
Podczas wyboru takiego lub innego ro-
dzaju pokrycia œciennego jego war-

toœæ estetyczna jest zazwyczaj dla inwe-
stora priorytetowa. Drug¹, równie wa¿n¹
rol¹, jak¹ spe³nia materia³, z którego wy-
konano wykoñczenie elewacji jest ochro-
na œcian budynku przed niszcz¹cym dzia-
³aniem deszczu, œniegu, mrozu, s³oñca
oraz wiatru. Materia³, którego u¿yjemy do
wykonania elewacji powinien wiêc nie
tylko dawaæ mo¿liwoœæ uzyskania zado-
walaj¹cego wizualnie efektu – musi on
byæ przede wszystkim trwa³y.

Czym pokryæ œciany?
Do najpopularniejszych sposobów

wykañczania elewacji w dalszym ci¹gu
nale¿y tynkowanie. Temat ten omówiony
jest w osobnym artykule, wiêc tutaj zaj-
miemy siê wy³¹cznie alternatywnymi do
niego sposobami wykañczania œcian ze-
wnêtrznych. Nowoczesne materia³y ele-
wacyjne to najczêœciej zestawy gotowych
elementów, których u³o¿enia – w przeci-
wieñstwie do tradycyjnego tynku – czêsto
mo¿emy podj¹æ siê sami. Dziœ tego rodza-
ju elewacje najczêœciej wykonuje siê z si-

dingu, p³ytek klinkierowych, silikato-
wych i kamiennych oraz z wykorzysta-
niem kilku innych, nowatorskich syste-
mów elewacyjnych �. 

Klinkier
Ceg³y lub p³ytki klinkierowe wytwa-

rzane s¹ z glin ilastych, które po spiecze-
niu w bardzo wysokiej temperaturze na-
bieraj¹ szczególnych w³aœciwoœci. Klin-
kier ma szlachetny, estetyczny wygl¹d,
jest odporny na dzia³anie mrozu i wyso-
kich temperatur, nie poddaje siê dzia³a-
niu pleœni (ma bardzo nisk¹ nasi¹kliwoœæ
wodn¹). Jest tak¿e twardy i w³aœciwie nie
sposób go przypadkiem uszkodziæ czy za-
rysowaæ. 

Elewacjê z klinkieru mo¿na uzyskaæ
ju¿ na etapie budowy œcian warstwo-
wych. Jeœli jeszcze przed rozpoczêciem
wznoszenia œcian podjêliœmy decyzjê
o wyborze tego w³aœnie materia³u, mo¿e-
my od razu do budowy warstwy ze-
wnêtrznej u¿yæ cegie³ klinkierowych. Je-
œli œciany wykonano metod¹ jednowar-
stwow¹ lub z innych ni¿ klinkier mate-
ria³ów, wystarczy ob³o¿yæ je p³ytkami
klinkierowymi �. Po u³o¿eniu elewacja
wygl¹da tak samo, jakby by³a od razu wy-
konana z ceg³y. P³ytki elewacyjne dziêki
niewielkiej gruboœci (od ok. 8 do ok.
20 mm) s¹ dosyæ lekkie. P³aszczyzna lico-
wa zwykle odpowiada wymiarami kla-
sycznej cegle. Do wykonywania naro¿y
œcian stosuje siê p³ytki naro¿ne – to w³a-
œnie dziêki nim elewacja wygl¹da jak ce-
glany mur. Podobnie jak ceg³y klinkiero-
we, równie¿ p³ytki produkowane s¹
w wielu odmianach kolorystycznych ró¿-
ni¹cych siê miêdzy sob¹ tak¿e faktur¹ po-
wierzchni licowej. Najbardziej popularne
s¹ odcienie br¹zu i czerwieni, oprócz tego
zainteresowaniem ciesz¹ siê p³ytki szare,
¿ó³te oraz bia³e. Faktura mo¿e byæ bar-
dzo zró¿nicowana – od ca³kowicie g³ad-
kich poprzez lekko ¿³obione (ryflowane),
po imituj¹ce ³upany kamieñ.
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TToommeekk DD¹¹bbrroowwsskkii

