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I. Wstęp
Kierunki rozwoju wszystkich dziedzin współczesnego życia zmierzają do jak największych oszczędności energii, a co za tym
idzie do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych zamienianych na energię oraz do jak największej ochrony środowiska
naturalnego. W tym też kierunku idzie współczesne budownictwo wraz z normami stawiającymi wymagania dla materiałów
budowlanych czy też systemów.
W budynkach straty energii powodują nie tylko wszystkie przegrody budowlane, ale również system wentylacji. Poniższe
schematy pokazują procentowy rozkład strat ciepła w budynkach małych, jednorodzinnych oraz budynkach dużych,
wielorodzinnych.

wentylacja 30%

dach 6%

okna 24%

ściany 37%

wentylacja 15%
dach 20%
piwnice 3%

okna 15%

okna 15%

ściany 40%

piwnica 10%

Analizując powyższe schematy można stwierdzić, że straty ciepła spowodowane przez nieocieplone ściany zewnętrzne budynku są największe zarówno dla budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych i wynoszą one w obydwóch przypadkach
około 40% wszystkich strat. Oznacza to, że ocieplenie ścian zewnętrznych jest procesem zarówno technicznie jak i ekonomicznie uzasadnionym.
Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowych jak i budynków już wzniesionych
pozwala na:
 osiągnięcie

komfortowych warunków bytowych w lokalach użytkowych (temperatura, wilgotność),

 oszczędności

kosztów związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynków,

 wyeliminowanie

mostków termicznych powodujących niekontrolowaną utratę energii oraz w okresach obniżonych tempera-

tur przemarzania ścian, kondensacji pary wodnej a w konsekwencji skażenia biologicznego (grzyby pleśnie),
 prawidłową

prace przegród budowlanych w aspekcie fizyki budowli,

 osiągnięcie

ochrony akustycznej budynków,

 poprawę

estetyki elewacji budynków

Należy w tym miejscu podkreślić, że proces termomodernizacji budynku jest procesem bardzo złozonym. Wymaga on
połączenia wiedzy związanej zarówno z fizyką budowli, ochroną przeciwpożarową, mykologią, z zagadnieniami związanymi
z instalacjami centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji jak i ekonomią oraz fachowym wykonaniem.
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II. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE
ZASAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW
ETICS
W obecnym czasie podstawą pozwalającą na wykonania projektu termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego, a następnie jego ocieplenia jest audyt energetyczny. Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym
zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania
optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459] . Reasumując w opracowaniu takim analizowane są wszystkie aspekty i rozwiązania
technologiczne dotyczące wszystkich części budynku, których modernizacja mogłaby się przyczynić do zmniejszenia wskaźnika określającego zapotrzebowanie na nieodnawialną i odnawialną energię pierwotną niezbędną do ogrzania budynku i bezpośrednio wpływającego na koszty utrzymania komfortu cieplnego.
W dalszym etapie projektu budowlanego bądź na etapie sprzedaży domu lub lokalu inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku udzielenie
pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych przeznaczonych na własny użytek). W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną
całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się
świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej określa za pomocą suwaka wartość wskaźnika energii pierwotnej (EP) certyfikowanego obiektu, ale co najważniejsze określa wartość wskaźnika energii końcowej, czyli roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni
pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, który pozwala na dokładne określenie kosztów jakie poniesie inwestor na ogrzewanie oraz wykaże czy projekt termomodernizacji spełnia założenia. Wszystkie
powyższe działania są efektem Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, którą Parlament
Europejski wydał w dniu 19.05.2010 roku. Jego głównym założeniem jest ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystywanie
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W prostej linii ma się to przełożyć na ograniczenie łącznej emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do roku 2020.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną¹
EP - budynek oceniany
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Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008²
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

Budynek oceniany

185,93

kWh/(m²rok)

Budynek oceniany

Budynek wg WT2008

156,81

kWh/(m²rok)

148,38
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1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej
do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita)
z odpowiednią wartością referencyjną.
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.
Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja Kielce Suków oraz dla normalnych warunków
eksploatacji budynku podanych na str 2.
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Klasa energ. budynku

wskaźnik E
[kWH/m2a]

klasyfikacja energochłonności
(wg Stowarzyszenia Na rzecz Zrównoważonego Rozwoju)

E ≤ 20

budynek pasywny

A

20 < E ≤ 45

niskoenergetyczny

B

45 < E ≤ 80

energooszczędny

C

80 < E ≤

średnio energooszczędny

D

150 < E ≤

średnio energochłonny

E

250 < E ≤

energochłonny

F

E > 300

bardzo energochłonny

Zgodnie z Dyrektywą Rady Europy i Komisji Europejskiej nr 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych produkty muszą
spełniać sześć Wymagań Podstawowych :
 nośność

i stateczność (ER1),

 bezpieczeństwo
 higiena,

 bezpieczeństwo
 ochrona

pożarowe (ER2),

zdrowie i środowisko (ER3),
użytkowania (ER4),

przed hałasem (ER5),

 oszczędność

energii oraz ochrona cieplna (ER6)

Systemy ETICS muszą spełniać wymagania
ETAG 004, któri stanowi wytyczne do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (dawniej
Europejskich Aprobat Technicznych). Wprowadza
on podział na następujące typy systemów ociepleń wynikający ze sposobu mocowania:
1. systemy wyłącznie klejone czyli systemy
w których płyty izolacyjne są klejone na całej
powierzchni bądź częściowo,
2. systemy klejone z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym gdzie obciążenia przenoszone
są całkowicie przez warstwę klejącą, a połączenie mechaniczne stosuje się przede wszystkim do zapewniania stabilności do momentu
związania zaprawy,
3. systemy mocowane mechanicznie z dodatkowym klejeniem gdzie obciążenia przenoszone
są całkowicie przez połączenia mechaniczne,
a zaprawa stanowi podbudowę dla systemu,
4. systemy mocowane tylko mechanicznie w których przyczepność do podłoża zapewniają
wyłącznie łączniki mechaniczne
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Dokument ten definiuje poszczególne składniki systemów:
1. masa lub zaprawa klejąca – wyrób przeznaczony do przyklejania izolacji cieplnej do podłoża ściennego,
2. wyrób do izolacji cieplnej – wyrób produkowany fabrycznie o wysokim oporze cieplnym, którego zastosowanie ma zapewnić
ścianie odpowiednią izolacyjność cieplną,
3. warstwa wierzchnia na która składają się:
a) zbrojenie – siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej,
b) warstwa zbrojona – jest to warstwa nakładana bezpośrednio na wyrób do izolacji cieplnej. Zawiera ona zbrojenie i zapewnia systemowi tynkowemu większość właściwości mechanicznych,
c) warstwa gruntująca – bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę zbrojoną w celu jej przygotowania
przed nałożeniem warstwy wykończeniowej,
d) wyprawa tynkarska – zewnętrzna warstwa odpowiedzialna między innymi za ochronę systemu przed czynnikami atmosferycznymi, a także za nadanie mu odpowiednich cech estetycznych
4. mechaniczne elementy mocujące – są to profile, kotwy, łączniki oraz specjalne wyroby służące do mechanicznego przytwierdzenia systemu do istniejącego podłoża,
5. materiały uzupełniające, które stanowią wszelkie elementy, składniki, lub inne wyroby stosowane w systemie np. do ukształtowania połączeń (kity, taśmy narożnikowe) lub w celu uzyskania ciągłości warstwy (kity, taśmy wypełniające złącza)
Wytyczne do wydawania krajowych Aprobat Technicznych zawarte są w dokumencie ZUAT (Wykaz Zaleceń Udzielania
Aprobat Technicznych). Dla systemów ze styropianem - ZUAT-15/V.03/2010 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń
ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETICS,
dla systemów z wełną mineralną - ZUAT-15/V.04/2013 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETICS. Zostały one praktycznie
ujednolicone z wymaganiami jakie stawia ETAG 004. Różnice w badaniach odnoszą się jedynie do:
a) metodologii badań ogniowych (w ETAG badania przeprowadza się na zgodność z normą PN‑EN 13501‑1+A1:2010
„Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
reakcji na ogień”, w ZUAT na zgodność z normą PN-90/B-02867:1990/Az1:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany)”,
b) metodologii badań odporności na uderzenie gdzie podstawową różnica wynika z wielkości próbek na których wykonywane
są badania. Według ETAG 004 badania wykonywane są na ścianie kondycjonowanej wcześniej w tzw. komorze klimatycznej imitującej pracę systemu w zmiennych warunkach pogodowych przez okres 25 lat, natomiast wg ZUAT badanie
wykonuje się na małych próbkach poddanych procesowi starzenia
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III. Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o zagadnieniach pożarowych dotyczących systemów ociepleń.
Wytyczne ETAG 004:2011 dotyczące bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji reakcji na ogień
zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN 13501‑1+A1:2010. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje siedem tzw. euroklas, które określają, w jakim stopniu dany wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo wytwarza energii cieplnej
i jak szybko.
Klasy podstawowe obejmują 7 euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasy A1 i A2 obejmują najbezpieczniejsze – niepalne wyroby,
np. z wełny mineralnej. Klasa B to wyroby o nieco gorszych parametrach, które nie ulegają rozgorzeniu podczas badania referencyjnego RCT (Room Corner Test). Klasy C, D, E zawierają te materiały, które ulegają rozgorzeniu w określonych warunkach
i czasie. Wyroby łatwopalne, dla których nie określa się żadnych wymagań, zostały zakwalifikowane do klasy F. Klasy dodatkowe różnicują wyroby ze względu na wydzielanie dymu: s1, s2, s3; odpadanie płonących części i występowanie płonących
kropli: d0, d1, d2.
System euroklas został opracowany w odniesieniu do scenariusza pożaru wewnątrz budynku. Nie uwzględnia natomiast rozwoju pożaru z działaniem ognia z zewnątrz budynku.

