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Na rynku dostêpna jest szeroka oferta
materia³ów termoizolacyjnych. Naj-

bardziej znane i popularne to styropian,
we³na mineralna i szklana. Rzadziej sto-
sowane s¹ pianki poliuretanowe i poliety-
lenowe, polistyren ekstrudowany, ekofi-
ber, w³óknina i kruszywa z materia³ów
naturalnych, czyli keramzyt oraz perlit.  

Styropian, czyli polistyren
ekspandowany
Styropian to potoczna nazwa porowa-

tego materia³u izolacyjnego uzyskiwane-
go przez spienianie granulek polistyrenu.
Proces ten nosi nazwê ekspandowania.
Technologia wytwarzania p³yt styropia-
nowych � wynaleziona zosta³a przez nie-
mieck¹ firmê BASF.

Elementy styropianowe charaktery-
zuje bardzo ma³y ciê¿ar i wysoka izolacyj-
noœæ cieplna. Wynika to z ich struktury
komórkowej. W jednym metrze szeœcien-
nym znajduje siê bowiem 3-6 miliardów
zamkniêtych „kapsu³ek”. S¹ one wype³-
nione nieruchomym powietrzem, czyli
jednym z najlepszych, znanych cz³owie-
kowi materia³ów izolacyjnych.

Izolacyjne p³yty styropianowe cechuje
³atwa, nie maj¹ca ¿adnego wp³ywu na
zdrowie, obróbka tego materia³u. Przy
monta¿u nie s¹ wymagane œrodki ochrony,
jak rêkawice czy maski przeciwpy³owe.

Styropian nie reaguje chemicznie
z ¿adnym sta³ym materia³em budowla-
nym, nie jest natomiast odporny na dzia-
³anie rozpuszczalników, takich jak aceton
czy nitro. W zwi¹zku z tym produkowane
s¹ specjalne œrodki chemiczne (kleje, far-
by itp.) przeznaczone wy³¹cznie do
wspó³pracy z tym materia³em. 

Spieniony polistyren jest odporny na
starzenie. Jest te¿ nienasi¹kliwy (ch³on-
noœæ wody  po 24 h nie przekracza 1,8%)
i trwa³y w temperaturze do +80-90°C.
W wilgotnym œrodowisku nie gnije, za-
chowuje swoje w³aœciwoœci fizyczne,
kszta³t i wymiary. Nasi¹kliwoœæ styropia-
nu zmniejsza jego ciep³ochronnoœæ i nie
powinien byæ stosowany w miejscach o sta-
³ym zawilgoceniu. Produkowane s¹ np.
p³yty przeznaczone do drenowania œcian
piwnic lub tzw. „zielonych” dachów �.

Oferowany na rynku budowlanym
styropian jest tworzywem samogasn¹cym.
Oznaczono go literami FS. Materia³ ten
nie zapala siê od iskry, pali siê jedynie
w obcym p³omieniu, a po jego odsuniêciu
gaœnie i nie zapala siê ponownie. P³yty do
zewnêtrznej izolacji cieplnej, os³oniête
dodatkowo warstwami kleju i tynku trak-
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Jeszcze w koñcu ubieg³ego wieku, w Polsce domy
jednorodzinne budowane by³y jedynie z ceg³y i beto-

nu. Œciany, najczêœciej jednowarstwowe, nie zabez-
piecza³y wystarczaj¹co mieszkañców przed ucieczk¹
ciep³a. Obecnie œcianê tak¹ mo¿na wykonaæ wy³¹cz-

nie z wyrobów o podwy¿szonej izolacyjnoœci termicz-
nej (np. beton komórkowy). Œciany ze zwyk³ych ce-
gie³ musz¹ byæ dwu- lub trójwarstwowe, przy czym

jedn¹ z warstw jest zawsze materia³ termoizolacyjny.

CIEPŁO
i PRZYJEMNIE
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Styropian mo¿e stykaæ siê z pap¹ i le-
pikiem jeœli nie zawiera rozpuszczalni-
ków – np. mo¿na kleiæ emulsj¹ asfaltowo-
kauczukow¹ lub lepikiem na gor¹co 

fot.  Paroc
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towane s¹ jako uk³ad nierozprzestrzenia-
j¹cy ognia.

