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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Elewacje
Elewacja jest rzeczywi cie jak ubranie: zak adamy je, ale ogl daj  je 

przede wszystkim inni. Czy si  spodoba? To b dzie zale a o od tego, 

czy dobrze dopasujemy je nie tylko do domu, ale te  do jego otoczenia.

Kiedy najlepiej wyka cza  elewacje?

Mokrych robót elewacyjnych nie mo na wy-

konywa  w temperaturze poni ej 5°C ani 

podczas silnego nas onecznienia. W razie 

potrzeby mo na stosowa  os ony przeciw-

s oneczne, a tak e nawil a wie e tynki 

przy u yciu drobnokroplistych rozpylaczy. 

W ciep  pogod  warto równie  przed tyn-

kowaniem zagruntowa ciany, co zmniej-

szy odci ganie wody z zaprawy przez na-

grzane materia y cienne. 

Najlepszy czas na wyka czanie elewacji to: 

maj, czerwiec oraz  wrzesie  i pa dziernik. 

W tych miesi cach panuje umiarkowana 

temperatura w ci gu dnia i noc , a du a

wilgotno  powietrza sprzyja równomier-

nemu twardnieniu zapraw. Rzadziej ni  la-

tem zdarzaj  si  te  ulewne deszcze, które 

mog  uszkodzi wie e pokrycia elewacji, 

a promienie s oneczne nie powoduj  zbyt 

szybkiego odparowania wody.

Jakimi materia ami wyka cza  elewacj ?

Sposób wyko czenia elewacji wynika 

w znacznym stopniu od technologii, w ja-

kiej budowane by y ciany zewn trzne. 

Niekiedy wykonanie elewacji odbywa si

równocze nie z budow cian konstruk-

cyjnych, a wi c ju  na tym etapie budo-

wy trzeba zdecydowa  si  na konkretne 

materia y elewacyjne. 

ciany jednowarstwowe – w za o eniu 

przeznaczone s  do bezpo redniego tyn-

kowania. Zale nie od g adko ci pokry-

wa si  je tynkiem tradycyjnym lub cien-

kowarstwowym. Tynk cienkowarstwowy 

mo e te  stanowi  zewn trzn , dekoracyj-

n  warstw  nak adan  na tynk cemento-

wo-wapienny. 

ciany dwuwarstwowe – wymagaj  po-

krycia cienk  warstw  tynku warstwy 

ocieplenia: nie tylko dla nadania estetycz-

nego wygl du, ale te  dla zapewnienia 

ociepleniu nale ytej ochrony przed s o -

cem i wilgoci . Do tynkowania warstw 

ocieplenia nadaj  si  wy cznie wypra-

wy cienkowarstwowe.

W cianach trójwarstwowych warstwa 

zewn trzna mo e pe ni  funkcj   gotowej 

elewacji lub te  stanowi  pod o e pod tynk 

tradycyjny lub cienkowarstwowy. 

ciany szkieletowe. Typowy sposób wy-

ka czania takich cian to elewacje z pa-

neli z PVC (siding) lub oblicówka drew-

niana. Mo na je równie  otynkowa  po 

zamocowaniu dodatkowej warstwy ocie-

plenia. Niekiedy ciany szkieletowe obmu-

rowuje si  ceg  klinkierow  lub bloczka-

mi betonowymi. 

Do ka dego rodzaju ciany mo na równie

mocowa  ok adziny ceramiczne lub ka-

mienne, które zale nie od rodzaju pod o-

a i grubo ci p ytek przykleja si  lub mo-

cuje do specjalnego stela a.

Najlepszy czas na wyka czanie elewacji to pocz tek lata i jesieni
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Elewacj  domu budowanego w technologii 

trójwarstwowej mo na wyko czy  ceg ami lub 

ok adzin  klinkierow  w dowolnym kolorze
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ciany jedno- i dwuwarstwowe mo na 

wyko czy  kolorowym tynkiem akrylowym
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Co to s  tynki grubowarstwowe 
i kiedy si  je stosuje?
Tynki te, nazywane te tradycyjnymi, maj  grubo  15–20 mm. Nak ada si  je na ciany 

z materia ów murowanych w sposób tradycyjny, to znaczy na grub  warstw  zaprawy, 

nak adan  zarówno w spoinach poziomych, jak i pionowych. 