badanie systemów w zakresie rozprzestrzeniania
ognia przez ściany

badanie systemów w zakresie reakcji na ogień

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego fasad budynków określone są w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie w którym istnieje zapis: W przypadku ścian zewnętrznych
budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy
budynku:
1) nierozprzestrzeniające ognia – rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno
przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,
2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo
rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające
ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,
3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej
strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy
działaniu ognia z drugiej strony,
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Przyporządkowanie klas wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501‑1 określeniom dotyczącym palności, stosowanym w polskich przepisach techniczno-budowlanych zawiera poniższa tabela
Ograniczenie palności wg
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.

Klasyfikacja wg PN-EN 13501‑1 dla
wyrobów budowlanych z wyłączeniem posadzek

określenie
określenie
klasa
podstawowe uzupełniające podstawowa

Niepalne

-

Niezapalne

-

Trudno
zapalne

-

Łatwo
zapalne

-

klasy dodatkowe

posadzek*
klasa
podstawowa

klasa dodatkowa
w zakresie wydzielania dymu

w zakresie wydzielania dymu

w zakresie
występowania
płonących kropli/
cząstek

A1

-

-

A1ﬂ

-

A2

s1, s2, s3

d0

A2ﬂ

s1, s2

A2

s1, s2, s3

d1, d2

B

s1, s2, s3

d0, d1, d2

-

-

C

s1, s2, s3

d0, d1, d2

D

s1

d0, d1, d2

Bﬂ, Cﬂ

s1, s2

D

s2, s3

d0, d1, d2

Dﬂ, Eﬂ

s1, s2

E

-

-

E

-

d2

Eﬂ

-

Tabela 1. Przyporządkowanie klas wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501‑1 określeniom dotyczącym palności, stosowanym w polskich przepisach techniczno-budowlanych [4].
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IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASAD
DOBORU SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ
PROJEKTOWYCH
Projekt termomodernizacji budynku w zakresie ocieplenia
ścian zewnętrznych nie powinien ograniczać się do wyliczenia
współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród
zewnętrznych oraz doborze kolorystyki elewacji. W projekcie
powinno się znaleźć:
1. dla budynków istniejących - diagnostyka ich stanu pod
względem statyki oraz pod względem nośności podłoża
na które aplikowany ma być system ociepleń wraz z niezbędnymi obliczeniami. Należy tu zaznaczyć że problem ten
dotyczy zwłaszcza budynków wybudowanych w systemie
wielkiej płyty gdzie w większości przypadków nieznany jest
stan techniczny wieszaków łączących warstwę nośną płyty
z warstwą fakturową, która dodatkowo zostanie obciążona
ciężarem systemu ociepleń,
2. pełne obliczenia przegród budynku na zgodność z normami:
a) PN‑EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania”. Według tej normy oblicza się współczynnik przenikania ciepła przez przegrody U. Jego wielkość dla
poszczególnych przegród budowlanych. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U dla ścian, stropów, stropodachów, okien i drzwi balkonowych podano w załączniku do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” . Warto
tutaj wspomnieć, iż zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wartość współczynnika U zmieniła się w roku 2014 i będzie
się zmieniać w kolejnych latach. Obowiązujące wymagania dla współczynnika U dla wybranych przegród budowlanych
obowiązujące od 2014 roku oraz najbliższe zmiany przedstawione są w poniższej tabeli.
Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

1

Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16 ºC
b) przy 8 ºC ≤ ti < 16 ºC
c) przy ti < 8 ºC

2

Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8 ºC oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
b) przy Δti < 8 ºC
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego

3

4

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]
od 1.01.2014 r.

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.

0,25

0,23
0,45
0,90

0,20

1,00
bez wymagań
0,30

1,00
0,70
bez wymagań

b) PN‑EN ISO 13788: „Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania”.
Obliczenia wykonane zgodnie z tą normą dają informacje czy w projektowanej przegrodzie nie wystąpi kondensacja
pary wodnej, a jeśli już takowa będzie to czy ilość kondensatu jest w stanie odparować w miesiącach letnich nie tworząc
zagrożenia wystąpienia porażenia biologicznego,

9

3. Dobór systemu w zależności od:
 charakteru

użytkowania budynku (budynek użyteczności publicznej, bądź budynek mieszkalny) mający wpływ na rodzaj

materiału izolacyjnego ze względu na palność,
 wysokości

budynku: w przypadku budynków mieszkalnych – w budynkach o wysokości do 25 m należy stosować systemy

nierozprzestrzeniające ognia. Powyżej tej wysokości konieczne jest zaprojektowania systemu niepalnego
 usytuowania

budynku. Dla budynków zlokalizowanych w pobliżu terenów zielonych, jezior, rzek powinno się stosować sy-

stemy ociepleń wykończone tynkami bądź farbami odpornymi na porażenie biologiczne. Z kolei dla budynków zlokalizowanych na terenie dużych osiedli powinno się stosować do wysokości pierwszej kondygnacji wzmocnienie warstwy zbrojonej
siatką pancerną lub podwójną warstwą siatki z włókna szklanego dla zapewnienia odporności na uszkodzenia mechaniczne.
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V. KOMPATYBILNOŚĆ SKŁADNIKÓW
SYSTEMÓW I BENEFITY WYNIKAJĄCE
Z ZASTOSOWAŃ
System ETICS to zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków. Zestaw czyli zbiór elementów (zapraw, gruntów, tynków, materiału izolacyjnego, siatki zbrojącej) produkowanych i zalecanych do stosowania przez jednego producenta.
Poszczególne elementy systemu produkowane w oparciu o jednakową technologię, o te same surowce, o takie same receptury zapewniają doskonałą współpracę w skrajnych warunkach atmosferycznych. Prawidłowo dobrane właściwości materiałów poparte długotrwałymi badaniami powodują, iż proces termomodernizacji staje się procesem zarówno technicznie jak
i ekonomicznie uzasadnionym bo zapewniającym prawidłową pracę systemu, jego trwałość i estetykę.
Trwałość i estetykę zapewnia prawidłowo dobrana receptura produktów oraz ich skład materiałowy. Przejawia się to np.
w kompensowaniu naprężeń wywołanych wpływem temperatur (cykliczne nagrzewnie się i ochładzanie elewacji) oraz doskonałą przyczepnością międzywarstwową dobrze współpracujących elementów.
Ekonomiczne uzasadnienie stosowania pełnych systemów ociepleń wynika z zapewnienia jakości oraz prawidłowego funkcjonowania systemu przez długi okres czasu bez konieczności wykonywania remontów.
Głównym argumentem dotyczącym ekonomii przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynków jest fakt, iż
producent systemów ociepleń udziela gwarancji materiałowej jedynie w przypadku wbudowania pełnego systemu zgodnego
z Aprobatą Techniczną lub Europejską Oceną Techniczną
We współczesnym budownictwie przegrody zewnętrzne stanowią ściany jednorodne zaprojektowane i wykonane jako jednowarstwowe z elementów ceramicznych, betonu komórkowego lub wylewane jako żelbetowe na mokro. Są one proste w wykonaniu
lecz nie spełniają wymagań norm dotyczących ochrony cieplnej budynków. Z kolei w budynkach już istniejących przeważają
przegrody warstwowe i chociaż ich grubość niejednokrotnie jest znaczna to również nie spełniają one norm cieplnych.
Najprostszym zatem rozwiązaniem mającym na celu poprawę parametrów cieplno-wilgotnościowych ścian zewnętrznych,
a co za tym idzie poprawę warunków bytowych w lokalach wewnętrznych jest ocieplenie ścian metodą lekka – mokrą (ETICS).
Systemy ociepleń znajdujące się w ofercie firmy BASF Sp. z o.o. cechują się:
a) łatwością w montażu,
b) niewielką wagą niezagrażającą konstrukcji budynku,
c) trwałością eksploatacyjną – posiadają bardzo dobre parametry techniczne (wysokość odporność na uderzenia i zniszczenia
mechaniczne), zabezpieczenia biocydowe, małe nasiąkliwości warstw wykończeniowych oraz zamkniętą strukturę pozwalające zabezpieczyć powierzchnię przed skażeniem biologicznym oraz przed zabrudzeniami poprzez efekt samooczyszczenia,
d) spełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych,
e) wysoką estetyką – poprawiają wygląd ocieplanych budynków,
f) ekonomicznością rozwiązań – pozwalają zaoszczędzić nawet 30% na kosztach ogrzewania,
g) proekologicznymi rozwiązaniami – są produkowane w oparciu o ekologiczne
surowce i opakowania
a