Istotne wady styropianu to jego ma³a
odpornoœæ na wysok¹ temperaturê i miej-
scowe uszkodzenia mechaniczne. Kszta³-

tek nie nale¿y uk³adaæ w s¹siedztwie ele-
mentów nagrzewaj¹cych siê, np. przewo-
dów kominowych, bowiem wysoka tem-
peratura prowadzi do stopienia i sp³yniê-
cia tworzywa. 

Styropian jest te¿ ma³o odporny na
promieniowanie UV. Wystawiony na d³u-
gotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych,
¿ó³knie i kruszy siê. 

Z tego materia³u wykonuje siê p³yty,
kszta³tki oraz granulat. P³yty wytwarzane
s¹ w kilku odmianach ró¿ni¹cych siê
g³ównie gêstoœci¹ i odpornoœci¹ na œciska-

nie, dziêki czemu maj¹ ró¿ne zastosowa-
nie (tabela 1). 

Wiêkszoœæ p³yt ma standardowe wy-
miary 1000x500 mm. Gruboœæ, w zale¿no-
œci od przeznaczenia, wynosi od 10 do na-
wet 500 mm. Stopniowanie – co 10 mm.
Krawêdzie mog¹ byæ g³adkie lub frezowa-
ne. U³atwia to ³¹czenie p³yt oraz zapobie-
ga powstawaniu mostków cieplnych. Po-
³¹czenia mog¹ byæ ukszta³towane na za-
k³adkê lub pióro-wpust.

Oprócz typowych p³yt, w sprzeda¿y
znajduj¹ siê te¿ profile elewacyjne. S³u¿¹
do kszta³towania wygl¹du zewnêtrznego
budynku, oraz uzupe³niania uszkodzonych
lub zniszczonych elementów elewacji.

Jako gotowy podk³ad posadzkowy
oferowany jest styropian laminowany
hydrofobizowan¹ p³yt¹ wiórow¹. Elemen-
ty maj¹ kszta³t kwadratów o boku 90 cm
i ³¹czone s¹ na pióro oraz wpust. Ich za-
stosowanie umo¿liwia bardzo szybkie wy-
konanie izolacji termicznej stropów. 

Kolejnym interesuj¹cym rozwi¹za-
niem s¹ p³yty zespolone. Zastosowanie
p³yt g-k/styropian umo¿liwia wykonanie
zaizolowanych œcian poddasza lub dzia³o-
wych bez dzielenia prac na dwa etapy.
Z kolei p³yty oklejone jedno- lub dwu-
stronnie pap¹ stosuje siê do izolacji da-
chów p³askich i o ma³ym k¹cie nachylenia. 

W konstrukcjach dachów i œcian
o skomplikowanej budowie wewnêtrznej
stosowany jest granulat styropianowy. Ta
postaæ tworzywa umo¿liwia jego wt³ocze-
nie (wsypanie) w przestrzeñ o dowolnym
kszta³cie.

Miêkki kamieñ, czyli we³na
mineralna
Otrzymywana jest w procesie rozpyla-

nia roztopionych ska³ bazaltowych. Pow-
sta³y materia³ ma strukturê w³óknist¹,
a 95% zawartoœæ porów powietrznych
sprawia, ¿e jest doskona³ym izolatorem
ciep³a. Produkty z we³ny mineralnej � s¹
odporne na korozjê biologiczn¹ i zwi¹zki
chemiczne. Odznaczaj¹ siê du¿¹ elastycz-
noœci¹ i izolacyjnoœci¹ akustyczn¹. We³na
mineralna jest materia³em paroprzepusz-
czalnym, nie ch³onie wilgoci z powietrza.
Doskonale wytrzymuje wysokie tempera-
tury (do 1000° C), jest niepalna, dlatego
doskonale nadaje siê do izolowania prze-
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Zastosowanie styropianu ogranicza
znacznie mo¿liwoœæ dyfuzji pary wodnej.
Utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoœci
powietrza w ocieplonych pomieszcze-
niach jest mo¿liwe jedynie dziêki spraw-
nie dzia³aj¹cej wentylacji. Niespe³nienie
tego warunku mo¿e powodowaæ skrapla-
nie siê pary wodnej na œcianach we-
wnêtrznych.