W praktyce tynkiem grubowarstwowym pokrywa si ciany wznoszone w technologii trój-

warstwowej, z warstw  elewacyjn  murowan  z pustaków ceramicznych lub zwyk ych 

cegie . Mo na je te  stosowa  do wyka czania cian jednowarstwowych z ceramiki po-

ryzowanej lub z keramzytobetonu. Ze wzgl du na znaczn  grubo  tynk taki umo liwia 

wyrównanie pod o a, a tak e zastosowanie zewn trznej pow oki dekoracyjnej o faktu-

rowanej powierzchni. 

Tynk grubowarstwowy nak ada si  w tradycyjny sposób, to znaczy dwiema lub trzema 

warstwami. Pierwsza, zapewniaj ca dobr  przyczepno , to obrzutka z mocnej zaprawy 

cementowej z dodatkiem wapna. Przed jej ca kowitym stwardnieniem nak ada si  kolej-

n  warstw  wyrównuj c  pod o e, zwan narzutem – z zaprawy cementowo-wapiennej. 

Dekoracyjne wyko czenie ciany to warstwa g adzi, któr  mo na malowa  lub za o y

na ni  barwn  fakturowan  pow ok  z rzadkiej zaprawy z dodatkiem pigmentu. Zamiast 

tradycyjnej zaprawy tynkarskiej mo na u y  gotowych, przygotowanych w fabryce za-

praw, które po zagruntowaniu pod o a nak ada si  jednowarstwowo.

„Oddychanie” cian zewn trznych to popu-

larne okre lenie ich zdolno ci do przepusz-

czania pary wodnej, która bez tego mog aby 

skrapla  si  wewn trz cian i powodowa  ich 

zawilgocenie. Paroprzepuszczalno cian 

zale y przede wszystkim od tego, z czego s

one wykonane, jak ocieplone i jaki jest uk ad 

warstw o ró nych oporze dyfuzyjnym. Opór 

dyfuzyjny oznacza zdolno  materia u do 

przepuszczania pary wodnej w porównaniu 

do przepuszczalno ci powietrza. 

δ =δ
0
/µ

δ
0
 – wspó czynnik przepuszczania pary wod-

nej powietrza

µ – wspó czynnik oporu dyfuzyjnego (liczba 

bezwymiarowa); wielko  ta informuje, ile 

razy opór dyfuzyjny materia u jest wi kszy 

od oporu stawianego przez powietrze.

Nale y d y  do takiego zestawienia warstw 

ciennych, aby te o du ym oporze dyfuzyj-

nym znalaz y si  po stronie wewn trznej, na-

tomiast materia y o wysokiej izolacji cieplnej 

– na zewn trz. W praktyce nie zawsze mo na 

przestrzega  tych zalece : wtedy o ostatecz-

nym uk adzie warstw trzeba zdecydowa  na 

podstawie odpowiednich oblicze .

Dlaczego si  mówi, e elewacja
musi oddycha ?

Czy to prawda, e
gotowe zaprawy s
lepsze?
Tradycyjne tynki zewn trzne wykonywa-

o si  z zaprawy cementowo-wapiennej 

przygotowywanej bezpo rednio na bu-

dowie. Jej w a ciwo ci zale a y od tego, 

jak dok adnie dozowano wapno i cement, 

a tak e jakiej jako ci sk adniki by y u y-

te do zaprawy, w tym – piasek. Z a jako

zaprawy nie tylko utrudnia a uzyskanie 

tynku o g adkiej powierzchni, ale mog a

spowodowa  pojawianie si  odparze ,

rys skurczowych lub osypywanie si  go-

towych wypraw. 

Obecnie coraz cz ciej korzysta si  z go-

towych zapraw tynkarskich, których 

sk adniki s  starannie dobrane i bar-

dzo dok adnie dozowane w wytwórni. 