JAK CIĘ WIDZĄ,
tak ciê pisz¹

Sporo jest od lat za-
mieszkanych domów,

które nie maj¹ wykoñczo-
nych œcian zewnêtrznych.
Jednak „nowi” inwestorzy

doskonale zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e dziœ bu-
dowa przestaje byæ budo-

w¹ nie w momencie
zasiedlenia domu, ale

dopiero w chwili
wykoñczenia elewacji

i zagospodarowania
dzia³ki.

fot. Boryszew
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Ok³adzinê z klinkierowych p³ytek
elewacyjnych mo¿na uk³adaæ na wszyst-
kich typowych pod³o¿ach budowlanych,
takich jak: bloczki, ceg³y, pustaki cera-
miczne i betonowe. Jeœli œciana, któr¹
chcemy w ten sposób wykoñczyæ wykona-
na jest z bloczków gazobetonowych, po-
winniœmy wybraæ p³ytki o mo¿liwie naj-
mniejszej gruboœci – zmniejszy to ryzyko
oderwania siê p³ytki od pustaka wraz z je-
go fragmentem. Dobrym pod³o¿em pod

p³ytki klinkierowe jest równie¿ tradycyj-
ny tynk cementowo-wapienny. 

Do uk³adania p³ytek mo¿emy przy-
st¹piæ dopiero po kilku miesi¹cach od
ukoñczenia budowy. W tym czasie powi-
nien zakoñczyæ siê proces osiadania bu-
dynku. 

Szczeliny wype³niamy elastyczn¹
i mrozoodporn¹ mas¹ do fugowania klin-
kieru. W sprzeda¿y dostêpne s¹ fugi
w wielu kolorach. Spoina o podobnym co
klinkier kolorze sprawi, ¿e œciana bêdzie
siê wydawa³a zwarta i ciê¿sza. Odwrotny
efekt uzyskamy dobieraj¹c kolor fugi
i p³ytek na zasadzie kontrastu �. 

Klinkier jest materia³em bardzo ma³o
nasi¹kliwym, niepoch³aniaj¹cym wilgoci,
nie wymaga wiêc impregnowania œrod-
kiem hydrofobizuj¹cym. 

Elewacja z silikatów
Podobnie jak w przypadku klinkieru,

elewacje z silikatów wykonaæ mo¿na ju¿
w pierwszej fazie budowy – z cegie³ lub
bloczków – podczas wznoszenia trójwar-
stwowych œcian zewnêtrznych. W sprze-
da¿y dostêpne s¹ tak¿e p³ytki, którymi
mo¿emy wykoñczyæ elewacjê œciany jed-
nowarstwowej wykonanej z bloczków, ce-
g³y, pustaków ceramicznych i betono-
wych. 

Silikaty maj¹ du¿¹ wytrzyma³oœæ me-
chaniczn¹, s¹ odporne na dzia³anie mrozu
i – dziêki zawartoœci wapna – wykazuj¹
w³aœciwoœci grzybobójcze. P³ytki elewa-
cyjne s¹ dostêpne w naturalnym, bia³ym
kolorze � oraz w kilku pastelowych. 

Faktura licowej powierzchni p³ytki
najczêœciej jest ³upana, co daje efekt przy-
pominaj¹cy kamieñ. Niewielka waga p³y-
tek wytwarzanych przez niektórych produ-
centów daje mo¿liwoœæ wykoñczenia œcia-
ny uprzednio docieplonej styropianem.