Systemy ETICS oferowane przez firmę BASF Sp. z o.o. składają się z następujących składników:
a) zaprawy klejącej służącej do mocowania płyt izolacji termicznych,
b) płyt izolacji termicznych (styropianowych lub z wełny mineralnej),
c) łączników mechanicznych,

b

c

d
e

d) warstwy zbrojonej składającej się z zaprawy klejowej służącej do zatopienia

f

w niej siatki z włókna szklanego,
e) preparatu gruntującego,
f) cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

g

g) opcjonalnie farb elewacyjnych
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Składniki systemów
1. Materiały izolacyjne
Często zadajemy sobie pytanie jaki materiał izolacyjny zastosować podczas ocieplania budynku. Czy ma to być styropian czy
wełna mineralna?
Parametry cieplne tzn. współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) jest porównywalny dla obydwóch tych materiałów. Ich
zasadnicze wady i zalety zostały zgrupowane w poniższej tabeli.
Zalety

Wady

Styropian

- niewielki ciężar i mała gęstość pozorna
- bardzo dobre właściwości izolacyjne
do temp.80 ºC
- samogasnący (gasnący po usunięciu źródła
ognia)
- znacznie mniejsza nasiąkliwość objętościowa
wody – hydrofobowy
- większa wytrzymałość mechaniczna
- obojętny biologicznie, odporny na grzyby, pleśnie, bakterie
- nie ulega rozkładowi
- większa sztywność materiału
- łatwy w docinaniu i montażu

- znacznie gorsza przepuszczalność pary wodnej,
- produkt syntetyczny, sztuczny
- jest nieodporny na działanie rozpuszczalników
organicznych, pęcznieje pod wpływem benzyny
i ropy naftowej,
- znacznie mniejsza odporność na działanie ognia
- styropian można stosować tylko do 25 m, ze
względu na małą odporność ogniową
- mała odporność na promieniowanie UV

Wełna

- bardzo dobre właściwości izolacyjne nawet
do 600 ºC,
- większa odporność na działanie ognia niż styropianu, materiał niepalny
- znacznie lepsza przepuszczalność pary wodnej,
bardzo mały opór dyfuzyjny,
- materiał nieorganiczny, naturalny, mineralny,
niewrażliwy na czynniki biologiczne,
- większa odporność na czynniki chemiczne,
- lepsza izolacyjność akustyczna nawet o 20%
- lepsze właściwości sprężysto-elastyczne, większe możliwości w docieplaniu budynków,
- stabilność wymiarowa oraz długa trwałość

- w yższa cena
- większa nasiąkliwość objętościowa, mniejsza
trwałość w warunkach większego zawilgocenia, trzeba przestrzegać zasad wykonawstwa,
podczas składowania i montażu nie może być
zamoczona,
- gorsze parametry wytrzymałościowe
- większa gęstość pozorna, stąd większy ciężar
materiału
- materiał mniej sztywny, kłuje i podrażnia skórę
i drogi oddechowe
- materiał trudny do obróbki mechanicznej

Reasumując:
Na rynku dostępne są styropiany w różnych kolorach (biały, białe z ciemnymi wtrąceniami oraz grafitowe). Można również wyodrębnić płyty z tzw. felcem, który działa jak zamek zmniejszając możliwość występowania mostków termicznych na połączeniach. Wszystkie one spełniają wymagania normy PN‑EN 13163:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”, a różnią się wielkością współczynnika przewodności cieplnej λ
oraz właściwościami mechanicznymi.
Wełnę można kupić w postaci płyt, lameli (układ włókien prostopadły do powierzchni ściany) oraz płyt tzw. dwugęstościowych
gdzie warstwa zewnętrzna jest wykonana z twardej wełny mineralnej o dużej gęstości i stanowi utwardzone oraz stabilne podłoże dla zaprawy zbrojącej oraz tynku. Warstwa wewnętrzna płyty, która przylega do ściany nośnej, jest wykonana ze sprężystej wełny mineralnej. Dzięki temu łatwiej ją dopasować nawet do nierównej ściany. Sprężystość wpływa również na ścisłe
przyleganie do siebie krawędzi płyt, co pozwala zminimalizować liniowe mostki termiczne. Wełna do systemu ociepleń musi
spełniać wymogi normy PN‑EN 13162:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
O wyborze materiału izolacyjnego zastosowanego w systemie ociepleń decydują:
 wymagania
 wynik

w zakresie klasyfikacji ogniowej wynikające z przeznaczenia budynku i jego wysokości,

analizy cieplno-wilgotnościowej przegród ze szczególnym uwzględnieniem ścian trójwarstwowych oraz w przypadku

docieplenia budynków już ocieplonych (ocieplenie na ocieplenie)
 kryterium

kosztowe

2. Łączniki mechaniczne
Również i w tym miejscu obserwujemy intensywny rozwój techniki zamocowań systemów ociepleń. Firma BASF zaleca stosowanie wszystkich łączników mechanicznych, których parametry techniczne są zgodne z ETAG 014 „Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” a więc posiadają Europejskie Oceny Techniczne/Europejskie
Aprobaty Techniczne.
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Długość łączników mechanicznych jest uzależniona od rodzaju podłoża. Całkowita długość jest równa grubości izolacji + grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Minimalna głębokość zakotwienia niektórych typów
łączników wynosi 25 mm. W przypadku zamocowania systemów ociepleń do podłoży wykonanych z gazobetonu (podłoże
typu E wg ETAG 014) minimalna głębokość zakotwienia wzrasta nawet do 65 mm. Głębokość wierconych otworów pod łączniki mechaniczne powinna być ok. 1 cm większa niż głębokość ich zakotwienia.
Rozwój techniki zamocowań przyczynił się również do powstania tzw. termo dybli czyli łączników posiadających zatyczki
styropianowe. Podczas montażu zagłębia się on w płytę izolacyjną po czym jest przekrywany denkiem wykonanych w materiału izolacyjnego. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed powstawaniem mostków termicznych, ale budowa tego łącznika
powoduje również równomierne przesychanie elewacji eliminując często widoczny rysunek układu łączników na ocieplanych
ścianach.
Ostateczny dobór łączników powinien wynikać z:
 zapewnienia
 obliczeń

stabilności mocowania płyt izolacji termicznej w różnych rodzajach podłoży,

izolacji termicznej uwzględniających powstawanie punktowych mostków termicznych w miejscu mocowań łączni-

ków tradycyjnych

3. Siatki zbrojące
Siatka przeznaczona do systemów ociepleń powinna być wykonana z włókna szklanego. Powinna również posiadać również
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.
W Aprobacie Technicznej określane są m.in.: rodzaj splotu, wymiary oczek, masę powierzchniową, alkalioodporność oraz
niezbędne parametry techniczne.
Decydujący wpływ na wybór siatek ma:
 wielkość

obciążenia jakie będzie przenoszone przez warstwę zbrojoną systemu np. wykończenia płytkami kamiennymi,

 wymagana

dla systemu podwyższona odporność na uderzenie np. dolne partie elewacji narażone na uszkodzenia

mechaniczne
W poprzednich punktach wskazano na zasady doboru systemów, ich projektowania i kompatybilności cech składników
systemów ociepleń produkowanych przez BASF. W części dalszej opracowania zostaną przedstawione produkty wchodzące
w skład systemów ociepleń MultiTherm®.