Na potrzeby ma ych budów zaprawy te 

pakowane s  w worki (jako suche mie-

szanki gotowe do u ycia po zmieszaniu 

z wod ) lub wiaderka (jako masy gotowe 

do u ycia). Sk ad surowcowy gotowych 

mieszanek jest zbli ony do tych przy-

gotowywanych na budowie, ale dzi -

ki kontroli jako ci sk adników i u yciu 

frakcjonowanego, p ukanego piasku ich 

jako  jest znacznie lepsza. Do gotowych 

mieszanek stosuje si  te  dodatki popra-

wiaj ce urabialno  zaprawy i reguluj -

ce szybko  wysychania tynku, co u a-

twia ich nak adanie i wyrównywanie, 

a tak e zabezpiecza przed skurczem pod-

czas twardnienia i dzi ki temu zapobie-

ga powstawaniu p kni  w oskowatych. 

Gotowe zaprawy tynkarskie produkuje 

si  te  z bia ym cementem, co umo li-

wia uzyskanie ywszych kolorów tyn-

ków barwionych. Z takich zapraw – ze 

wzgl du na znacznie wy sz  cen  – wy-

konuje si  warstw  grubo ci ok. 5 mm 

nak adan  na zwyk y tynk.

Gotowe zaprawy tynkarskie s  wygodniejsze 

w u yciu i przyspieszaj  tempo prac
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Tynki grubowarstwowe stosuje si  do 

wyka czania cian trójwarstwowych 

z warstw  elewacyjn  z ceramiki i cian

jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej 

lub keramzytobetonu
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Co to s  tynki cienkowarstwowe i kiedy mo na je stosowa ?

Tynki cienkowarstwowe przeznaczone s

przede wszystkim do wyka czania cian 

ocieplonych metod  lekk  mokr , zwa-

n  BSO (bezspoinowy system ocieplania). 

Mo na te  nimi wyka cza ciany z be-

tonu monolitycznego, bloczków z betonu 

komórkowego lub starannie wymurowane 

ciany z elementów wapienno-piaskowych. 

Najwi ksz  popularno ci  ciesz  si cien-

kowarstwowe tynki strukturalne, które 

umo liwiaj  uzyskanie ciekawych efektów 

dekoracyjnych i barwienie wypraw na do-

wolny kolor. W zale no ci od rodzaju u y-

tego do produkcji spoiwa, mog  to by  tynki 

mineralne, akrylowe lub silikonowe. O fak-

turze wyprawy decyduje wielko  ziaren 

wype niaczy mineralnych i sposób zacie-

rania powierzchni:

 drobnoziarnist , delikatn  powierzch-

ni  maj  tynki z kruszywem o granulacji 

1–1,5 mm wyg adzane wa kiem struktural-

nym;

 faktur  rowkowan  otrzymuje si  przez 

zacieranie pac  plastikow  masy tynkar-

skiej z ziarnem 3–4 mm.

Przeci tne zu ycie zaprawy tynkarskiej wy-

nosi 2–5 kg/m2 zale nie od ziarnisto ci kru-

szywa. 

Tynki mineralne zawieraj  spoiwo cemen-

towe lub cementowo-polimerowe i nale  do 

najta szych mas tynkarskich. Dostarczane 

s  w postaci suchej, w workach o masie 

25 kg. Trwa o  barw tynków mineralnych 

– zw aszcza o intensywnych kolorach – nie 

jest du a i cz sto wykonuje si  je w podsta-

wowym, bia ym kolorze, a nast pnie ma-

luje trwalszymi farbami elewacyjnymi. 

Charakteryzuj  si  wysok  paroprzepusz-

czalno ci  i z tego wzgl du s  zalecane do 

tynkowania cian ocieplonych we n  mi-

neraln .

