boki bloczków profilowanych -

czy si  na pióro-wpust (nie trzeba wype nia  zapraw  spoin pio-

nowych). 

+ du a wytrzyma o  na ciskanie (mo na wznosi  wysokie bu-

dynki);

+ bardzo wysoka izolacyjno  akustyczna;

+ bardzo wysoka zdolno  do akumulacji ciep a;

+ zawarto  wapna, dzi ki cze-

mu na cianach nie rozwijaj

si  ple nie ani porosty;

–  s aba izolacyjno  termiczna;

–   znaczny ci ar (utrudniony 

transport i murowanie).

Keramzytobeton – wszystkie rodza-

je cian. Oprócz pustaków mo na 

kupi  bloczki z wk adk  ze styro-

pianu. Wszystkie muruje si  na gru-

be spoiny, z tym, e do pustaków 

mo na u ywa  zaprawy zwyk ej 

lub ciep ochronnej, a do bloczków 

z wk adk  styropianow  trzeba u y-

wa  spoiwa ciep ochronnego.

+ bardzo wysoka izolacyjno  ter-

miczna (szczególnie bloczków 

z wk adk  styropianow );

+ atwo  obróbki (elementy atwo 

si  przycina);

+ niska nasi kliwo .

λ – wspó czynnik przewodno ci cieplnej – okre la termoizolacyj-

no  materia ów budowlanych w W/m·K. Im mniejsz  warto

tego wspó czynnika ma materia , tym lepsz  izolacyjno  ciepl-

n  mo e mie  wykonana z niego przegroda zewn trzna. O cie-

p ochronno ci ciany w du ej mierze decyduj  materia y termo-

izolacyjne i maj  one warto  tego wspó czynnika w granicach 

0,03–0,05 W/m·K.

U – wspó czynnik przenikania ciep a – okre la izolacyjno  ter-

miczn  czyli ciep ochronno  przegrody o okre lonej konstrukcji 

i grubo ci:  ciany, dachu, stropu albo pod ogi na gruncie. Jego jed-

nostk  jest W/(m2·K). W uproszczeniu, warto  U jest sum  opo-

ru cieplnego poszczególnych warstw. Opór ka dej warstwy za

to jej grubo  dzielona przez wspó czynnik przewodno ci ciepl-

nej l materia u.

Odwrotno  zsumowanych oporów okre la przewodno  ciepl-

n ciany.

Co oznaczaj  parametry λ i U?
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Jak  izolacyjno  ciepln
powinny mie ciany 
zewn trzne?

Izolacyjno  t  okre la si  wspó czynnikiem przenikalno ci cieplnej U wyra onym 

w W/(m2·K). W przepisach okre la si  dwie ró ne warto ci tego wspó czynnika – za-

le nie od konstrukcji ciany: 

 je li ma by  ocieplona materia ami izolacyjnymi o wspó czynniku l mniejszym 

ni  0,05 W/m·K, jej wspó czynnik U nie powinien by  wi kszy ni  0,3 W/(m2·K),

 je li ma mie  konstrukcj  jednowarstwow  z jednorodnego materia u, warto  jej 

wspó czynnika U nie powinna przekracza  0,5 W/(m2·K).

W praktyce d y si  do uzyskania jak najni szego wspó czynnika U, gdy  jest to sku-

teczny sposób zmniejszenia zu ycia energii cieplnej do ogrzewania domu. Szacunkowo 

mo na przyj , e obni enie wspó czynnika U o 0,01 W/(m2·K) pozwala zmniejszy

zu ycie energii oko o 0,75 kWh rocznie na ka dy m2 powierzchni ciany. Zale nie 

od ród a ogrzewania daje to zatem oszcz dno ci w granicach od 0,10 do 0,20 z /m2

rocznie. W przypadku domu o powierzchni 200 m2 oznacza to wydanie na ogrzewa-

nie ok.400 z  rocznie mniej. Jednak ze wzgl dów technicznych i ekonomicznych za-

zwyczaj nie warto „schodzi ” poni ej U=0,2–0,25 W/(m2·K). Nie op aca si  pogrubia

ocieplenia bez ko ca, bo porównuj c przysz e oszcz dno ci na ogrzewaniu z koszta-

mi dodatkowego ocieplenia mo e si  okaza , ze oszcz dno ci w wydatkach na ogrze-

wanie nie zrekompensuj  kosztów dodatkowego ocieplenia. 

Jak zatem wida , izolacyjno  cieplna cian zewn trznych mo e by  co najmniej rów-

nie wa na jak ich wytrzyma o  czy zdolno  do t umienia d wi ków. 