Pod³o¿e pod ok³adziny z p³ytek sili-
katowych powinno byæ równe i suche,
a w przypadku nadmiernej ch³onnoœci
uprzednio zagruntowane. P³ytki nalepia
siê na œcianê za pomoc¹ specjalnej, elas-
tycznej i mrozoodpornej zaprawy klej¹cej,
któr¹ nak³adamy na œcianê zêbat¹, meta-
low¹ pac¹ �. Nie nale¿y zapominaæ o po-
zostawieniu kilkumilimetrowych szczelin
miêdzy p³ytkami. Tak przygotowana ele-
wacja wymaga zaimpregnowania œrod-
kiem hydrofobowym. Zabezpieczy to
œcianê nie tylko przed deszczem, ale tak¿e
przed brudem.
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� P³ytki na bazie grysu dolomitowego dosko-
nale imituj¹ piaskowiec (fot. Poniatowski)

� Za pomoc¹ p³ytek klinkierowych mo¿emy
uzyskaæ bardzo wyszukany efekt
(fot. Ceramika Tarona)

� Fugi dobrane na zasadzie kontrastu o¿ywia-
j¹ elewacjê, a same p³ytki staj¹ siê wyraŸniej-
sze. Fuga w odcieniu p³ytek daje odwrotny
efekt (fot. Wienerberger)



Ok³adziny kamienne
Elewacja wygl¹daj¹ca jak kamienna

mo¿e byæ wykonana z kamienia natural-
nego, jak te¿ z doskonale imituj¹cego go
wygl¹dem kamienia sztucznego. Kamieñ
do z³udzenia bêd¹ przypomina³y odpo-
wiednio uformowane i barwione p³ytki
betonowe lub wyprodukowane na bazie
naturalnego kamienia mielonego oraz ce-
mentu, zbrojone w³óknem szklanym
i barwione. P³ytki z naturalnego i sztucz-
nego kamienia mog¹ mieæ powierzchniê
g³adk¹ lub typow¹ dla tego materia³u –
fakturowan¹ �. Dodatkowo kamieñ
sztuczny mo¿e byæ pokryty warstw¹
utwardzonej ¿ywicy akrylowej, dziêki
której mo¿liwe jest uzyskanie setek barw. 

Decyzja o wykonaniu elewacji ka-
miennej powinna byæ gruntownie prze-
myœlana i skonsultowana z fachowcem.
Kamieñ charakteryzuje siê niezwyk³ymi
walorami dekoracyjnymi oraz bardzo
du¿¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹, jed-
nak jest materia³em ciê¿kim. 

P³ytki klei siê do œciany (specjalnym
klejem) lub przytwierdza do drewniane-
go, b¹dŸ metalowego stela¿a. Wybór
techniki zale¿y od rodzaju i stanu pod³o-
¿a oraz wielkoœci, a co za tym idzie tak¿e
ciê¿aru p³ytek. Kamienne p³ytki elewa-
cyjne s¹ dobrze wyeksponowane, gdy ob-
³o¿ymy nimi nie ca³¹ powierzchniê
œcian, ale tylko zaakcentujemy wybrane
fragmenty. Na pewno warto zdecydowaæ
siê na u³o¿enie kamienia na cokole wo-
kó³ budynku.

P³ytki ¿ywiczne
Wykonane s¹ ze wzmocnionej ró¿ny-

mi dodatkami ¿ywicy syntetycznej. Ich
gruboœæ nie przekracza zwykle 3 mm,
dziêki czemu s¹ bardzo lekkie – mo¿na
bez obaw uk³adaæ je na ka¿dym typowym
pod³o¿u budowlanym, tak¿e na warstwie
docieplenia. Powierzchnia zewnêtrzna
p³ytek mo¿e mieæ dowolny kolor, a faktu-
ra imitowaæ kamieñ naturalny lub klin-
kier – p³ytki mog¹ byæ te¿ ca³kowicie
g³adkie �. Powierzchnia licowa p³ytek

ma wymiary odpowiadaj¹ce wymiarom
klasycznej ceg³y. D³u¿sze s¹ tylko te ele-
menty, które nakleja siê na naro¿nikach
œcian. Charakterystyczn¹ w³aœciwoœci¹
p³ytek ¿ywicznych jest ich du¿a elastycz-
noœæ, która pozwala na ok³adanie nimi
doœæ ostrych ³uków, a nawet s³upów
o przekroju ko³a. Naro¿niki œcian wyko-
nuje siê poprzez zagiêcie p³ytki. 