Tynki akrylowe ze spoiwem z dyspersyjnych 

ywic polimerowych charakteryzuj  si

du  elastyczno ci  i dobrze przepuszcza-

j  par  wodn . Mo na je trwale barwi  na-

wet na nasycone kolory. Najcz ciej sprzeda-

wane s  w plastikowych 25-kilogramowych 

pojemnikach jako masy gotowe do u ycia. 

ciany pokryte tynkiem akrylowym mo na 

czy ci  wod  pod ci nieniem z dodatkiem 

detergentów, a tak e odnawia  akrylowymi 

farbami fasadowymi. 

Tynki silikonowe – najdro sze z cienkowar-

stwowych tynków strukturalnych – s  prze-

znaczone przede wszystkim do wyka czania 

elewacji obiektów nara onych na intensyw-

ne zabrudzenie, a wi c w rejonach prze-

mys owych oraz w pobli u dróg o du ym 

nat eniu ruchu. Dzi ki w a ciwo ciom hy-

drofobowym tynku jego powierzchnia trud-

no zwil a si  wod , utrudnia te  osadzanie 

si  brudu, a opady deszczu przyczyniaj  si

do samooczyszczania elewacji. Tynki siliko-

nowe  wykazuj  te  najwi ksz  odporno

na agresywne dzia anie rodowiska, m.in. 

na kwa ne deszcze. 

Pod wszystkie rodzaje tynków cienkowar-

stwowych stosuje si  gruntowanie pod o a

w celu wyrównania jego ch onno ci, zapo-

biega ono te  wykwitom na elewacji. rodek 

gruntuj cy zaleca si  przy tym zabarwi  na 

kolor zbli ony do wybranej farby: zapobie-

ga to „przebijaniu” barwy pod o a w g bo-

ko fakturowanych tynkach.

Siding to ok adzina sk adaj ca si  z poje-

dynczych paneli: winylowych, stalowych 

lub aluminiowych, które przykr ca si  do 

zamocowanego do cian rusztu drewnia-

nego lub metalowego. Siding ma posta  li-

stew (pojedynczych, podwójnych lub po-

trójnych), które na elewacji montuje si

poziomo lub pionowo. Poszczególni pro-

ducenci oferuj  listwy o ró nym profilu: 

p askie lub amane (pojedynczo lub po-

dwójnie); powierzchnia listew mo e by

g adka lub na ladowa  struktur  drewna. 

Siding mo e by czony z innymi mate-

ria ami elewacyjnymi, na przyk ad z ce-

g  lub kamieniem.

Co to jest siding i jak si  go montuje?

W zale no ci od koloru i faktury tynki 

cienkowarstwowe pozwalaj  na dowolne 

kszta towanie wygl du elewacji

Siding to pojedyncze, podwójne lub potrójne listwy, które mog  by  barwione na dowolny, jednolity 

kolor (a) lub imitowa  s oje naturalnego drewna (b)

fo
t.
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Czy warto stosowa  profile styropianowe 
i w jaki sposób si  je mocuje?
Profile, gzymsy i zwie czenia z gotowych 

lub przyci tych na budowie kszta tek sty-

ropianowych u atwiaj  formowanie detali 

architektonicznych, które tradycyjnie wy-

konywa o si  do  trudnymi technikami 

murarskimi i tynkarskimi. Wi ksze sty-

ropianowe profile mocuje si  bezpo red-

nio do ciany, mniejsze mo na klei  do ju

umocowanego ocieplenia. W razie potrze-

by mo na do mocowania zastosowa  ko -

ki do styropianu lub nabija  elementy na 

zbrojenie zakotwione w cianie. 

Zamocowane profile pokrywa si  dwo-

ma warstwami siatki zbroj cej z w ókna 

szklanego, zatapiaj c j  w zaprawie kle-

jowej, po czym nak ada si  tynk cienko-

warstwowy w taki sam sposób jak na 

reszt ciany.

Na elewacji mo na te  umie ci  elemen-

ty dekoracyjne z drewna np. imituj ce 

konstrukcje pruskiego muru. Elementy 

te przykr ca si  d ugimi ko kami mocu-

j cymi na powierzchni otynkowanej ele-

wacji. Oczywi cie drewno musi by  sta-

rannie zaimpregnowane.

Czy tynk poprawia 
ciep ochronno
ciany?