Jak obliczy
izolacyjno ciany 
jednowarstwowej?

Izolacyjno  termiczna, czyli ciep ochro-

no ciany jednowarstwowej, a wi c jedno-

rodnej, zale y od grubo ci ciany oraz prze-

wodno ci cieplnej materia u u ytego do jej 

zbudowania. Cech  t  okre la wspó czyn-

nik U, który oblicza si  dziel c wspó czyn-

nik l materia u ciany przez jej grubo  d:

U = λ / d 

A oto przeci tne  warto ci wspó czynni-

ka przewodno ci cieplnej l materia ów na 

ciany jednorodne:

– beton komórkowy – 0,13 W/(m·K),

– ceramika poryzowana – 0,16 W/(m·K),

– keramzyt – 0,15 W/(m·K).

ciany jednowarstwowe o ekonomicz-

nie uzasadnionej grubo ci 36–44 cm 

maj  wspó czynnik U w granicach 0,35–

–0,40 W/ (m2·K); w tym szacunkowym obli-

czeniu nie jest uwzgl dniona izolacyjno

cieplna tynku, który ma zreszt  znikomy 

wp yw na przenikalno  ciepln ciany. 

Dok adne wyznaczenie przenikalno ci 

cieplnej ciany wymaga znajomo ci de-

klarowanego przez producenta wspó czyn-

nika przewodno ci cieplnej l konkretne-

go materia u. 

Przyk ad:

Obliczamy jak  izolacyjno  U ma ciana 

jednorodna grubo ci d = 36 cm (0,36 m) wy-

konana z keramzytobetonu o wspó czynni-

ku l = 0,15 W/m·K.

0,15 W/(m·K) / 0,36 m = 0,41 W/(m2·K)

Rzeczywista ciep ochronno ciany mo e

by  o 5–10% ni sza ni  to wynika z oblicze-

nia – z powodu mniejszej izolacyjno ci spo-

Czy trudno muruje si
pierwsz  warstw ?
Pierwsz  warstw  muru stawiamy na izolacji przeciwwilgociowej, u o onej na wyrównanym 

fundamencie lub cokole. Prac  rozpoczyna si  od wymurowania wszystkich naro ników do 

wysoko ci 3–4 warstw cegie  lub bloczków, ca y czas sprawdzaj c wymiary budynku oraz 

pionowe ustawienie naro ników. Pierwsza warstwa zawsze jest k adziona na zaprawie mu-

rarskiej, roz o onej do  grubo (2–2,5 cm) –  to u atwia korekt  prostoliniowego ustawienia 

elementów ciennych. Nast pn  warstw  muruje si  „pod sznur” napi ty mi dzy naro ni-

kami na wysoko ci spoin. Sznur nie mo e w adnym miejscu dotyka  do ju  wymurowanej 

ciany, dlatego w naro niku umieszcza si  cienk  podk adk  dystansow , która utrzymu-

je go w odleg o ci 3–4 mm od w a ciwego lica ciany. Górne kraw dzie ustawianych pusta-

ków lub bloczków powinny w poziomie pokrywa  si  z lini  sznura.
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Jak obliczy
izolacyjno
ciany dwu- 

i trójwarstwowej?

Nale y zsumowa  opory cieplne poszczegól-

nych warstw. Opór cieplny R to odwrotno

wspó czynnika przenikalno ci U. Oblicza 

si  go dziel c grubo ci warstw materia ów

przez wspó czynnik λ.

R = 1/U = (d/λ)
Obliczenie izolacyjno ci cieplnej ciany 

warstwowej z ociepleniem wymaga zatem 

znajomo ci wspó czynników przewodno-

ci wszystkich u ytych w niej materia ów. 

Do celów obliczeniowych przyjmuje si  naj-

cz ciej nast puj ce warto ci λ:

 ocieplenie ze styropianu lub we ny mine-

ralnej – 0,04 W/(m·K), cho  niektóre odmia-

ny mog  mie  warto  l o 10–15% ni sz ,

 materia y konstrukcyjne:

– beton komórkowy – 0,15 W/m·K,

– ceramika poryzowana – 0,25 W/m·K,

– pustaki ceramiczne – 0,5 W/m·K,

– bloczki silikatowe 0,8 W/m·K.

Najwi ksze znaczenie ma oczywi cie rodzaj 

i grubo  materia u ocieplaj cego.