4. Zaprawy klejące do mocowania płyt ze styropianu i wełny mineralnej
Zaprawy te zostały zaprojektowane jako dwufunkcyjne. Ich właściwości chemiczne i mechaniczne pozwalają na wykorzystywanie do przyklejania zarówno płyt ze styropianu jak i wełny mineralnej.
PCI Multicret PHS
a) Zaprawa klejąca PCI Multicret PHS służy do przyklejania płyt styropianowych (w tym grafitowych) oraz
płyt z wełny mineralnej. Jest to zaprawa produkowana na bazie cementu jako spoiwa. Charakteryzuje
się ona następującymi właściwościami:
 Całkowicie

odporna na zmienne warunki atmosferyczne

 Homogeniczna
 Posiada

i posiadająca bardzo dobre parametry robocze

wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, ceramicznych jak i materiałów izola-

cyjnych (styropian, wełna)
 Posiada
 Do

bardzo dobrą przyczepność początkowa, szybkie wiązanie

aplikacji ręcznej i maszynowej

 Zbrojona
 Do

włóknami szklanymi

przyklejania płyt wełny mineralnej do stropów od strony sufitów w systemie „garażowym” PCI Multitherm® G

5. Zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej oraz przyklejania płyt izolacji termicznej.
Bardzo dobra zwilżalność podłoża oraz wysokie parametry przyczepności tych zapraw pozwalają na wykonywanie warstwy
zbrojonej w systemach ociepleń opartych zarówno na styropianie jak i wełnie mineralnej. Wykorzystanie mikrowłókien wchodzących w ich skład recepturowy powoduje zwiększenie elastyczności warstwy, a co za tym idzie daje możliwość kompensacji naprężeń wywołanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
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PCI Multicret Multi
a) Zaprawa klejąco-szpachlowa PCI Multicret Multi służy do przyklejania płyt styropianowych (w tym grafitowych), płyt z wełny mineralnej oraz wykonywania warstwy zbrojonej. Jest to zaprawa zaprojektowana
na bazie cementu, której skład został wzbogacony o wiele dodatków uszlachetniających. Wszystko to
sprawia, że zaprawa jest:
 W

pełni odporna na zmienne na warunki atmosferyczne

 Homogeniczna
 Elastyczna
 Posiada

i posiada bardzo dobre parametry robocze

– odporna na rysy i pęknięcia

wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, ceramicznych jak i materiałów izola-

cyjnych (styropian, wełna)
 Do

aplikacji ręcznej i maszynowej

 Wysoce

odporna na uszkodzenia mechaniczne

PCI Multicret Super White
b) Biała zaprawa klejąco-szpachlowa PCI Multicret Super White służy do przyklejania płyt styropianowych
(w tym grafitowych), płyt z wełny mineralnej oraz wykonywania warstwy zbrojonej. Zaprawa ta dzięki
zastosowaniu białego cementu jako spoiwa zyskuje jeszcze jedną, bardzo istotną cechę odróżniającą ją
od tradycyjnych szarych zapraw – nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków w momencie kiedy
powierzchnia zaprawy jest wyprowadzona na gładko i nie wymaga szlifowania powodującego otwarcie
struktury kleju. Brak konieczności gruntowania powierzchni z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
odpowiedniej przyczepności warstw wykończeniowych pozwala na skrócenie procesu inwestycyjnego
oraz zmniejszenie kosztu 1 m2 ocieplenia. Pozostałe właściwości zaprawy:
 W

pełni odporna na zmienne na warunki atmosferyczne

 Posiada

bardzo dobre parametry robocze

 Elastyczna,

zbrojona włóknami szklanymi – odporna na rysy i pęknięcia

 Charakteryzuje

się wysoką przyczepnością zarówno do podłoży mineralnych, ceramicznych jak i materiałów izolacyjnych

(styropian, wełna)
 Receptura

oparta na białym cemencie

 Nie

wymaga gruntowania przed aplikacją tynków

 Do

aplikacji ręcznej i maszynowej

 Wysoce

odporna na uszkodzenia mechaniczne

6. Preparaty gruntujące.
Pełnią bardzo ważną rolę w systemach ociepleń:
 Dzięki

zawartości piasku kwarcowego w swoich składzie po zagruntowaniu rozwijają powierzchnię zwiększając tym samym

przyczepność międzywarstwową,
 Skład

chemiczny gruntów pozawala na zachowanie paro przepuszczalności układu ociepleniowego,

 Ujednolicają
 Nadają

nasiąkliwość podłoża dzięki czemu tynki wysychają równomiernie na całej powierzchni,

się do kolorowania pod kolor zbliżony do warstwy wierzchniej dzięki czemu powstaje tło eliminujące prześwitywanie

koloru kleju przez ewentualne niedoskonałości w aplikacji tynku,
 Zmniejszają

nasiąkliwość warstwy zbrojącej dzięki czemu tworzą barierę ochronną dla warunków atmosferycznych w razie

