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Sponsorzy

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
http://ad.administrator24.info/ebookrecticel2016
http://ad.administrator24.info/ebookpci2016
http://ad.administrator24.info/ebookpluimers2016
http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016
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Wstęp

Jesień idzie, nie ma na to rady… – mówią słowa piosenki. 

I jeśli nawet do 22 września mamy astronomiczne lato, i jeśli nawet 

słońce czasem jeszcze przygrzeje, to wiadomo, że dni są coraz 

krótsze, deszczu – coraz więcej, a ubierać się trzeba coraz cieplej. 

Także nasze domy zasługują na odpowiednie zabezpieczenie przed 

wilgocią i niskimi temperaturami. Ocieplenie (od zewnątrz i od 

wewnątrz) i docieplenie budynków oraz hydroizolacja to, oczywiście, 

inwestycje, które pochłoną trochę czasu i pieniędzy z funduszy 

wspólnoty czy spółdzielni, lecz także przyniosą dużo korzyści. Dobrze 

zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi budynek będzie 

wolniej niszczał, prezentował się estetyczniej, a lokatorom będzie 

się w nim mieszkało bardziej komfortowo (nawet na poddaszu, jeśli 

tylko nadaje się ono do adaptacji na cele mieszkaniowe – warto to 

sprawdzić!). 

Warto też sięgnąć po nasz poradnik i dowiedzieć się więcej na temat 

tych zagadnień.

Udanej lektury!  



TERMOCENT 
Marek Kitliński 
+48 530 105 398 
biuro@termocent.pl  
www.termocent.pl  
NIP 677-219-24-68  
REGON 121302693 
 
Korespondencja: 
30-069 Kraków 
ul. Smoluchowskiego 6/1  

  
 

Biura zamiejscowe:  
Warszawa, Mokotowska 1 

 

Wrocław, Rzeźnicza 28  
Kraków, Mogilska 65  
Poznań, Abpa Baraniaka 88E 

 

Gdańsk, Grunwaldzka 472 

 

Łódź, Narutowicza 34  
Katowice, Chorzowska 6 

 

Lublin, Lipowa 4  
Toruń, Łokietka 5  
Szczecin, Zbożowa 4  

 

www.termocent.pl                                                                             

Firma TERMOCENT Marek Kitliński serdecznie zaprasza do skorzystania  
z programu: 

Dofinansowanie wspomagające 
efektywność energetyczną  
-  kierowane do spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych 

Możliwe dofinansowania nawet ponad 80% 

Brak Ci finansów na termomodernizację budynków należących do Twojej spółdzielni?
 

 
A może chciałbyś wymienić oświetlenie na energooszczędne?  

 
Nadchodzący sezon grzewczy spędza Ci sen z powiek, ponieważ systemy grzewcze nie 

są już takie efektywne jak dawniej i mieszkańcy nalegają na ich wymianę? 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie! 

Pula pieniędzy przeznaczonych na program wynosi 
1 mld zł! 

http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016


  ZAKRES KORZYŚCI  

I CZĘŚĆ 
 

Wykonanie audytu energetycznego 
 

 
 Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku 
 

 Oszczędności wynikające z wykonania 
termomodernizacji 
 

 Wprowadzenie nowoczesnych systemów 
OZE 
 

 Poprawa komfortu użytkowania obiektu 
 

 Możliwe dofinansowanie nawet ponad 80% 
 

Koszt W zależności od zakresu wykonanych prac 

II CZĘŚĆ 
 

Przygotowanie wniosku wraz z pełną dokumentacją 
 

Koszt 

Zapłata od sukcesu! 
W przypadku nieotrzymania dofinansowania nie 

pobieramy wynagrodzenia za przygotowanie 
wniosku. 

 

.  

 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu. 

 Wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

 Przebudowa lub wymiana systemów 

grzewczych. 

 Instalacja/przebudowa systemów chłodzących. 

 Zastosowanie automatyki pogodowej oraz 

systemów zarządzania energią w budynku. 

 Budowa/przebudowa wewnętrznych instalacji 

odbiorczych. 

 Likwidacja dotychczasowych nieefektywnych 

źródeł ciepła. 

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. 

Aby wziąć udział w projekcie należy: 
 sporządzić audyt energetyczny budynku, 
 złożyć wniosek z pełną dokumentacją. 