� Styropian ró¿nej gêstoœci pakowany jest
w ³atwe do transportu paczki  (fot. Arbet)

Rodzaj p³yty
Gêstoœæ Naprê¿enia 

Przeznaczeniepozorna [kg/m3] œciskaj¹ce [kPa]

PS-E FS-12 12 60
izolacja bez obci¹¿eñ
w œcianie szczelinowej

PS-E FS-15 15 80
niewielkie obci¹¿enia,
ocieplenia zewnêtrzne
wszystkimi metodami

PS-E FS-20 20 100
pod³ogi, dachy i czêœci
podziemne budynków

PS-E FS-30 30 200
pod³ogi w halach
przemys³owych, gara¿ach,
parkingach

PS-E FS-40 40 220
do pod³o¿y o najwiêkszych
obci¹¿eniach 

P³yty styropianowe 9-10
izolacja akustyczna
elastyczne

P³yty drena¿owe
odwodnienie poziome
i pionowe

Tabela 1. Zastosowanie p³yt styropianowych

� Pyty styropianowe z rowkami drena¿owymi
(fot. Austrotherm)

Okreœlenie „we³na mineralna” w znaczeniu potocznym obejmuje zarówno materia³
wytwarzany z bazaltu, jak i ze szk³a.
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wodów spalinowych. Kszta³tki z we³ny
mineralnej s¹ stabilne wymiarowo. Pro-
dukty o wiêkszych gêstoœciach s¹ odporne
na œciskanie i obci¹¿enia, zaœ o mniej-
szych gêstoœciach lepiej izoluj¹ cieplnie –
mo¿na je wykorzystywaæ jako barierê
przeciwogniow¹. 

P³yty z we³ny mineralnej wystêpuj¹
w kilku odmianach ró¿ni¹cych siê gêsto-
œci¹ i twardoœci¹. Produkowane s¹ ele-
menty miêkkie (gêstoœæ 60 kg/m3), pó³-
twarde (gêstoœci 80, 100, 120 kg/m3) oraz
twarde (gêstoœci 150, 170 i 180 kg/m3).
Wytwarza siê je w odmianie zwyk³ej (line-
arny lub zaburzony uk³ad w³ókien) oraz
lamelowanej (elementy o podwy¿szonej
wytrzyma³oœci). 

P³yty miêkkie, nie przenosz¹ce ob-
ci¹¿eñ, uk³ada siê na p³aszczyznach po-
ziomych – sprawdzaj¹ siê  na poddaszach
nieu¿ytkowych, stropach drewnianych
i sufitach podwieszanych. Nie mo¿na ich
stosowaæ w miejscach gdzie wystêpuj¹ du-
¿e, miejscowe obci¹¿enia. 

P³yty pó³twarde przenosz¹ ograniczo-
ne obci¹¿enia, tzn. si³y roz³o¿one s¹ rów-
nomiernie i skierowane prostopadle do
powierzchni. Znajduj¹ zastosowanie jako
izolacja pod³óg p³ywaj¹cych, konstrukcji
szkieletowych, a tak¿e jako podk³ad w da-
chach p³askich i ocieplenie piwnic. 

P³yty twarde o ma³ej œciœliwoœci
i podwy¿szonej odpornoœci na rozrywa-
nie, stosowane s¹ jako podk³ad pod bez-
poœrednie krycie pap¹. 

We³na mineralna produkowana jest
równie¿ jako maty, filce, otuliny oraz ma-
teria³ luzem. 

Maty z we³ny mineralnej maj¹ postaæ
prostok¹tnych arkuszy; mo¿na je rolowaæ.
Warstwa we³ny jest pokryta jedno- lub
dwustronnie osnow¹ (tektura, papier bitu-
miczny, siatka druciana). Stosowane s¹
g³ównie do izolacji œcian i stropów oraz
zbiorników, przewodów grzewczych
i ch³odniczych. Produkowane s¹ równie¿
maty lamelowane – pionowy uk³ad w³ó-
kien u³atwia uk³adanie ich na powierzch-
niach cylindrycznych. 