konieczności przerwania prac na przykład na okres zimowy,
PCI Multigrund PGU
Środek gruntujący PCI Multigrund PGU firmy BASF Sp. z o.o. służy do gruntowania podłoży pod cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe.
7. Wyprawy tynkarskie.
Zadaniem tynków w systemach ociepleń jest:
a) Ochrona systemu przed wpływem warunków atmosferycznych
b) Współdziałanie z warstwą zbrojoną w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne
c) Ochrona przed mikroorganizmami
d) Zapewnienie wizualnego efektu
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Ze względu na spoiwo tynki dzielimy na:
a) Tynki mineralne wykonywane są z suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego lub hydraulicznego, kruszywa mineralnego i pigmentu. Często ich skład wzbogacany jest poprzez dodanie polimerów i wtedy mówimy
o tynkach mineralno – polimerowych. Dodatki polimerów powodują zwiększenie elastyczności tynku mineralnego oraz
jego doszczelnienie. Poprawę tych parametrów powodują również często dodawane do składu mikrowłókna. Tynki mineralne ze względu na swoją mało skomplikowaną budowę wiążą na drodze chemicznej przez odparowanie wody. Z czasem
wytrzymałość tynku w trakcie użytkowania jest polepszana dzięki naturalnemu procesowi karbonatyzacji, który zmniejsza
nasiąkliwość oraz poprawia odporność na korozję chemiczną. Dzięki swojemu składowi chemicznemu tynki te posiadają
wysokie pH (około 12) stanowiąc naturalną barierę dla rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni. Cechuje je wysoka
przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla, duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne, mrozoodporność,
wysoka odporność termiczna, niepalność. Są jednak nasiąkliwe dlatego często zaleca się malowanie ich powierzchni farbami poprawiającymi ten parametr. Tynki aplikowane są na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne.,
b) Tynki akrylowe dostarczane jako gotowe do użycia w formie pasty gdzie spoiwem jest wodna dyspersja żywic akrylowych.
Zawierają one również wypełniacze, kruszywa kwarcowe i mineralne oraz mikrowłókna poprawiające ich właściwości.
Wiązanie tynków następuje w wyniku przemian fizycznych przez odparowanie wody dlatego w warunkach obniżonych
temperatur oraz dużej wilgotności powietrza proces ten może być zaburzony czego efektem jest dłuższe wiązanie tynku.
Charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, odpornością na zmiany temperatury, dużą wytrzymałością mechaniczną,
bardzo małą nasiąkliwością (odporność na czyszczenie), ale niską paroprzepuszczalnością. Z uwagi na zdecydowanie
mniejszą alkaliczność (pH ok. 7) charakteryzują się większą odpornością na działanie promieniowania UV, a więc są odporne na destrukcję koloru. Zawierają jednak wiele związków organicznych, które stanowią pożywkę dla grzybów, mchów
i alg. Organizmy te w wysoce sprzyjających warunkach mogą rozwijać się na elewacji mimo zawartości biocydów.
c) Tynki mozaikowe to odmiana tynków akrylowych. Żywica akrylowa tworzy w nich spoiwo natomiast wypełniaczem są
różnobarwne kruszywa marmurowe (kolor naturalny) oraz kwarcowe (barwione). To właśnie wielobarwne kruszywa dają
w tych tynkach możliwość tworzenia nieskończonej ilości wzorów. Tynki mozaikowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, trwałością, odpornością na ścieranie, zmywanie, szorowanie, odpornością na warunki
atmosferyczne, działanie promieni UV oraz doskonałą przyczepnością do podłoży. Dzięki swoim właściwością stosuje się je
najczęściej w miejscach gdzie będą pracować w warunkach ekstremalnie trudnych jak cokoły, wejścia do klatek schodowych, korytarze.
d) Tynki silikatowe ten rodzaj tynków dostarczany jest również w postaci gotowej do użycia pasty. Wytwarzane są na bazie
szkła wodnego potasowego z dodatkiem wypełniaczy i kruszyw. Wiążą na drodze chemicznej i częściowo fizycznej zatem
w wyniku reakcji związków krzemianowych z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu tynk ten zwiększa swoją trwałość.
Dzięki wysokiemu pH (około 11) podobnie jak tynki mineralne stanowią podłoże niesprzyjające rozwojowi grzybów, alg
i pleśni. Jednak ten wysoki stopień pH stwarza zagrożenie dla pigmentów organicznych stosowanych do barwienia tynków.
Charakteryzują się wysoką odpornością na wpływy atmosferyczne, elastycznością, wysoką paroprzepuszczalnością,
trwałością, dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych, odpornością na działanie promieni UV, odpornością na odkształcenia, dużą odpornością na zabrudzenia. Są one szczególnie polecane do zastosowań w budynkach zabytkowych,
w przegrodach gdzie wymagana jest bardzo wysoka paroprzepusczalność,
e) Tynki silikonowe są mieszaniną wodnej dyspersji żywic silikonowych i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami. Łączą w sobie zalety wszystkich wyżej opisanych tynków, dlatego są jednym z najlepszych rodzajów tynków
cienkowarstwowych. Wiążą przez odparowanie wody.
Tynki silikonowe są odporne na skażenia, na niekorzystne warunki atmosferyczne, są wysoce paroprzepuszczalne, elastyczne, trwałe, niskonasiąkliwe i wytrzymałe mechanicznie. Ich skład powoduje, iż są wysoce hydrofobowe. Zjawisko to
przejawia się zdolnością tynku do tzw. efektu samoczyszczenia czyli usuwania brudu i kurzu podczas występowania opadów atmosferycznych. Dzięki zawartości wypełniaczy naturalnych posiadają zwiększoną odporność na promieniowanie UV,
a co za tym idzie zabarwione zachowują stabilność kolorów. Wszystkie te zalety znakomicie zwiększają trwałość tynków
silikonowych. Mogą one być stosowane we wszystkich układach systemów ociepleń oraz stanowić warstwę wykończeniową na większości podłoży mineralnych,
f) Tynki silikatowo-silikonowe produkowane są na bazie dyspersji krzemianów potasowych oraz kombinacji żywic syntetyczno-silikonowych i wypełniaczy. Charakteryzują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością,
bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. Odczyn pH około 9 - 9,5 chroni je przed rozwojem
grzybów, alg i pleśni. Są odporne na blaknięcie i działanie promieni UV. Tynki te znakomicie kompensują naprężenia, są
elastyczne, wytrzymałe i odporne na spękania. Ze względu na swoje właściwości dedykowane są do wszystkich systemów
ociepleń oraz mogą stanowić warstwę wykończeniową na większości podłoży mineralnych.
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Poniższa tabela przedstawia ofertę tynków firmy BASF Sp. z o.o.
OFERTA TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH FIRMY BASF Sp. z o.o.
Rodzaj tynku
Tynki mineralne

Tynki akrylowe

Tynki silikatowe

Tynki silikonowe

Tynki silikatowo-silikonowe

Nazwa handlowa

Faktura

Uziarnienie (mm)

Zużycie ok. (kg/m2 )

PCI Multiputz MSP 1

baranka

1,5

2,8

PCI Multiputz MSP 2

baranka

2,5

3,2

PCI Multiputz MSP 3

baranka

3,0

4,1

PCI Multiputz MRP 2

kornikowa

2,5

3,2

PCI Multiputz ED

gładki

0,7

1,12 kg/m2/mm

PCI Multiputz ZA

baranka

1,5

2,0 - 2,2

PCI Multiputz ZA

baranka

2,0

2,9 - 3,1

PCI Multiputz RA

kornikowa

1,5

2,0 - 2,2

PCI Multiputz RA

kornikowa

2,0

2,6 - 2,8

PCI Multiputz MP

mozaikowy

1,8

4,5

PCI Multiputz ZT

baranka

1,5

2,7

PCI Multiputz ZT

baranka

2,0

3,0

PCI Multiputz RT

kornikowa

2,0

3,0

PCI Multiputz ZS

baranka

1,0

1,9 – 2,0

PCI Multiputz ZS

baranka

1,5

2,0 – 2,2

PCI Multiputz ZS

baranka

2,0

2,9 – 3,1

PCI Multiputz ZS

baranka

3,0

3,6 – 3,8

PCI Multiputz RS

kornikowa

1,5

2,0 – 2,2

PCI Multiputz RS

kornikowa

2,0

2,6 – 2,8

PCI Multiputz NoBio Z

baranka

1,5

2,1

PCI Multiputz NoBio Z

baranka

2,0

3,0

PCI Multiputz ZX

baranka

1,5

2,1

PCI Multiputz ZX

baranka

2,0

3,0

Wszystkie tynki dostarczane na rynek przez firmę BASF jako gotowe w paście posiadają podwójne zabezpieczenie
biocydowe: in can zabezpieczające tynki w opakowaniu podczas całego okresu ważności przed rozwojem pleśni
oraz powłokowe zabezpieczające tynki wbudowane na ściany przed rozwojem grzybów, mchów i porostów.
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8. Farby elewacyjne
Farby elewacyjne pełnią ważną rolę w systemach ociepleń. Z jednej strony mogą być dopełnieniem, domknięciem systemu np.
w przypadku stosowania tynków mineralnych gdzie zalecane jest malowanie celem zmniejszenia nasiąkliwości tynku lub uzyskania odpowiedniej kolorystyki, z drugiej strony są środkiem służącym do renowacji wyglądu elewacji. Jak wiadomo wynikiem
długotrwałej eksploatacji są zabrudzenie i zakurzenie bądź w sprzyjających warunkach skażenie mikrobiologiczne.
Podział farb elewacyjnych wynika również z użytego w ich składzie spoiwa.
a) Farby akrylowe produkowane są na bazie żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi. Charakteryzują się dobrą siłą
krycia, dobrą przyczepnością do podłoża, bardzo małą nasiąkliwością dzięki czemu są trwałe i odporne na zabrudzenia,
ale i odporne na szorowanie. Ich skład chemiczny oraz pH 8 - 9 pozwalają na barwienia tych farb w bardzo intensywnych
kolorach bez obawy przed blaknięciem. Wysoka zawartość żywic akrylowych powoduje, że farby te mają bardzo małą
paroprzepuszczalność stąd wynikają ograniczenia w ich stosowaniu. Farbami akrylowymi można malować tynki mineralne,
akrylowe tradycyjne tynki cementowo-wapienne, betony,
b) Farby silikatowe spoiwem jest tutaj szkło wodne potasowe. Powłoka malarska utwardza się pod wpływem dwutlenku
węgla pobieranego z powietrza oraz wskutek odparowywania wody. Powłoki z farb krzemianowych są trwałe, odporne
na wilgoć i mają dużą odporność mechaniczną. Są całkowicie niepalne i odporne na rozwój mikroorganizmów (pH w granicach 11). Mają bardzo dobrą paroprzepuszczalność dlatego są zalecane szczególnie w systemach ociepleń gdzie warstwę
izolacji termicznej stanowi wełna mineralna. Ze względu na swoje właściwości nadają się szczególnie dobrze do malowania
elewacji znajdujących się pobliżu terenów zielonych, jezior oraz ścian w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie.
Polecane są również do wymalowań obiektów zabytkowych. Farbami silikatowymi można malować tynki minerale, silikatowe, tynki renowacyjne, tradycyjne tynki cementowo-wapienne.
c) Farby silikonowe Produkowane są na bazie żywic silikonowych z wypełniaczami. Posiadają dobrą paroprzepuszczalność,
bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Są odporne na promieniowanie UV. Nadają się do barwienia w bardzo intensywnych kolorach. Doskonale kryją podczas malowania. Ich długa trwałość związana jest z wysoką odpornością na szorowanie, ale przede wszystkim z budową. Pomalowane nimi elewacje zyskują nieelektryzującą się powierzchnię, co ułatwia
samooczyszczanie z kurzu podczas opadów atmosferycznych. Farbami silikonowymi można malować tynki mineralne,
akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikatowe i silikonowe oraz tradycyjne tynki cementowo-wapienne, betony.
Poniższa tabela przedstawia ofertę tynków firmy BASF Sp. z o.o.
OFERTA FARB ELEWACYJNYCH FIRMY BASF Sp. z o.o.
Rodzaj farby
Farba akrylowa