Firma TERMOCENT oferuje wykonanie audytu energetycznego, a także służy kompleksową 
pomocą techniczną i prawną w przygotowaniu wniosku na dofinansowanie wspomagające 
efektywność energetyczną. 

 Instalacja mikrogeneracji lub                 

mikrotrigeneracji. 

 Instalacja OZE w modernizowanym energetycznie 

budynku. 

 Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu 

oraz ciepłej wody użytkowej. 

 Instalacja zaworów podpionowych i termostatów. 

 Modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania  

        i ciepłej wody użytkowej. 

 Tworzenie zielonych dachów. 

 Audyt energetyczny. 

Termin składanie wniosków o dofinansowanie do 31.10.2016 r. 

www.termocent.pl 

http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016


Szanowni Państwo 
 
 
Nasza firma wykonuje usługi termowizyjne, badania szczelności powietrznej i pomiary akustyczne na 
terenie całej Polski. Specjalizujemy się w interpretacji i formułowaniu wszystkich możliwych informacji 
z wyników przeprowadzonych pomiarów. Dzięki naszym Klientom przebadaliśmy już ponad 2100 obiektów 
w całej Polsce. 
Wykonujemy zdjęcia termowizyjne oraz obliczamy współczynniki przenikania ciepła U i temperaturowe fRsi  
(określające ryzyko powstawania grzybów pleśniowych) oraz krotność wymiany powietrza n50. Wyniki 
pomiarów porównujemy do wymagań warunków technicznych z przepisów prawa budowlanego 
i przygotowujemy opinię techniczną oraz rekomendację postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości.  
 
 
Z wyrazami szacunku  
mgr inż. Marek Kitliński 
 
 
 
termografista kategorii 2 zgodnie z ISO 18436-7:2008 
 

W zakresie działalności TERMOCENT mieszczą się wszelkiego rodzaju pomiary i analizy 
związane z oceną obiektów w zakresie fizyki budowli. Wykonujemy między innymi: 
 
• doradztwo TERMOCENT na podstawie badania termowizyjnego,  
• audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej,  
• obliczenia współczynników korygujących rozliczeń kosztów energii cieplnej,  
• testy szczelności powietrznej budynków,  
• analizy przyszłego komfortu cieplnego (PMV), 
• badania akustyczne, 
• pomiar rzeczywistego współczynnika przenikania energii słonecznej gG dla przeszkleń, 
• diagnostyka instalacji elektrycznych. 
 
Nasze doświadczenie obejmuje przebadanie ponad 2100 obiektów w całej Polsce, a nasi 
specjaliści posiadają certyfikat ITC poziom 2 (termografista kategorii 2 zgodnie z ISO 18436-7), 
świadectwa kwalifikacji 1 grupy energetycznej E1 i D1 oraz dyplom inżyniera budownictwa.  
 
Pomiary wykonujemy kamerami termowizyjnymi FLIR i40 lub FLIR P620 o rozdzielczości 
120x120 punktów temperaturowych lub 640x480 (w zależności od potrzeb). Jest to 
odpowiedni sprzęt do zastosowano w budownictwie oraz w przeciwpożarowej kontroli 
instalacji elektroenergetycznej.  
 
Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie badań termowizyjnych z sumą gwarancyjną 
200 000 zł oraz polisę dla prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000 zł.  
 
Usługi termowizyjne TERMOCENT wykonywane są w sezonie grzewczym przy różnicy 
temperatur pomiędzy pomieszczeniami a warunkami zewnętrznymi równej co najmniej 10 K 
(10˚C). Badaniu podlegają ściany zewnętrzne, stropodachy (dachy), podłoga (jeśli nie jest na 
gruncie), stolarka okienna oraz drzwiowa.  
 

www.termocent.pl                                                                            
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY   

+48 503 486 321 
biuro@termocent.pl  

 

 

http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016
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Multipor
Ocieplenie 

od wewnątrz 

 zachowanie oryginalnego wyglądu fasady

  optymalna termomodernizacja budynków zabytkowych

 możliwość szybkiego ogrzania ocieplonego budynku

  oszczędności na ogrzewaniu nawet do 50%

  zdrowy i przyjemny mikroklimat pomieszczeń

  wysoki komfort użytkowania, bezpieczeństwo i trwałość

  prosty i szybki montaż, możliwy także w warunkach 
zimowych

  najwyższa klasa odporności na ogień A1

Zalety ocieplenia od wewnątrz  
płytami mineralnymi Multipor:

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania.  
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 

Infolinia: 801 122 227* · www.ocieplenieodwewnatrz.pl
* Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
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Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest 
możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej. 