Ze wzgl du na niewielk  grubo  prak-

tycznie nie – nawet gdy jest to tzw. tynk 

ciep ochronny. Jednak e otynkowanie 

ciany – niezale nie od rodzaju tynku 

– zmniejsza straty cieplne i wyrównuje 

powierzchni   zewn trzn cian, a tak-

e uszczelnia wszelkie spoiny. Wyra ne 

zmniejszenie strat ciep a po otynko-

waniu dotyczy zw aszcza cian jed-

nowarstwowych murowanych na pió-

ro i wpust, bo w tych miejscach nawet 

w starannie wymurowanej cianie zo-

staj  szczeliny.

Jakich materia ów mo na u y  na elewacj
cian trójwarstwowych?

Mo na j  wymurowa  z cegie  ceramicz-

nych lub  wapienno-piaskowych albo 

bloczków lub pustaków betonowych gru-

bo ci do 12 cm.

Ceg y ceramiczne. Na elewacje nadaj  si

najlepiej ceg y klinkierowe charaktery-

zuj ce si  nisk  nasi kliwo ci  (z regu-

y poni ej 5%), wysok  mrozoodporno-

ci  i du  wytrzyma o ci  mechaniczn .

Oprócz znormalizowanych cegie  o wy-

miarach 250×120×65 mm produkowane s

równie  po ówkowe kszta tki elewacyjne 

o wymiarach 250×60×65 mm u atwiaj ce 

wyka czanie naro ników, obramowania 

okien czy wykonywanie dekoracyjnych 

detali. 

Ceg y wapienno-piaskowe (silikatowe). 

Jest to tani materia  nadaj cy si  na elewa-

cje domów budowanych w rejonach o ma-

ym zanieczyszczeniu powietrza. Ceg y

wapienno-piaskowe w naturalnym bia ym 

kolorze lub barwione w masie mog  mie

jedno- lub dwustronnie fakturowan  po-

wierzchni , otrzymywan  metod upa-

nia lub m otkowania.

Ceg y upane o wymiarach 250×110×65 mm 

lub 240×110×65 mm (z dwiema p aszczy-

znami upanymi) powstaj  w wyniku prze-

amania standardowych cegie  w prasie: 

uzyskana faktura jest do  przypadkowa, 

dzi ki czemu elewacja uzyskuje wygl d

zbli ony do naturalnego kamienia.

Ceg y m otkowane maj  bardziej uwy-

puklon , lekko zaokr glon  faktur  po-

wierzchni i szczególnie adnie wygl da-

j c  w murze z zag bionymi spoinami. 

Najta sz  wersj  murowanej elewacji 

mo na otrzyma  z cegie  po ówkowych 

(250×60×65 mm).

Wyroby silikatowe wykazuj  do  du  na-

si kliwo  (ponad 15%) i atwo ulegaj  zabru-

dzeniu. Gdy zajdzie potrzeba odnowienia lub 

zmiany wygl du domu, mo na je malowa

farbami silikonowymi lub silikatowymi.

Bloczki i pustaki betonowe. Produkuje si  je 

ze zwyk ych lub barwionych w masie mie-

szanek betonowych z frakcjonowanymi kru-

szywami. Wyroby te mog  mie  powierzch-

ni  licow  wyko czon  trojako:

1) g adk ,

2) fakturowan ,

3) powsta  w wyniku prze amywania wi k-

szych elementów. 

U ywany do ich produkcji beton klasy co naj-

mniej B20 zapewnia wysok  wytrzyma o

elementów, a dodatek rodków uszczelniaj -

cych zmniejsza ich nasi kliwo .

Elewacyjne pustaki betonowe mog  by

przystosowane do wype niania  betonem, 

co umo liwia te  uk adanie w cianach zbro-

jenia. Pustaki takie stosuje si  najcz ciej do 

wykonywania dolnych partii elewacji nara-

onych na uszkodzenia mechaniczne. 