Filce to miêkkie, elastyczne pasma
we³ny. Zwiniête w rulon, s¹ ³atwe w trans-
porcie. Mog¹ mieæ powierzchniê wykoñ-
czona (foli¹ aluminiow¹ lub w³óknem
szklanym) lub niewykoñczon¹. Stosowa-
ne s¹ przede wszystkim do ochrony ciepl-
nej poddaszy. 

Otuliny – maj¹ budowê podobn¹ do
mat, kszta³tki przeznaczone s¹ do izolacji
instalacji grzewczych i ch³odniczych.

We³na mineralna luzem lub w postaci
granulatu mo¿e byæ wt³oczona w zam-
kniête przestrzenie o skomplikowanym
kszta³cie. Sprawdza siê w izolacji pod³óg
i stropów poddaszy. 

We³na mineralna jest szczególnie
polecana do stosowania w drewnianych
domach szkieletowych. Jako produkt
ca³kowicie niepalny stanowi doskona³e
zabezpieczenie przeciwogniowe. 

We³na szklana
Wytwarzana jest z w³ókien szklanych

�. Podobnie jak w przypadku we³ny mi-
neralnej i styropianu, na w³asnoœci ter-
moizolacyjne wp³ywa jej gêstoœæ (wraz
z jej wzrostem lepiej izoluje). Inne cechy
fizyczne s¹ takie same jak we³ny mineral-
nej – ca³kowita niepalnoœæ, odpornoœæ na
wp³yw wilgoci, grzybów i paso¿ytów, pa-
roprzepuszczalnoœæ. We³na szklana wy-
twarzana jest w postaci p³yt, mat i granu-
latu. 

P³yty z we³ny szklanej mog¹ mieæ
jedn¹ lub obie powierzchnie wykoñczone
papierem, tkanina szklan¹, albo foli¹ alu-
miniow¹. W takiej postaci u¿ywa siê ich
do izolowania œcian zewnêtrznych i dzia-
³owych. 

Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ œciœniêcia,
we³nê szklan¹ mo¿na pakowaæ w niewiel-
kie opakowania. U³atwia to sk³adowanie
i transport. W miejscu monta¿u, po
otwarciu opakowania, elementy odzysku-
j¹ swoje pierwotne wymiary. 

Maty z we³ny szklanej s¹ pokryte jed-
no- lub dwustronnie tektur¹ falist¹, bitu-
mizowanym papierem lub tkanina szkla-
n¹. Znajduj¹ zastosowanie do izolacji da-
chów, stropów i œcian zewnêtrznych. 

Granulat szklany s³u¿y do izolowania
miejsc trudnodostêpnych i o nietypo-
wych kszta³tach.  
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� We³na szklana – a (fot. URSA) jest pakowana w ma³e, wygodne do transportu rulony
– b (fot. Saint-Gobain Isover Polska)

a b � P³yty z polistyrenu ekstrudowanego
(fot. Tuplex) 

� P³yty z we³ny mineralnej (fot. Paroc)



Polistyren ekstrudowany
Powstaje w procesie spienienia poli-

styrenu. Jest on wywo³any dodatkiem
specjalnej domieszki pianotwórczej. Roz-
topiona masa jest wyciskana (ekstrudo-
wana), a nastêpnie walcowana na wyma-
gan¹ gruboœæ �. Powsta³y w ten sposób
materia³ ma budowê porowat¹ oraz cien-
k¹ warstwê zewnêtrzn¹ (warstwa naskór-
ka). Dziêki temu nie podci¹ga kapilarnie
wilgoci i mo¿e byæ uk³adany bezpoœred-
nio na pod³o¿u, poni¿ej warstw izolacji
przeciwwodnej. Jest to tworzywo klasyfi-
kowane jako samogasn¹ce. Mo¿na je sto-
sowaæ w temperaturach od -50 do +75° C. 

P³yty z polistyrenu ekstrudowanego
s¹ doskona³ym izolatorem ciep³a (maj¹
ni¿szy wspó³czynnik przenikania ciep³a
od styropianu) a jednoczeœnie odznaczaj¹
siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na œciskanie. S¹
nieznacznie ciê¿sze od p³yt styropiano-
wych. Stosowane s¹ przede wszystkim
w miejscach, gdzie mo¿e wyst¹piæ wilgoæ:
ocieplenie pod³óg na gruncie oraz œcian
piwnicznych. Specjalne odmiany przewi-
dziane s¹ do uk³adania na tzw. dachach
odwróconych. 