Termorenowacja ścian i sufitów  
od wewnątrz

Sabina Augustynowicz

Najlepszym sposobem ocieplenia jest wykonanie izolacji murów od strony zewnętrznej, 

co pozwala na ułożenie równej warstwy termoizolacji bez ryzyka powstania mostków ciepl-

nych (w przypadku stropów czy ścian działowych).

Zazwyczaj można też zastosować znacznej grubości warstwy ocieplenia i — w konsekwencji 

— uzyskać bardzo wysoką izolacyjność przegród. Takie ocieplenie anuluje także dotychczasowe 

okresowe naprężenia konstrukcji budynku związane z nasłonecznieniem i zmianami temperatu-

ry powietrza, a także w znacznym stopniu zapobiega niepożądanemu nagrzewaniu pomieszczeń 

w okresie letnim.

Ponadto ocieplenie elewacji skutecznie zabezpiecza wszystkie instalacje umieszczone 

na jej powierzchni i w objętości murów przed infiltracją wilgoci, a przede wszystkim przed 

mrozem. Nie zawsze jednak izolację termiczną można wykonać na zewnętrznej powierzchni 

ściany.

Kryteria zastosowania ocieplenia od wewnątrz
Ocieplenie murów od strony zewnętrznej może okazać się niemożliwe lub niepożądane:

• w przypadku elewacji obiektów historycznych o wartości zabytkowej, które często charak-

teryzują się bogactwem detali architektonicznych i są chronione przez obowiązujące prawo;

• w wypadku ścian zewnętrznych, które mają kosztowne wykończenie o wieloletniej trwałości 

(np. okładziny z kamienia naturalnego);

• jeśli z różnych względów jedynie część kubatury budynku wymaga poprawy warunków ciepl-

nowilgotnościowych i wykonanie ocieplenia zewnętrznego mogłoby wpłynąć niekorzystnie 

na jego efekt architektoniczny;

• jeśli obiekt zlokalizowany jest na granicy działki, a jednocześnie nie ma technicznej możli-

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
http://ad.administrator24.info/ebookrecticel2016
http://ad.administrator24.info/ebookpci2016
http://ad.administrator24.info/ebookpluimers2016
http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016
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wości wykonania ocieplenia z zewnątrz (np. bo przeszkadza wąski przejazd) lub nie można 

uzyskać zgody sąsiada na wykonanie takiego ocieplenia ściany przylegającej do jego posesji;

• w wypadku gęstej zabudowy — jeśli istnieje konieczność pozostawienia istniejących szero-

kości przejść i przejazdów między budynkami; jeśli konieczne jest zróżnicowanie grubości 

ocieplenia, np. na poszczególnych kondygnacjach różniących się grubością lub rodzajem 

murów;

• w obiektach używanych okresowo (np. sakralnych czy wystawowych), w których trzeba szyb-

ko uzyskać wymaganą temperaturę wnętrza.

Ważna sprawna wentylacja
W wymienionych przypadkach jedyne rozwiązanie to ocieplenie ścian od wewnątrz, choć 

jest ono kosztowne i kłopotliwe technicznie. W dodatku zarówno z powodu wyższych kosztów, 

jak i komplikacji technicznych, nieustannie budzi kontrowersje.

Tymczasem ocieplenie od wewnątrz ryzykowne może być tylko w sytuacji, gdy w budynku 

panuje wysoka wilgotność, a wentylacja działa niesprawnie. Istnieje wówczas niebezpieczeń-

stwo, że ściana pod izolacją będzie tak zimna, że wilgoć zacznie się wykraplać właśnie w tym 

miejscu. Zapewnienie właściwej wentylacji niweluje jednak ten problem.

Czym ocieplać?
Zamiast pytania, czy ocieplać od środka pojawia się inne — czym ocieplać, by zyskać mak-

symalny efekt. Nowoczesne materiały izolacyjne ułatwiają przeprowadzenie modernizacji ter-

micznej w taki właśnie sposób.