Przyk ad: 

Obliczamy jak  izolacyjno U ma ciana 

dwuwarstowa grubo ci d = 25 cm (0,25 m) 

wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplo-

nej styropianem o grubo ci 10 cm (0,1 m).

Opór cieplny wyniesie:

R = d / l ( ciany) + d / l (ocieplenia)

R = 0,25 m / 0,25 W/m·K+ 

0,1 m / 0,04 W/ m·K= 3,5 (m2·K)/W

Wspó czynnik prznikania ciep a U wy-

niesie wi c:

U = 1/R

U = 1 / 3,5 m2·K/W = 0,28 W/m2·K (pomi-

n li my opory przejmowania ciep a). 

Obliczenia dla ciany trójwarstwowej wy-

konuje si  analogicznie. 

Najlepiej za pomoc  poziomnicy wodnej. Krótkie odcinki muru mo na te  spraw-

dza  poziomnic  laserow . Pion cian na wi kszych d ugo ciach kontroluje si  przy 

u yciu pionu murarskiego. Poziomnica wodna, nazywana niekiedy szlauchwag  (za-

po yczenie z niemieckiego), umo liwia dok adny pomiar poziomu nawet znacznie 

oddalonych punktów. Warunki przeprowadzenia prawid owego pomiaru: z wody 

wype niaj cej elastyczny przewód nale y wyeliminowa  p cherzyki powietrza, 

trzeba te  zabezpieczy  w  przed zagi ciami uniemo liwiaj cymi przep yw wody. 

Nast pnie do mierzonych punktów trzeba przy o y  zbiorniczki z podzia k  i otwo-

rzy  zaworki –  obserwujemy poziom wody w zbiorniczkach. Je li mierzone punk-

ty s  na jednakowym poziomie, to lustro wody b dzie si ga  do tej samej wysoko-

ci podzia ki. Gdy woda w zbiorniczku si ga wy ej, to znaczy, e przy o ony jest on 

do punktu poni ej wymaganego poziomu. Ró nica poziomów wynosi wtedy po o-

w  ró nicy warto ci odczytanej na podzia ce. Mniej dok adny, za to znacznie wy-

godniejszy, jest pomiar poziomnic  laserow . Wysy any przez ni  promie apie si

np. na miarce ustawionej w drugim punkcie. Przy jednakowych poziomach powi-

nien on trafi  na tak  sam  wysoko , jak odleg o  wylotu promienia z poziomni-

cy od punktu bazowego. 

Pomiary poziomów wszystkich naro ników przeprowadza si  przed u o eniem pierw-

szej warstwy muru oraz, przynajmniej dwukrotnie, na wysoko ci kondygnacji (w po-

owie wysoko ci i pod poziomem stropu). Normy dopuszczaj  tolerancj  wymiarów 

do 5 cm na d ugo ci ca ego budynku i odchylenie od pionu – do 3 cm na pe nej wy-

soko ci domu.

W jaki sposób kontrolowa
poziom i pion cian?
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Czy zaprawa ciep ochronna 
jest lepsza?

Takie zaprawy, przy murowaniu cian jednowarstwowych pustaków ceramiki po-

ryzowanej lub bloczków keramzytowych, przyczyniaj  si  do mniejszych strat cie-

p a przez spoiny – w porównaniu ze zwyk  zapraw  murarsk . Zatem poprawia si

ogólna izolacyjno  cieplna ca ej ciany. Nale y d y  do uzyskania mo liwie cien-

kich spoin, bo zaprawa ma jednak nieco gorsze w asno ci termoizolacyjne ni  ele-

menty cienne. Ponadto jest to dosy  drogi materia  i nie op aca si  rozrzutno  w je-

go stosowaniu. Podczas prac nale y pami ta , e zaprawy ciep ochronne zawieraj

granulki styropianu lub perlitu, dlatego trzeba je bardzo dok adnie miesza , by nie 

nast pi o rozwarstwienie sk adników. Nak adana zaprawa powinna by  g sta, a roz-

k ada si  j  równomiern  warstw .
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W jaki sposób 
eliminowa  mostki cieplne?
Mostki cieplne w nadpro ach i wie cu dotycz  jedynie cian jednowarstwo-

wych. W innych technologiach ten problem eliminuje zewn trzne ocieple-

nie ciany. Tradycyjnie wykonuje si elbetow  belk  nadpro ow  szeroko ci 

ok. 12 cm, od strony zewn trznej przykleja styropian, osadza kotwy mocuj ce 

i od zewn trz umieszcza si  p ytki grubo ci 5–6 cm z tego samego materia u

co ciana. Nadpro e wygodniej wykona  w deskowaniu na pe nej szeroko ci 

ciany, do rodka wk adaj c kolejno p ytki elewacyjne, styropian, kotwy mo-

cuj ce oraz zbrojenie. W systemach cian jednowarstwowych produkowane s

te  ciep ochronne, zbrojone nadpro a  systemowe o ró nej rozpi to ci i szero-

ko ci. Maj  one przenikalno  ciepln  zbli on  do reszty ciany.