Elewacj  z silikatów nale y pokry

hydrofobizuj cymi impregnatami silikatowymi 

na bazie szk a wodnego, zabezpieczaj cymi 

ciany przed zabrudzeniem
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Profile elewacyjne ze styropianu imituj ce 

piaskowiec u atwiaj  formowanie detali 

architektonicznych
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Czy elewacj  mo na wyko czy  równocze nie 
z murowaniem cian?
Tak, mo na to zrobi , je li zastosuje si

ciany trójwarstwowe z izolacj  ze styro-

pianu lub we ny mineralnej. W takiej cia-

nie bardzo wa ne jest zachowanie dwóch 

zasad:

1) zapewnienie ci g o ci izolacji termicz-

nej na ca ej jej p aszczy nie oraz

2) odpowiednie powi zanie warstwy ele-

wacyjnej z konstrukcj  no n . Warstwa ele-

wacyjna musi by  traktowana jako ciana 

samono na, oparta na odpowiednio szero-

kim fundamencie lub – w niskich obiek-

tach – na wsporniku o odpowiedniej wy-

trzyma o ci. 

cian  elewacyjn  mo na murowa  rów-

nocze nie ze wznoszeniem cian no nych, 

co eliminuje konieczno  ustawiania rusz-

towa  sta ych na czas prac wyko czenio-

wych, a ewentualne spoinowanie, impre-

gnowanie lub malowanie elewacji mo na 

wykona  pó niej z podno ników lub rusz-

towa  przestawnych. 

Je li dom ma mie ciany trójwarstwowe, 

warto zwróci  uwag  na wysoko  elemen-

tów ciennych elewacyjnych i no nych: 

najlepiej, by wysoko  elementów no nych 

by a wielokrotno ci  wysoko ci ceg y ele-

wacyjnej ( cznie ze spoinami, bo wtedy 

nie trzeba b dzie dogina  kotew).

 Murowanie cian rozpoczyna si  od u o-

enia warstwy elewacyjnej na wysoko

ok. 0,5 m z jednoczesnym osadzeniem ko-

tew mocuj cych. Nast pnie na wystaj ce 

kotwy nabija si  dwie warstwy p yt styro-

pianowych, przy czym wewn trzna p yta 

powinna by  oko o 10 cm ni sza. cian

wewn trzn  muruje si  nast pnie do wy-

soko ci ni szej warstwy styropianu, a wy-

staj ce w jej stron  kotwy zatapia w spo-

inach poziomych. Nale y przyj  zasad ,

e uk adany w murze styropian wystaje za-

wsze ponad jego górn  kraw d . U atwia 

to usuwanie resztek zaprawy, która mo e

spada  na powierzchni  styku p yt: w ta-

kich miejscach tworzy yby si  bowiem 

mostki termiczne, czyli obszary o gorszej 

izolacyjno ci cieplnej.

 W miejscach otworów warto umie ci

obramowanie zakotwione w warstwie no-

nej, które u atwi uformowanie brzegów 

o cie y i ochroni izolacje przed uszkodze-

niem.

Przy budowie ciany elewacyjnej, wa ne jest, by 

pami ta  o ci g o ci izolacji termicznej

fo
t.

 X
el
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Jakimi farbami malowa  elewacje?

Farby elewacyjne stosuje si  g ównie przy 

odnawianiu budynków – rzadziej do malo-

wania nowych cian, ze wzgl du na rozpo-

wszechnienie si  barwnych tynków cien-

kowarstwowych. Wybór farb elewacyjnych 

jest bardzo du y: produkuje si  farby na ró -

ne pod o a, o zró nicowanej odporno ci na 

blakni cie, wyp yw warunków atmosferycz-

nych i zanieczyszczenie powietrza.

Najwi ksz  popularno ci  ciesz  si far-

by akrylowe, przeznaczone do malowania 

elewacji domów budowanych w rejonach 

o niewielkim zanieczyszczeniu powietrza. 

atwo si  barwi  na intensywne kolory, s

odporne na blakni cie, a wykonane z nich 

pow oki mo na zmywa  wod  pod ci nie-

niem. S  jednak s abo przepuszczalne dla 

pary wodnej, co mo e mie  negatywny 

wp yw na ciany budynków ocieplanych 

metod  lekk  mokr  z u yciem we ny mi-

neralnej. Ograniczona paroprzepuszczal-

no  pow oki zewn trznej mo e sprzyja

wykraplaniu si  pary wodnej w warstwie 

ocieplenia, czego konsekwencj  mo e by

trwa e zawilgocenie cian, a wskutek tego 

spadek ich ciep ochronno ci. 