Można wyróżnić dwie grupy rozwiązań ocieplenia wewnętrznego ścian:

• tradycyjne, w których stosowane są klasyczne materiały termoizolacyjne z uwzględnieniem 

rozwiązań technicznych pozwalających zapobiegać zawilgoceniu przegrody;

• na bazie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, często przeznaczonych do ociepleń 

przegród od strony wewnętrznej.

Popularne stały się twarde płyty poliuretanowe, jednostronnie pokryte płytą kartonowo-

gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji. Dzięki temu 

unikamy wykonywania trzech osobnych warstw — ocieplenia, paroizolacji i poszycia z płyt gip-

sowych. Znika też ryzyko popełnienia błędu podczas prac, a także znacznie zmniejsza się zuży-

cie materiału.

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora
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Ważna paroprzepuszczalność
Sposób ocieplenia ściany budynku od strony wnętrza zależy od kilku czynników: przede 

wszystkim od jego przeznaczenia i od tego, z jakiego materiału są wykonane ściany zewnętrz-

ne. Bardzo ważne jest uwzględnienie ich paroprzepuszczalności.

Przegroda ocieplana od strony wnętrza powinna być wcześniej poddana szczegółowej ana-

lizie, która uwzględni oddziaływanie wszystkich czynników wpływających na gęstość i rozkład 

przenikającego przez nią strumienia dyfuzji pary wodnej. Dopiero na podstawie wyników ta-

kiej analizy można określić odpowiedni rodzaj materiału termoizolacyjnego, właściwą grubość 

jego warstwy, sposób wykończenia powierzchni wewnętrznej i pozostałe rozwiązania detali 

ocieplenia.

Podczas ocieplania ścian od strony wnętrza zawsze wymagane jest perfekcyjne zabezpie-

czenie powierzchni elewacyjnej powłoką o możliwie najwyższej przepuszczalności pary wodnej 

i jak najniższej nasiąkliwości. W przeciwnym razie stan techniczny przegrody będzie się pogar-

szał znacznie szybciej niż w elewacji nieocieplonej.

Jeśli ściany będą izolowane od strony wnętrz pomieszczeń, należy zadbać również o od-

powiednią ochronę instalacji, np. wodnej i kanalizacyjnej, które pozostaną po zewnętrznej 

stronie termoizolacji. Ponadto trzeba w sposób szczególny zatroszczyć się o sprawność i odpo-

wiednią wydajność instalacji wentylacyjnej obiektu.
Multipor

mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora
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Ocieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. 
W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie.

Gdy ocieplenie ściany lub dachu 
możliwe jest tylko od środka 

W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła 

problem izolacji od wewnątrz polega nie na tym, „czy ocieplać od środka”, a „czym ocieplać”, 

by zyskać maksymalny efekt. Materiałem godnym polecenia jest w tym przypadku Eurothane G.

Eurothane G to twarde płyty poliuretanowe, jednostronnie pokryte płytą G-K. Między warstwą 

poliuretanu i gipsu znajduje się dodatkowo warstwa paroizolacji.

Stosując Eurothane G, unikamy żmudnego i kosztownego montażu poszczególnych warstw. Eu-

rothane G standardowo występuje w wymiarach 2600 x 1200 mm i grubościach od 20 do 120 mm.

Współczynnik przewodzenia ciepła Eurothane G to 0,023 W/mK to bezkonkurencyjny para-

metr w porównaniu z innymi materiałami. Tam, gdzie zmiana wyglądu elewacji jest niemożliwa, 

zastosowanie Eurothane G może być jedynym rozwiązaniem. 

Izolacja ścian i poddasza płytą Eurothane G
Eurothane G zastosowane może zostać jako termoizolacja od wewnątrz:

• ścian,

• sufitów,

• poddaszy lub ścianek działowych.
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W tej aplikacji Eurothane G montowane jest najczęściej na drewnianym podłożu lub klejo-

ne bezpośrednio do ściany klejem gipsowym.

Płyty Eurothane G zamontowane mogą również zostać po wewnętrznej stronie skośnego dachu.

Wykańczanie powierzchni płyt Eurothane G 
Do wykończenia zewnętrznego płyty użyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wy-

kończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno. Płyty przystosowane 

są do tapetowania, malowania oraz pokrywania płytkami ceramicznymi.