Nazwa handlowa
PCI Multitop FA

Zużycie (l/m2 ) przy dwukrotnym malowaniu
0,25

Farba silikatowa

PCI Multitop FT

0,25

Farba silikonowa

PCI Multitop FS

0,25

Mineralno-polimerowa farba silikonowa

PCI Multitop FM

0,25
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VI. Systemy ociepleń BASF Sp. z o.o.
Wszystkie powyżej opisane materiały zostały zebrane i podzielone w zestawy wyrobów do wykonywania systemów ociepleń,
których układ jest zależny od:
 charakteru
 lokalizacji

budynku poddawanego termomodernizacji,

budynku (tereny zielone, okolice jezior, rzek),

 wyniku

obliczeń cieplno-wilgotnościowych,

 rodzaju

warstwy wykończeniowej systemu,

Systemy posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające je obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj.
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Klasyfikacje Ogniowe oraz Deklaracje Zgodnosci.
Zestawienie systemów ociepleń PCI Multitherm®
PCI Multitherm®

EPS

zaprawa klejąca
materiał termoziolacyjny

Preparat gruntujący
Tynk cienkowarstwowy

K

G

PCI Multicret PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
EPS TR 80

Zaprawa klejąco- szpachlowa
Siatka

MW
wełna mineralna: fasadowa lub lamelowa

EPS TR 100

wełna mineralna
lamelowa

PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White

Ø

Vertex R131 A101, Vertex R117 A101 ST 2924-100/7 KM, ST 112100/7, ASGLATEX 03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5A

Ø

PCI Multigrund PGU lub Ø

Ø

PCI Multigrund PGU
lub Ø

PCI Multiputz MSP; MRP; ED
PCI Multiputz ZT; RT
PCI Multiputz ZS; RS
PCI Multiputz No Bio Z
PCI Multiputz ZX

Ø

PCI Multiputz MSP 1

Ø

PCI Multitop FM
PCI Multitop FT

PCI Multiputz ZA; RA;
MP
Farba elewacyjna

PCI Multitop FT
PCI Multitop FM
PCI Multitop FS
PCI Multitop FA

Zaprawa klejąca

Ø

Ø

PCI Pericol Flex
PCI FT Extra

Ø

Spoina

Ø

Ø

PCI Pericolor Flex
PCI Nanofug Premium

Ø

1. System ociepleń ścian zewnętrznych MultiTherm® K.
System ten może być stosowany wszędzie tam gdzie warstwę wykończeniową będą stanowić okładziny ceramiczne lub okładziny z kamienia naturalnego. Technika wykonania tego systemu polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz,
warstwowego układu, składającego się z płyt styropianowych jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej z elewacyjnych okładzin ceramicznych, ceglanych lub
okładzin z kamienia naturalnego. System posiada krajową Aprobatę Techniczną AT‑15‑8763/2016 oraz klasyfikację ogniową
„nierozprzestrzeniający ognia od strony elewacji” według normy PN-90/B-02867
Ograniczenia systemu:
 ciężar
 w

płytek nie może przekraczać 40 kg/m2

systemie można używać jedynie styropianu o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 oraz co najmniej klasie E reakcji na ogień

Składniki systemu MultiTherm® K:
a) zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych:
 PCI Multicret PHS
 PCI Multicret Multi
 PCI Multicret Super White
b) styropiany o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 według PN‑EN 13163:2013, klasie reakcji na ogień co najmniej E o grubości do 25 cm,
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c) łączniki mechaniczne posiadające Europejskie Aprobaty
techniczne/Europejskie Oceny Techniczne wydane na pod-

1

stawie ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania

2

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych”
d) siatki z włókna szklanego: Vertex R131 A 101, VERTEX

3

R117 A 101, ST 2924-100/7 KM, ST 112-100/7, ASGLATEX
03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5A

4

e) zaprawy klejąco-szpachlowe do zatapiania siatki
 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

5

f) zaprawy klejące do mocowania płytek
 PCI

Pericol Flex

 PCI

FT Extra

6

g) płytki elewacyjne ceramiczne prasowane lub ciągnione wg
PN‑EN 14411:2009, płytki okładzinowe z kamienia naturalnego wg PN‑EN 1469:2005
h) zaprawy do spoinowania
 PCI

Nanofug Premium

 PCI

Pericolor Flex

i) uszczelniacze do wypełniania dylatacji
 PCI

Silcofug E

 PCI

Elritan 100

1 - mur ocieplany
2 - zaprawy klejące PCI Multicret
3 - styropian
4 - zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5 - zaprawy klejące do płytek ceramicznych PCI
6 - okładziny ceramiczne lub z kamienia naturalnego

2. System ociepleń ścian zewnętrznych MultiTherm® G.
Jest to specyficzny system ociepleń do służący do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów, w pomieszczeniach
zamkniętych oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi, piwnice), nad którymi znajdują się pomieszczenia
ogrzewane, w budynkach nowo wznoszonych i użytkowanych. Ocieplenie to może być również stosowane w celu zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach zamkniętych. Specyfika tego systemu polega na wykończeniu powierzchni wełny farbą
bądź tynkiem nanoszonym metoda natryskową. Układy ociepleniowe MultiTherm® G zostały sklasyfikowane zgodnie z normą
PN‑EN 13501‑1+A1;2010 w klasie A2-s1, d0 reakcji na ogień oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75
z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami) jako niepalne, niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia wewnątrz i na zewnątrz
budynków. System posiada krajową Aprobatę Techniczną AT‑15‑8096/2016.
Składniki systemu MultiTherm® G:
a) zaprawy klejące do przyklejania wełny mineralnej:
 PCI

Multicret PHS

 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

b) wełny mineralne spełniające następujące wymagania według
normy PN‑EN 13162:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie – Specyfikacja”:

1
2
3
4
5

–– klasa tolerancji grubości – T5
–– odchyłki wymiarów: długości ± 2%, szerokości ± 1,5%
–– stabilność wymiarów – DS.(TH)
–– nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS
–– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu – WL(P)
–– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
–– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni
czołowych, kPa ≥ 15 (TR15)
–– klasa reakcji na ogień – co najmniej A2-s3, d)

1 - strop ocieplany
2 - zaprawy klejące PCI Multicret
3 - wełna mineralna
4 - grunt PCI Multigrund PGU
5 - t ynk cienkowarstwowy PCI Multiputz MSP 1 alternatywnie farby PCI
Multitop FT lub FM
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c) środek gruntujący PCI Multigrund PGU stosowany opcjonalnie w wypadku mocowania płyt z wełny mineralnej bez fabrycznego gruntowania
d) tynk mineralny - PCI Multiputz MSP 1
e) opcjonalnie farby - PCI Multitop FT, PCI Multitop FM

3. System ociepleń ścian zewnętrznych MultiTherm® EPS.
Jest to unikatowy system funkcjonujący na rynku krajowym ponieważ skupia w sobie dwa rodzaje zastosowań. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem MultiTherm® EPS umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla :
 ścian

zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub

 ścian

zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wyma-

gań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy
klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej oraz
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca zapewnia
przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy
styropianu, aż do nośnego podłoża mineralnego i być zakotwione w ścianie na głębokość ściśle określoną w projekcie ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju podłoża. System posiada krajową Aprobatę Techniczną
AT‑15‑8763/2016. Układy ociepleniowe MultiTherm® EPS zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
Składniki systemu MultiTherm® EPS:
a) zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych:
 PCI

Multicret PHS

 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

b) styropiany o wytrzymałości na rozciąganie minimum TR
80 według PN‑EN 13163:2013, klasie reakcji na ogień co
najmniej E o grubości do 25 cm,
c) łączniki mechaniczne posiadające Europejskie Aprobaty
techniczne/Europejskie Oceny Techniczne wydane