Wysok  paroprzepuszczalno ci  charak-

teryzuj  si  elewacyjne farby silikono-

we, które maj  te  w a ciwo ci hydrofo-

bowe, dzi ki czemu trudno si  zwil aj

i nie osiadaj  na nich zanieczyszczenia. 

Farby silikonowe zalecane s  szczególnie 

do malowania elewacji w rejonach o du-

ym zanieczyszczeniu powietrza, w po-

bli u ruchliwych dróg. 

Bardzo wysok  trwa o ci  charakteryzu-

j  si farby krzemianowe, nazywane rów-

nie silikatowymi, których spoiwo wi e

si  chemicznie z mineralnym pod o em. 

Mo na je jednak nak ada  jedynie na suro-

we tynki, betony lub powierzchnie pokryte 

wcze niej równie  preparatami krzemiano-

wymi: nie wi  si  natomiast z powierzch-

niami pokrytymi wcze niej innymi pow o-

kami. Nadaj  si  szczególnie do malowania 

elewacji nara onych na dzia anie agresyw-

nego chemicznie rodowiska.

fo
t.

 J
ed

yn
ka

fo
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Farby elewacyjne sprzedawane s

w kilkunastu gotowych kolorach, 

w wiaderkach ró nej pojemno ci.

Na zamówienie mo na dobra

dowolny kolor wg wzornika

fo
t.

 
n
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Zgodnie z prawem budowlanym remont ele-

wacji, a tak e jej ocieplenie wymaga zg o-

szenia zamiaru przeprowadzenia takich 

robót w starostwie powiatowym i podania 

przewidywanego terminu ich rozpocz cia. 

Do zg oszenia trzeba do czy  opis plano-

wanych robót, a czasem te  szkice i rysun-

ki. Je li w ci gu 30 dni urz d nie wniesie 

sprzeciwu, mo na rozpocz  prace ele-

wacyjne. W praktyce takie roboty cz sto 

prowadzi si  bez dope nienia opisanych 

formalno ci. Jest to zagro one kar  admi-

nistracyjn , któr  mo e na o y  nadzór bu-

dowlany, cho  zdarza si  to rzadko.

Jakich formalno ci 
wymaga remont 
elewacji?

Pop kana powierzchnia cian czy uszcz cy si  i odpadaj cy tynk to konieczno  remontu. Zamiar 

przeprowadzenia takich robót nale y zg osi  w starostwie powiatowym z podaniem przewidywanego 

terminu ich rozpocz cia

fo
t.
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Ile kosztuje wyko czenie elewacji?

Koszt wyko czenia elewacji zale-

y od powierzchni fasad, wybranych 

materia ów oraz cen robocizny. 

Na wyko czenie elewacji domu 

o powierzchni 150 m2 trzeba przezna-

czy  min. 15 tys. z .

REKLAMA

Rodzaj wykonanych 

prac
Materia

Robocizna

( rednie stawki)

Tynkowanie

tynk akrylowy, baranek, kolorowy– od 4 z /kg;

tynk silikatowy, baranek, kolorowy  – od 6 z /kg;

tynk mineralny, bia y do malowania – od 1.50 z /kg

20 z /m2

Malowanie

farba akrylowa – od 6 z /l; 

farba lateksowa – od 11–15 z /l;

farba akrylowo-silikonowa – od 1,3 z /l

8 z /m2

(malowanie dwu-

krotne)

Murowanie

ceg y klinkierowe – od 2,30 z /szt.;

ceg y ceramiczne – od 1 z /szt.;

p ytki elewacyjne klinkierowe – od 27 z /m2;

zaprawa do murowania – od 1 z /kg

30 z /m2
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