P³yty mog¹ mieæ ró¿nie przygotowa-
n¹ powierzchniê. Poprawê przylegania
tynków i klejów osi¹ga siê szlifuj¹c (tzw.
szorstkowanie) powierzchnie elementów.
Produkowane s¹ równie¿ p³yty ryflowane
lub fabrycznie pokryte warstw¹ zaprawy
cementowej. Krawêdzie mog¹ byæ p³a-
skie, ³¹czone na zak³adki lub pióro/wpust.
Do izolacji tarasów u¿ywane s¹ p³yty, któ-
rych powierzchnia pokryta jest geow³ók-
nin¹. U³atwia to odprowadzanie wilgoci. 

P³yty najczêœciej maj¹ wymiary
1250x600 mm i gruboœæ 30-160 mm.  

Pianki 
Stosowane s¹ w postaci p³ynnej i p³yt.

Pianka poliuretanowa doskonale przy-
wiera do wiêkszoœci materia³ów stosowa-
nych w budownictwie �. Nie sp³ywa
z powierzchni pochy³ych, doskonale wy-
pe³nia wszelkie szczeliny dopasowuj¹c siê
do ich kszta³tu. Mo¿na j¹ nak³adaæ
w miejscach wilgotnych. 

Produkowana jest w odmianie tward-
niej¹cej pod wp³ywem wilgoci zawartej
w powietrzu (pianka jednosk³adnikowa)
lub po wczeœniejszym wymieszaniu
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� Natryskiwanie pianki poliuretanowej
(fot. Izolacje Pluimers i Wspólnicy)

� Maty poliuretanowe (fot. Organika)

reklama

reklama
BRAK REKLAMY
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z utwardzaczem (pianka dwusk³adniko-
wa). Piank¹ mo¿na izolowaæ stropy i da-
chy, czêœciej jednak, ze wzglêdu na swoje
w³asnoœci, stosowana jest do wype³niania
szczelin i nierównoœci w ju¿ istniej¹cej
warstwie ocieplenia. Doskonale sprawdza
siê podczas monta¿u drzwi i okien. 

P³yty i maty z pianki poliuretanowej
(sztywne lub elastyczne) stosowane s¹ do
ocieplania œcian stropów i pod³óg �, �.
Na rynku wystêpuj¹ w postaci elementów
obustronnie pokrytych folia aluminiow¹
lub w³óknem szklanym. Krawêdzie mog¹
byæ proste i ³¹czone na pióro/wpust lub
zak³ad. 

Pianka krylaminowa wytwarzana
jest bezpoœrednio na placu budowy i na-
tryskiwana na izolowane powierzchnie.
Mo¿na j¹ stosowaæ jedynie w miejscach,
gdzie nie przebywaj¹ na sta³e ludzie, np.
na zewnêtrznych œcianach trójwarstwo-
wych, pod³ogach poddaszy nieu¿ytko-
wych. 

Spieniony polietylenu wytwarzany
jest w postaci mat. Nadaje siê doskonale
jako izolacja termiczna stropów i œcian.    

Thermocel, Ekofiber
S¹ to luŸne w³ókna celulozowe, pro-

dukowane z rozw³óknionego papieru

(makulatury) z dodatkiem impregnatów
zabezpieczaj¹cych przed rozwojem grzy-
bów 	. 

Materia³y termoizolacyjne z celulozy
stosuje siê przede wszystkim w domach
wykonanych w konstrukcji szkieletu drew-
nianego, w miejscach trudnodostêpnych
(stropodachy wentylowane) oraz w skom-
plikowanych konstrukcyjnie, gdzie najczê-
œciej powstaj¹ mostki termiczne. Po na-
dmuchaniu powstaje jednolita powierzch-
nia bez spoin i miejsc ³¹czeñ.