Czy trudno 
wykonuje si  nadpro a?

Nadpro a pe ni  funkcj  konstrukcyjn  nad otworem drzwiowym lub oknem. 

Na nadpro u opiera si  wy sza cz ciany, dlatego musi by  ono odpowiednio 

wytrzyma e. W projekcie podawane s  informacje o sposobie wykonania nad-

pro a. Zmiana jego konstrukcji wymaga konsultacji z projektantem. Nadpro a

wykonywane s  najcz ciej jako belki elbetowe z gotowych prefabrykatów 

o okre lonej d ugo ci, mo na je te  wykona  w deskowaniu przygotowanym na 

budowie. Belka nadpro owa powinna znajdowa  si  na zaplanowanej wysoko-

ci, co nie zawsze odpowiada poziomowi warstw ciany. W takim przypadku 

oparcie nadpro a mo na wykona  na warstwie wymurowanej z drobnowymia-

rowych materia ów ciennych, np. cegie  ceramicznych lub silikatowych. Jego 

szeroko  nie powinna by  mniejsza ni  15 cm, ale w praktyce wykonuje si  je 

na pe n  d ugo  ceg y, czyli 25 cm. Zast pienie ceg  fragmentu ciany ciep o-

chronnej w cianie jednowarstwowej powodowa oby powstanie w tym miejscu 

mostka cieplnego. Dlatego wymagany poziom oparcia nadpro a uzyskuje si

przez docinanie elementów ciennych. Nadpro a prefabrykowane w kszta cie 

litery „L” lub „U” ustawia si  na zaprawie i podpiera w rodku rozpi to ci, ewen-

tualnie dodatkowo zbroi, nast pnie wype nia mieszank  betonow . Nadpro a

wylewane w deskowaniu wymagaj  zbicia i ustawienia szalunku z desek, u o-

enia zbrojenia zgodnego z projektem oraz zalania betonem.
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Ociepla  we n
czy styropianem?
Ka dy, nawet najlepszy, materia  budowlany ma 

pewne ograniczenia w mo liwo ciach zastoso-

wania, zw aszcza gdy warunki odbiegaj  od ty-

powych lub zdarz  si  trudne do przewidzenia 

sytuacje. Niektórych niespodzianek mo na unik-

n , gdy wcze niej przeanalizujemy mo liwo

pojawienia si  poni szych zagro e .

Styropian, ze wzgl du na ograniczon  odporno

na niektóre zwi zki chemiczne, mo e przy stycz-

no ci z nimi po prostu znikn . Dlatego trzeba 

unika  styczno ci tego materia u z wszelkimi roz-

puszczalnikami do farb i lakierów, benzyn  oraz 

wyrobami zawieraj cymi te sk adniki. Inne za-

gro enie stwarzaj  gryzonie i ptaki, które ch tnie 

zak adaj  w tym materiale nory lub gniazda, gdy 

natrafi  na odkryt  warstw  izolacyjn .

Przy izolacjach z we ny mineralnej k opotów 

mo e przysparza  jej zamoczenie. Cho  jest to 

materia  hydrofobizowany, to jednak przy d u -

szym kontakcie z wod  traci swoje w asno ci 

izolacyjne, a osuszenie jest najcz ciej bardzo 

trudne. Dlatego we n  mineraln  trzeba staran-

nie chroni  przed zamoczeniem zarówno pod-

czas magazynowania, jak i uk adania oraz eks-

ploatacji. Szczególnie podatna na zamoczenie jest 

we na uk adana w cianie warstwowej lub szkie-

letowej, je li na czas przerw w budowie nie za-

bezpieczymy jej przed intensywnymi opadami. 

W cianach ocieplonych we n  mineraln , gdy 

ma ona styczno  z powietrzem zewn trznym 

np. przy elewacjach z sidingu stosuje si  dodat-

kow  ochron  przed zawilgoceniem w postaci 

folii wiatrochronnej. Jak wida , ka dy z oma-

wianych materia ów ma swoje wady i zalety. 