Do uk³adania p³ytek nale¿y stosowaæ
klej polecany przez producenta, który na
œcianê nanosimy zêbat¹, metalow¹ pac¹.

Za jednym razem mo¿na uk³adaæ ok.
4 rzêdy p³ytek. Spoinowanie fug¹ nie jest
koniecznie. Doskonale zast¹pi j¹ klej,
który jeszcze przed wyschniêciem nale¿y
wyg³adziæ mokrym pêdzlem. 

Elewacja pokryta p³ytkami ¿ywiczny-
mi nie ch³onie wody, nie trzeba wiêc jej
zabezpieczaæ œrodkiem hydrofobizuj¹-
cym.

Siding
Panele z wysokoudarowego PVC nie-

zwyk³¹ popularnoœæ zdoby³y sobie kilka-
naœcie lat temu. Dziœ nadal dostêpne s¹
klasyczne, bia³e, ale poza nimi s¹ te¿
w sprzeda¿y elementy w ró¿nych kolorach
i o ró¿nych fakturach, np. do z³udzenia
przypominaj¹ce oblicówkê drewnian¹ �.

Pokrycie wykonujemy na ruszcie,
najczêœciej drewnianym. Je¿eli panele
uk³adane maj¹ byæ poziomo, ³aty mocuje-
my do œciany pionowo. Montujemy je
tak¿e wokó³ wszystkich otworów drzwio-
wych i okiennych. Dziêki rusztowi, w od-
ró¿nieniu od systemów elewacyjnych wy-
magaj¹cych klejenia, œciana na której wy-
konujemy elewacjê nie musi byæ grunto-
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Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

� Typowa elewacja z p³ytek silikatowych ma oryginaln¹ fakturê i œnie¿nobia³y kolor (fot. Silka)

� Sposób uk³adania p³ytek silikatowych. Fugê wyg³adzamy pêdzelkiem (fot. Silka)

� P³ytki elewacyjne z konglomeratu (fot. Steni)
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wana, czyszczona ani wyrównywana. Jak
wiêc widzimy jest to idealna metoda do
odnowienia zniszczonych elewacji star-
szych budynków. 

PVC jest materia³em odkszta³caj¹cym
siê pod wp³ywem temperatury. Aby zapo-
biec deformacjom, w panelach znajduj¹
siê fabrycznie wykonane otwory monta-
¿owe o odpowiednio powiêkszonej szero-
koœci. To w³aœnie w tych miejscach nale¿y
je przybijaæ lub przykrêcaæ do rusztu,
umo¿liwiaj¹c swobodn¹ pracê w zmienia-
j¹cej siê temperaturze. 

Obok niewielkiej wagi i prostoty
monta¿u, jedn¹ z najwiêkszych zalet si-
dingu jest jego odpornoœæ na dzia³anie
niekorzystnych czynników atmosferycz-
nych oraz ³atwoœæ utrzymania go w czy-
stoœci. Zabrudzon¹ elewacjê wystarczy
umyæ wod¹ z dodatkiem ³agodnych deter-
gentów 	. 

Oblicówka drewniana
Pomijaj¹c kraje skandynawskie

i technologiê budowy domu szkieletowe-
go (kanadyjczyk), drewno jest dziœ rzadko
wykorzystywane jako materia³, z którego
wykonuje siê pokrycie elewacji. Szkoda,
¿e tak siê dzieje, gdy¿ jest to surowiec
o ogromnych walorach dekoracyjnych. 