1
2
3
4
5
6

na podstawie ETAG 014 «Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian

7

zewnętrznych»
d) siatki z włókna szklanego: Vertex R131 A 101, VERTEX
R117 A 101, ST 2924-100/7 KM, ST 112-100/7, ASGLATEX
03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5A
e) zaprawy klejąco-szpachlowe do zatapiania siatki
 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

f) środek gruntujący PCI Multigrund PGU
g) tynki mineralne
 PCI

Multiputz MSP (faktura baranka)

 PCI

Multiputz MRP (faktura kornikowa)

 PCI

Multiputz ED (tynk gładki)

h) tynki akrylowe
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 PCI

Multiputz ZA (faktura baranka)

 PCI

Multiputz RA (faktura kornikowa)

 PCI

Multiputz MP (tynk mozaikowy)

1 - mur ocieplany
2 - zaprawy klejące PCI Multicret
3 - styropian
4 - zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5 - grunt PCI Multigrund PGU
6 - t ynki cienkowarstwowe PCI Multiputz opcjonalnie malowane fabami PCI
Multitop
7 - farby PCI Multitop

i) tynki silikatowe
 PCI

Multiputz ZT (faktura baranka)

 PCI

Multiputz RT (faktura kornikowa)

j) tynki silikonowe
 PCI

Multiputz ZS (faktura baranka)

 PCI

Multiputz RS (faktura kornikowa)

 PCI

Multiputz NoBio Z (faktura baranka)

k) tynki silikatowo-silikonowe
 PCI

Multiputz ZX (faktura baranka)

l) farby elewacyjne
 farba

akrylowa PCI Multitop FA

 farba

silikatowa PCI Multitop FT

 farba

silikonowa PCI Multitop FS

 mineralno-polimerowa

farba silikonowa PCI Multitop FM

4. System ociepleń ścian zewnętrznych MultiTherm® MW.
Pierwszy system na rynku polskim dający identycznie jak system MultiTherm® EPS możliwość naprawy, renowacji czy też
zwiększenia grubości izolacji bez konieczności rozbiórki i utylizacji starego ocieplenia.
MultiTherm® MW umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla :
 ścian

zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub

 ścian

zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wyma-

gań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej mogą być mocowane za pomocą zaprawy
klejącej oraz zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się z wełny
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy
tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca
zapewnia przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy wełny, aż do nośnego podłoża mineralnego i być zakotwione w ścianie na głębokość ściśle określoną w projekcie ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju podłoża. System posiada krajową Aprobatę
Techniczną AT‑15‑7741/2016.
Składniki systemu MultiTherm® MW:
a) zaprawy klejące do przyklejania wełny mineralnej:
 PCI

Multicret PHS

 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

b) wełny mineralne spełniające następujące wymagania według normy PN‑EN 13162:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”:
–– klasa tolerancji grubości – T5 dla płyt lamelowych i T4 lub T 5 dla płyty zwykłej
–– odchyłki wymiarów: długości ± 2%, szerokości ± 1,5%
–– stabilność wymiarów – DS.(TH)
–– nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS
–– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu – WL(P)
–– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
–– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, kPa dla płyt lamelowych ≥ 80 (TR80) i dla płyt
zwykłych ≥ 10 (TR 10)
–– klasa reakcji na ogień – co najmniej A2-s3, d)
c) łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym posiadające Europejskie Aprobaty techniczne/Europejskie Oceny Techniczne
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wydane na podstawie ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian

1

zewnętrznych”

2

d) siatki z włókna szklanego: Vertex R131 A 101, VERTEX
R117 A 101, ST 2924-100/7 KM, ST 112-100/7, ASGLATEX

3

03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5A
e) zaprawy klejąco-szpachlowe do zatapiania siatki
 PCI

Multicret Multi

 PCI

Multicret Super White

4
5
6

f) środek gruntujący PCI Multigrund PGU
g) tynki mineralne
 PCI

Multiputz MSP (faktura baranka)

 PCI

Multiputz MRP (faktura kornikowa)

 PCI

Multiputz ED (tynk gładki)

7

h) tynki silikatowe
 PCI

Multiputz ZT (faktura baranka)

 PCI

Multiputz RT (faktura kornikowa)

i) tynki silikonowe
 PCI

Multiputz ZS (faktura baranka)

 PCI

Multiputz RS (faktura kornikowa)

 PCI

Multiputz NoBio Z (faktura baranka)

j) tynki silikatowo-silikonowe
 PCI

Multiputz ZX (faktura baranka)

k) farby elewacyjne
 farba

silikatowa PCI Multitop FT

 farba

silikonowa PCI Multitop FS

 mineralno-polimerowa
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farba silikonowa PCI Multitop FM

1 - mur ocieplany
2 - zaprawy klejące PCI Multicret
3 - wełna mineralna
4 - zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5 - grunt PCI Multigrund PGU
6 - tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz
7 - farby PCI Multitop

VII. DETALE W SYSTEMACH OCIEPLEŃ

W poprzednich rozdziałach zostały omówione regulacje
prawne, bezpieczeństwo pożarowe oraz wymagania w zakresie

Nieocieplone, wychłodzone ściany są bezpośrednią przyczyną szybkiego
i gwałtownego ruchu powietrza spowodowanego różnicą temperatur przegród w pomieszczeniu. Zjawisko takie powoduje dyskomfort dla osób w nim
przebywających.

zasad doboru systemów i rozwiązań projektowych dotyczących systemów ociepleń ETICS. Wskazano również na potrzebę dobierania produktów systemowych w sposób zapewniający kompatybilność ich pracy.
Należy jednak jeszcze raz przypomnieć, że dbałość o szczegóły na każdym etapie prac związanych z systemami ETICS
jest gwarantem osiągnięcia celu jakim jest prawidłowe ocieplanie ścian zewnętrznych budynków.
1. Etap projektowania systemu. Wynikiem prawidłowo zaprojektowanego systemu ociepleń jest normowy współczynnik
przenikalności cieplnej, ale również system dobrany w sposób zapewniający wyprowadzenie pary wodnej z przegrody
bez możliwości powstawania kondensacji mogącej prowadzić do rozwoju życia biologicznego na jej powierzchni.

W pomieszczeniu, którego ściany zewnętrzne są ocieplone panuje równomierny rozkład temperatur we wszystkich przegrodach, a powietrze
przepływa w sposób powolny i regularny zapewniając komfortowe warunki
bytowe.

System ETICS powinien również zapewnić komfortowe warunki bytowe dla osób przebywających w ocieplonych budynkach poprzez utrzymywanie wysokiej temperatury wewnętrznych powierzchni ścian, a co za tym idzie do powstania odpowiedniego rozkładu temperatur oraz prawidłowej cyrkulacji
powietrza.
Dzięki prawidłowo zaprojektowanemu i wykonanemu systemowi ociepleń eliminuje się mostki termiczne będące przyczyną powstawania wysokich strat ciepła w budynkach, ale
również wykraplania się w tych miejscach pary wodnej.

Zdjęcia termowizyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Widoczne
mostki termiczne w miesjcach występowania żelbetowych wieńców

Zdjęcia termowizyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Widoczne
występowanie strat ciepła spowodowane niedociepleniem ścian piwnic

23

Fotografia przedstawia nieprawidłowo wykonane klejenie płyty styropianowej
(warstwa kleju ma grubość 4 cm).

Fotografia ukazuje niewłaściwie wykonane „prostowanie” ściany. Przerwa
pomiędzy ścianą, a styropianem wynosi ok. 7 cm.

2. Etap wykonawstwa. Jest to bardzo ważny element w procesie ocieplania budynku systemami ETICS. Wykonawca
na tym etapie jest obowiązany do ścisłego stosowania się
do zaleceń wynikających z projektu technicznego ociepleń.
Równie ważne jest tu przestrzeganie zapisów zawartych
w kartach technicznych wyrobów, które w sposób ścisły
określają warunki w jakich można aplikować materiały,
sposób ich aplikacji, przerwy technologiczne oraz warunki
w jakich poszczególne składowe systemu powinny wiązać.
Niedopuszczalne jest na tym etapie stosowanie niesystemowych materiałów. Technologia prac związana z wykonaniem
systemów ociepleń jest zawarta w broszurze „Wytyczne
wykonawstwa robót ociepleniowych” oraz „Zalecenie
dotyczące renowacji ETICS (ocieplenie na ocieplenie), zaś
na co zwrócić uwagę i jak odbierać poszczególne etapy prac
ociepleniowych opisuje broszura „Niezbędnik nadzorującego
prace ociepleniowe ETICS”. Wszystkie te wydawnictwa są
załącznikiem do niniejszej broszury i powstały jako praca
zbiorowa producentów systemów ociepleń zrzeszonych
w Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń

Fotografia przedstawia niewłaściwy sposób zatopienia siatki zbrojącej oraz
zastosowanie zbyt grubej warstwy kleju warstwy zbrojącej.