Dyskusja nad tym, który jest lepszy trwa i nie-

pr dko zostanie rozstrzygni ta. 
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

ciana 
trójwarstwowa 
z pustk
wentylacyjn ?

Pustk  pozostawia si  jedynie w cianie 

trójwarstwowej ocieplonej we n  mine-

raln . Umo liwia ona odparowanie wil-

goci, która mo e wnika  w ocieplenie 

w wyniku kondensacji pary wodnej prze-

nikaj cej z wn trza domu lub na skutek 

przenikania wody przez cian  elewacyj-

n . Szeroko  pustki powinna wynosi

3–4 cm, a na ca ej wysoko ci ciany nie 

mog  znajdowa  si  jakiekolwiek prze-

grody. Przep yw powietrza pod elewacj

umo liwiaj  otwory wentylacyjne, któ-

re umieszczone s  u do u ciany w po-

staci wmurowanych specjalnych puszek 

lub jako puste spoiny pionowe pozosta-

wione w odst pach co ok. 1 m. Na górze 

ciany pozostawia si  takie same otwo-

ry wentylacyjne.

Jak wykona
nadpro e
z klinkieru?

Nadpro a klinkierowe, a tak e z dekoracyjnych ce-

gie  silikatowych, budowane s  g ównie w cianach 

trójwarstwowych, w ca o ci wyka czanych tymi 

materia ami, lub tylko jako element dekoracyjny na 

cianie tynkowanej. W takim nadpro u, ze wzgl -

dów estetycznych, nie mog  by  widoczne adne ele-

menty mocowania do warstwy no nej. Dlatego przy 

jego budowie uk ada si  zbrojenie spoinowe, scho-

wane w spoinach mi dzy ceg ami. Technologia bu-

dowy takiego nadpro a przebiega nast puj co. Na 

wypoziomowanej podporze z deski muruje si  war-

stw  cegie  na p ask. W co drugiej spoinie umiesz-

cza si  poprzeczne zbrojenie (tzw. strzemiona) z dru-

tu o rednicy 3–5 mm, wygi tego do góry w litetr

U. Ko ce zbrojenia powinny wystawa  2–3 cm ponad ceg y. Nast pnie wzd u  nadpro-

a uk ada si  pr ty zbrojeniowe o rednicy 6–8 mm, a na ich ko cach zagina si  ko -

ce strzemion. Na zbrojeniu rozk ada si  zapraw  i muruje kolejne warstwy ciany. Przy 

d u szych nadpro ach zbrojenie poziome k adzie si  jeszcze w 2–3 nast pnych war-

stwach cegie  elewacyjnych.

Jak uk ada  ocieplenie 
w cianie trójwarstwowej?

ciany trójwarstwowe mo na budowa  jedno- lub dwueta-

powo. Wykonanie jednoetapowe polega na tym, e równo-

cze nie ze wznoszeniem ciany konstrukcyjnej uk adane 

jest ocieplenie i murowana warstwa os onowa.

W dwóch etapach – najpierw stawia si  mur no ny, a pó -

niej mocuje si  izolacj  ciepln  i muruje ciank  elewa-

cyjn .

Jednoetapowo – buduje si  g ównie ciany ocieplane sty-

ropianem i z warstw  os onow  przeznaczon  do otyn-

kowania. W ten sposób mo na wykonywa ciany z go-

tow  elewacj .

Dwuetapowo muruje si  g ównie ciany ocieplane we n

mineraln  i wyka czane elewacj  z klinkieru.
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ciana trójwarstowa z pustk  wentylacyjn

 Dom budowany w technologii trójwarstwowej 

ze cian  os onow  z ceg y klinkierowej
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 Nadpro e z klinkieru

Po co stosuje si  „przemurowanie” 
cian pod stropem?

W ostatniej warstwie pod stropem wykonawcy cz sto uk adaj  2–3 warstwy cegie  cera-

micznych, zw aszcza na cianach z bloczków betonu komórkowego. Jest to niczym nie-

uzasadniony szkodliwy nawyk, który powoduje zmniejszanie si  izolacyjno ci cieplnej 

cian w takim ceglanym pasie, a wi c – powstanie tam d ugiego, obwodowego mostka ter-

micznego. Zwyczaj ten pozosta  z czasów, gdy stosowano stropy na belkach stalowych, 

których oparcie punktowo na ma o wytrzyma ych bloczkach wywiera oby na nie za du y

nacisk. Pod wspó cze nie uk adane stropy w zupe no ci wystarczy wyrównanie wierz-

chu ciany mocn  zapraw  cementow .