RECTICEL jest także producentem płyt PUR i PIR stosowanych jako termoizolacja posadzek, 

ścian w układzie trójwarstwowym, dachów płaskich, skośnych, tarasów i połaci dachowych od 

wewnątrz w budynkach rolniczych i przemysłowych.

Recticel Izolacje Sp. z o.o. 

tel. 61 815 10 08

sekretariat.pl@recticel.com

www.recticel.pl    
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Ocieplenie od wewnątrz stanowi czasami jedyną możliwość poprawy komfortu 
cieplnego w mieszkaniu. Na przykład w zabytkowej kamienicy, której nie można poddać 
termomodernizacji od zewnątrz z powodu fasady podlegającej ochronie konserwatorskiej, 
lub gdy spółdzielnia nie planuje wykonania remontu budynku. Z pomocą przychodzą 
mineralne płyty izolacyjne Multipor – jeden z najcieplejszych i najzdrowszych materiałów 
do ocieplania od środka.

 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Multipor – ocieplenie ścian  
od wewnątrz

W przypadku modernizacji obiektów wpisanych do reje-

stru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską ocie-

plenie od wewnątrz jest często jedynym dopuszczalnym 

rozwiązaniem. Wówczas odpowiednim materiałem do tego 

zastosowania są mineralne płyty Multipor, od lat z powodze-

niem stosowane w Niemczech, Austrii i Polsce.

Multipor – lekki i ciepły materiał
Multipor to mineralne płyty izolacyjne wykonane z bar-

dzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Ich gęstość wynosi 

do 115 kg/m3, przez co charakteryzują się wysoką izolacyj-

nością termiczną zachowując wszystkie najważniejsze zalety 

betonu komórkowego.

Płyty Multipor charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną (λ10,dry =0,042 [W/mK]), 

dlatego ich montaż od wewnątrz przegród poprawia parametry cieplne budynku i zapobiega 

pochłanianiu energii cieplnej przez masywne ściany budynku. To poprawia warunki użytkowa-

nia obiektu oraz przyczynia się do oszczędności energii i czasu niezbędnych do jego ogrzania. 

Ma to znaczenie głównie dla wnętrz, które wykorzystywane są tylko kilka godzin w ciągu dnia, 

takich jak np. obiekty sakralne. Można je w krótkim czasie nagrzać do odpowiedniej tempera-

tury, mając pewność, że proces oziębiania będzie przebiegał bardzo powoli.

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
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Ocieplenie bez paroizolacji
Ocieplanie od wewnątrz wiąże się ze zjawiskiem wnikania pary wodnej w strukturę prze-

grody i jej kondensacji. Multipor to materiał, który jest odporny na ten proces oraz umoż-

liwia prawidłowe funkcjonowanie przegrody. Zimą para wodna wnika w strukturę paroprze-

puszczalnej warstwy izolacji termicznej Multipor. Wewnątrz płyt dochodzi do wykroplenia pary 

wodnej. Dzięki dużej porowatości zachowana jest wysoka izolacyjność termiczna ocieplenia, 

a konstrukcja zyskuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Latem wilgoć zgromadzo-

na wewnątrz płyt Multipor w naturalny sposób wysycha. Multipor jest materiałem o wysokiej 

przepuszczalności pary wodnej (µ=3), którego zdolność do pochłaniania pary wodnej oraz zdol-

ność szybkiego wysychania ogranicza zjawisko wykroplenia na wewnętrznej powierzchni ścian 

oraz ryzyko rozwoju pleśni, co sprawia, że można go z powodzeniem stosować jako izolację 

od wewnątrz bez paroizolacji.

Materiał niepalny
Multipor to materiał o najwyż-

szej klasie odporności na ogień — A1. 

W przypadku pożaru płyty z betonu 

komórkowego Multipor hamują roz-

przestrzenianie się ognia na inne po-

mieszczenia, nie wydzielają dymu, 

trujących gazów czy płonących kro-

pel. Pozwala to na bezpieczne stoso-

wanie płyt izolacyjnych jako warstwy ocieplenia od zewnątrz i od wewnątrz oraz jako izolacja 

konstrukcji stropowych. Przegrody ocieplone płytami Multipor wykazują zwiększoną odporność 

ogniową. Dzięki temu w razie niebezpieczeństwa mieszkańcy mają więcej czasu na bezpieczną 

ewakuację.