Fotografie przedstawiają nieprawidłowe wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami styropianowymi (paski
styropianu o zbyt małych wymiarach) oraz efekt tego błędu w postaci peknięcia elewacji.
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3. Etap eksploatacji. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 156
z 2006 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), §4 - §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836) obowiązkiem każdego Inwestora, Właściciela czy Administratora budynku jest wykonywanie jedno i pięcioletnich przeglądów
stanu technicznego budynków. Elementem tych przeglądów jest również przegląd elewacji budynku. Jest to bardzo ważny
punkt pozwalający na bieżące zlokalizowanie usterek systemów ociepleń takich jak zarysowania pęknięcia, uszkodzenia
mechaniczne, skażenia biologiczne oraz zlecenie wykonania prac remontowych. Wytyczne do eksploatacji systemów ociepleń zawarte są również w załączonej do niniejszego opracowania broszurze Stowarzyszenia Na Rzecz Systemów Ociepleń
„Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń”

Na fografiach widoczne jest porażenie elewacji
przez algi będące wynikiem błędów popełnionych
na etapie transportu materiałów, wykonawstwa
oraz brakiem okresowych przeglądów elewacji.

Firma BASF mając na uwadze z jednej strony zapewnienie właściwych parametrów termoizolacyjnych budynków po zainstalowaniu systemu ociepleń z drugiej zaś trwałość eksploatacyjną i utrzymanie estetyki elewacji w długim przedziale czasowym
zapewnia nie tylko produkty systemowe o najwyższych parametrach technicznych, ale również współpracuje z projektantami,
wykonawcami, prowadzi system szkoleń.
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VIII. RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW
1. Mur izolowany
2. Materiał izolacyjny
3. Profil startowy
1

2

3

Rys. 1 - Układ płyt termoizolacyjnych w rarożniku wypukłym

pasmo krawędziowe
Legenda:
A

A - stosować 8 łączników na obszarze 1 m2
B - stosować 4 łączniki na obszarze 1 m2
C - odległość 1. rzędu od krawędzi ściany:
- beton ≥ 5 cm
- mur ≥ 10 cm

B

C
szerokość budynku

<8m

8 do 16 m

pow. 16 m

pasmo krawędziowe

1m

1,5 m

2m

Rys. 2 - Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych
26

pasmo krawędziowe
Legenda:
A - stosować 8 łączników na obszarze 1 m2
B - stosować 6 łączniki na obszarze 1 m2
C - odległość 1. rzędu od krawędzi ściany:
- beton ≥ 5 cm
- mur ≥ 10 cm

A

B

C
szerokość budynku

<8m

8 do 16 m

pow. 16 m

pasmo krawędziowe

1m

1,5 m

2m

Rys. 3 - Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt z wełny mineralnej

pasmo krawędziowe
Legenda:
A - stosować 8 łączników na obszarze 1 m2
B - stosować 5 łączników na obszarze 1 m2
C - odległość 1. rzędu od krawędzi ściany:
- beton ≥ 5 cm
- mur ≥ 10 cm

B
A

C
szerokość budynku

<8m

8 do 16 m

pow. 16 m

pasmo krawędziowe

1m

1,5 m

2m

Rys. 4 - Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt lamelowych
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>

>

35

20

cm

cm

Rys. 5 - Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w narożnikach otworów okiennych (drzwiowych)

1. Grunt pod pionową izolacje bitumiczną PCI
2. Pionowa izolacja bitumiczna PCI (typ ciężki, średni, lekki)
3. Mocowanie płyt styropianowych - masa bitumiczna PCI
4. Izolacja termiczna
5. Warstwa zbrojona z zaprawy Multicret z podwójną
warstwą siatki
6. Grunt PCI Multigrund PGU
7. Tynk mozaikowy PCI Multiputz MP
8. Izolacja PCI Seccoral
9. Zaprawy klejące PCI Multicret
10. Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwą
siatki
11. Preparat gruntujacy PCI Multigrund PGU
12. Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie
malowane farbami PCI Multitop
13. Profil startowy
14. PCI Silcofug lub Elritan 100
15. Mocowanie listwy

12
11
10
9

13

14

1
2

15

7
6
3
8
4

Rys. 6 - Ocieplenie cokołu budynku
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min. 30 cm nad poziomem gruntu

5

5
4
3

min. 30 - 40cm

1. Zaprawy klejące PCI Multicret
2. Izolacja termiczna
3. Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwą
siatki
4. Grunt PCI Multigrund PGU
5. Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie
malowane farbami PCI Multitop
6. Mineralna izolacja PCI (Barraseal lub Seccoral)
7. Tynk cementowo-wapienny
8. Preparat gruntujący PCI Multigrund PGU
9. Tynk mozaikowy PCI Multiputz MP
10. Profil startowy
11. Mocowanie profila

1
2
11

6
7

min. 30 nad poziomem terenu

10

8
9

Rys. 7 - Dolna krawędź systemu ociepleń

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. PCI Silcofug lub Elritan 100
7. Pianka poliuretanowa

7

6

3
4
1

5

2

Rys. 8 - Ocieplenie muru pod oknem osadzonym w licu ściany
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1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. PCI Silcofug lub Elritan 100
7. Pianka poliuretanowa

7

6

3
4
5

1
2

Rys. 9 - Ocieplenie muru podokiennego

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. Profil z siatka
7. PCI Silcofug lub Elritan 100
8. Pianka poliuretanowa

5
4
3
2
1

8
7

Rys. 10 - Ocieplenie nadproża osadzonego w licu ściany
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6

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. Profil z siatka
7. Listwa APU
8. Pianka poliuretanowa

5
4
3
2
1

8
7

6

Rys. 11 - Ocieplenie nadproża osadzonego w licu ściany - system montażu listwy APU

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. Profil z siatka
7. PCI Silcofug lub Elritan 100
8. Pianka poliuretanowa

5
4
3
2
1

8

7

6

Rys. 12 - Ocieplenie nadproża
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1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. Profil z siatka

6

5
4
3
2
1

Rys. 13 - Ocieplenie wypukłej krawędzi budynku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane farbami PCI Multitop
Profil z siatka

3
4
5
6

1

Rys. 14 - Ocieplenie wklęsłej krawędzi budynku
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2

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz
alternatywnie malowane farbami PCI Multitop
6. PCI Silcofug lub Elritan 100

3
4
2

5

1

6

2%

Rys. 15 - Połączenie z posadzką tarasu

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. PCI Silcofug lub Elritan 100

3
4
2
1

5
6

2%

Rys. 16 - Połączenie z płytą balkonową
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane farbami PCI Multitop
PCI Silcofug lub Elritan 100

6

5
4
3
2
1

Rys. 17 - Połączenie z okapem dachu krytego papą z nieocieplonym poddaszem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane farbami PCI Multitop
PCI Silcofug lub Elritan 100

6

5
4
3
2
1

Rys. 18 - Połączenie z okapem dachu drewnianego
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1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. PCI Silcofug lub Elritan

6

5
4
3
2
1

Rys. 19 - Ocieplenie muru podokiennego

1.
2.
3.
4.
5.

Zaprawy klejące PCI Multicret
Izolacja termiczna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI Multicret z warstwa siatki
Grunt PCI Multigrund PGU
Tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane
farbami PCI Multitop
6. Profil dylatacyjny
7. Tasma dylatacyjna

1

2

3

4

5

6

7

Rys. 20 - Uszczelnienie dylatacji za pomocą taśmy dylatacyjnej - wypełnienie profilem dylatacyjnym
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Dział Chemii Budowlanej
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tel. 61 636 63 00
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www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
602 788 862 Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Leszno
604 556 258 Poznań, Konin, Kalisz, Wieluń, Ostrów Wlkp.
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko‑Biała
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz
669 600 163 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
882 174 089 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
785 892 961 Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin
728 924 786 Rzeszów, Przemyśl
604 977 899 Białystok, Suwałki
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk
882 176 585 Koszalin, Szczecin
61 636 63 00 Olsztyn, Ełk, Grudziądz
61 636 63 00 Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