Oblicówkê drewnian¹ wykonuje siê
na drewnianym ruszcie, do którego przy-
bijane s¹ strugane deski o gruboœci ok.
20 cm – najczêœciej œwierkowe lub sosno-
we. Deski mog¹ mieæ krawêdzie proste
lub uformowane na po³¹czenie przypomi-

naj¹ce wpust i pióro. Ich d³ugoœæ i sposób
wyprofilowania krawêdzi ustala siê w mo-
mencie sk³adania zamówienia. Dobrze
by³oby, ¿eby drewno jeszcze przed monta-
¿em zosta³o dok³adnie zaimpregnowane –
to samo dotyczy rusztu, do którego przy-
bijemy deski. Pamiêtajmy, ¿eby u¿ywaæ
ocynkowanych gwoŸdzi – w innym przy-
padku na powierzchni desek mog¹ poja-
wiæ siê rdzawe zacieki. W razie potrzeby
elewacjê malujemy na dowolny kolor far-
b¹ kryj¹c¹ lub transparentn¹, która uwi-
doczni rysunek s³ojów drewna. Je¿eli ob-
licówka ma estetycznie wygl¹daæ przez
wiele lat, niezbêdna jest jej regularna
konserwacja – mniej wiêcej co 2 lata.

Elewacja z paneli
Na rynku budowlanym dzia³a kilka

firm, które oferuj¹ oryginalne i innowacyj-
ne systemy elewacyjne. Ich zalet¹ jest szyb-
koœæ oraz ³atwoœæ wykonania prac dziêki
du¿ym wymiarom paneli. Elementy mog¹
byæ klejone do œciany polecanym przez
producenta klejem lub montowane z u¿y-
ciem ko³ków. Panel ma najczêœciej wygl¹d
pakietu kilkunastu lub kilkudziesiêciu p³y-
tek imituj¹cych kamieñ, klinkier lub sili-
katy (mog¹ to byæ tak¿e materia³y natural-
ne) po³¹czonych trwale z warstw¹ podk³a-
dow¹ 
. Dziêki temu, mocuj¹c jeden ele-
ment, uzyskujemy od razu oko³o 0,5 m2

ok³adziny elewacyjnej. W sk³ad tego rodza-
ju systemów wchodz¹, oprócz paneli pod-
stawowych, tak¿e kszta³tki naro¿ne we-
wnêtrzne i zewnêtrzne, listwy startowe,
maskuj¹ce, czy nawet listwy coko³owe.
Kompletny system umo¿liwia najczêœciej
³atwy i samodzielny monta¿. �

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów ok³adzin oraz orientacyjne ceny wybra-
nych produktów przedstawiamy w rubryce
Info rynek na str. 102.
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� P³ytki ¿ywiczne (fot. Izotechnika)

� Siding dostêpny jest dziœ w wielu kolorach
(fot. Royal Europa)

	 Elewacja z sidingu (fot. Royal Europa)


 Œciana wykoñczona panelami elewacyjnymi
(fot. Vox Industrie)

Uwagi praktyczne
� je¿eli ok³adzina elewacyjna montowa-
na jest do drewnianego rusztu, konieczne
jest jego uprzednie zaimpregnowanie;
� kamienne p³ytki elewacyjne najbez-
pieczniej kleiæ przeznaczonym do tego
celu klejem. Cement zawarty w tradycyj-
nej zaprawie murarskiej mo¿e spowodo-
waæ wystêpowanie wykwitów na po-
wierzchni niektórych kamieni;
� ciê¿kich p³ytek klinkierowych oraz
p³ytek z kamienia nie powinno siê uk³a-
daæ na pustakach i bloczkach z gazobeto-
nu, gdy¿ pod wp³ywem ciê¿aru mog¹ siê
od niego oderwaæ;
� podczas uk³adania p³ytek klinkiero-
wych (lub budowania œciany elewacyjnej
z klinkieru) nale¿y mieszaæ ze sob¹ mate-
ria³ pochodz¹cy ze wszystkich palet. Zda-
rzyæ siê mo¿e, ¿e poszczególne partie p³y-
tek lub cegie³ bêd¹ siê nieznacznie ró¿ni-
³y kolorem, co po u³o¿eniu na œcianie
mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na wy-
gl¹d elewacji.