Materia³y celulozowe s¹ ekologiczne,
zdolne do dyfuzji, co eliminuje stosowanie
paroizolacji i ju¿ przy niewielkich grubo-
œciach termoizolacji osi¹ga siê wysokie
standardy energetyczne. Ponadto maj¹ do-
skona³e w³aœciwoœci dŸwiêkoch³onne, s¹
ognioodporne, nie trac¹ swoich w³aœciwo-
œci termoizolacyjnych wraz z up³ywem cza-
su, s¹ higroskopijne, tzn. oddychaj¹ zapew-
niaj¹c w pomieszczeniach ciep³o zim¹
i przyjemny ch³ód latem, przez co chroni¹
domy przed powstawaniem szkód budow-
lanych.

P³yty pilœniowe
Produkowane s¹ z odpadów drewna

iglastego, w odmianach o ró¿nej twardo-
œci. S¹ wiêc p³yty miêkkie, porowate,
twarde i bardzo twarde. Pierwsz¹ grupê
wyrobów (odmiana 10 i 12) stosuje siê do
izolacji poddaszy i dachów z drewna. Ele-
menty o œredniej twardoœci (odmiana 15
i 20) wykorzystywane s¹ jako zewnêtrzne
ocieplenie œcian, jako warstwa œrodkowa
w œcianach trójwarstwowych oraz do
ocieplenia dachów stromych i stropoda-
chów. 

Materia³ ten jest atrakcyjny cenowo,
lecz nieodporny na ogieñ i wilgoæ i dlate-
go bywa stosowany coraz rzadziej.    

W³óknina syntetyczna
Powstaje w procesie przetwarzania

odpadów w³ókien syntetycznych. Mate-
ria³ termoizolacyjny produkowany jest
w postaci mat w dwóch odmianach. Typ
P wytwarzany jest z w³ókien polistyreno-
wych, typ R – z w³ókien poliamidowych
lub polietylenowych. 

W³ókninê syntetyczn¹ stosuje siê
przede wszystkim do izolacji stropów
poddaszy nieu¿ytkowych oraz stropoda-
chów wentylowanych.

Materia³ ten sprzedawany jest w po-
staci rulonów.

Lekkie kruszywa sztuczne
Najpopularniejszy jest keramzyt 
,

otrzymywany w procesie wypalania gliny.
Materia³ ten, po mechanicznym uplastycz-
nieniu i rozdrobnieniu (na granulki), pod-
daje siê dzia³aniu temperatury 1200°C.
Granulki kilkukrotnie zwiêkszaj¹ wtedy
swoj¹ objêtoœæ. Powstaje tworzywo lekkie
i porowate. Stosuje siê je do ocieplania stro-
pów, stropodachów i pod³óg na gruncie.
Warstwê keramzytu uk³ada siê na pod³o¿u
i pokrywa wylewk¹ cementow¹. Ca³oœæ sta-
nowi skuteczn¹ oraz trwa³¹ barierê ciepln¹.

Innym kruszywem termoizolacyjnym
jest perlit ekspandowany �. Powstaje
z minera³u pochodzenia wulkanicznego,
który po wydobyciu w postaci rudy, pod-
dawany jest obróbce termicznej (ekspan-
dowaniu) w wysokiej temperaturze.
W efekcie tego procesu objêtoœæ wzrasta
20-krotnie. Powstaje materia³ w postaci
lekkich, drobnych, porowatych cz¹steczek.
Jest termoizolacyjny i dŸwiêkoch³onny,
lekki, ognioodporny, trwa³y, odporny na
dzia³anie wilgoci i mikroorganizmów
(chemicznie pasywny), nieszkodliwy dla
zdrowia oraz ³atwy w u¿yciu. W budow-
nictwie stosowany jest do:
■ uk³adania luŸnej warstwy tworzywa.
Stosuje siê perlit gruby, o wielkoœci ziarna
2-5 mm. Oprócz w³asnoœci termo- i dzwiê-
kochronnych warstwa jest ogniotrwa³a;
■ tynków termochronnych;
■ wylewek stropowych i pod³ogowych. �

Dombudujemy2 0 0 4 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


 Keramzyt czyli przetworzona glina
(fot. Optiroc)

� Perlit (fot. Zak³ady Górniczo-Metalowe
Zêbiec)

	 W³ókna celulozowe s¹ materia³em ekolo-
gicznym (fot. Ecoservice)

� Dachy p³askie mo¿na izolowaæ p³ytami
z pianki poliuretanowej (fot. Eco Therm Polska)