Multipor, podobnie jak bloczki Ytong, to materiał jednorodny (izotropowy), co oznacza, 

że ma takie same właściwości we wszystkich kierunkach. Dzięki temu nie ma znaczenia kieru-

nek przyklejania płyt czy sposób ich docięcia. Jednocześnie Multipor to materiał trwały i solid-

ny, o niezmiennym kształcie i wymiarach, produkowany z precyzją do 2 mm. Dzięki temu płyty 

izolacyjne dobrze do siebie przylegają, nie tworzą nieszczelności ani mostków termicznych. 

Duża dokładność wymiarowa zapewnia wysoki komfort pracy oraz przyspiesza czas budowy.
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Ogólne zasady montażu płyt izolacyjnych są podobne do zaleceń 
wykonania ocieplenia ścian od zewnątrz

Płyty Multipor przytwierdza się do powierzchni ściany tylko przy pomocy systemowej zapra-

wy Multipor. Nie wymagają one kołkowania lub innych mocowań mechanicznych. Przed monta-

żem płyt wymaga się oczyszczenia podłoża z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Zaprawę nanosi 

się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 10x10 mm. Grubość warstwy 

zaprawy powinna wynosić 8 mm. Płyty dociska się do powierzchni podłoża w odległości 3—4 cm 

od docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. W zależności 

od wymiarów ocieplanej powierzchni, płyty Multipor można łatwo i precyzyjnie dociąć do od-

powiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub mechanicznej. Po ułożeniu płyt 

pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności. Powierzchnię ocieplonej ściany po-

krywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy Multipor. Następnie w zaprawie zatapia się siatkę 

 Płyty Multipor Płyty Multipor do ościeży

Gęstość objętościowa [kg/m³] ≤115  ≤150

Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie   

W stanie suchym i temperaturze + 10ºC λ10,dry [W/mK] 0,042 0,050

Wartość obliczeniowa λD [W/mK] 0,043 0,053

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym [kPa] 300 350

Średnia wytrzymałość na rozciąganie [kPa] 80  80

Reakcja na ogień A1 A1

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3  3/5

Absorpcja wody   

Krótki kontakt z wodą Wp 2  

Długi kontakt z wodą Wpl 3  

Sorpcja [% masy] 6  

Zużycie (szt./m2) 3,33 3,33

Tabela 1. Mineralne płyty izolacyjne Multipor – dane techniczne

 Wymiary płyt Płyty Multipor Płyty Multipor do ościeży

Długość [mm] 600  600

Szerokość [mm] 500 500

Grubość [mm] 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 25

Tabela 2. Mineralne płyty izolacyjne Multipor – asortyment
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z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. 

Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy Mul-

tipor oraz warstwy wykończeniowej nie powinna 

przekraczać 10 mm. Po związaniu warstwy zapra-

wy Multipor można nakładać gładź gipsową lub 

wapienną jako wykończenie ścian pomieszczeń. 

Zaleca się zastosowanie powłok malarskich o jak 

najmniejszym oporze dyfuzyjnym.

Płyty Multipor do ościeży
Ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary 

wodnej, ościeża otworów okiennych i drzwiowych powinny być odpowiednio ocieplone prze-

znaczonymi do tego płytami Multipor o grubości 3 cm. Płyty te produkowane są o wymiarach 

60x25 cm i są nieznacznie cięższe od pozostałych płyt.

Prosty i szybki montaż
Prosty montaż i łatwość obróbki płyt Multipor znacznie skracają czas prac remontowych 

w stosunku do ocieplenia budynku metodą tradycyjną. Ocieplenie ścian od wewnątrz przy po-

mocy płyt Multipor może odbywać się przez okrągły rok, niezależnie od warunków pogodowych. 

Płyty Multipor do ocieplania ścian od wewnątrz to materiał, który jednocześnie spełnia re-

strykcyjne wymogi prawne w zakresie energooszczędności i wymagania konsumentów odnośnie 

do poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń i obiektów. Mineralne płyty izolacyjne Multipor 

to ciepłe i bezpieczne rozwiązanie do ocieplenia ścian budynków od wewnątrz.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji kon-

kretnej inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwią-

zania. Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian.

Infolinia: 801 122 227* 

www.ocieplenieodwewnatrz.pl

www.ytong-silka.pl

* Koszt połączenia wg taryfy operatora
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Technologie ocieplania elewacji budynków z użyciem styropianu bądź wełny mineralnej 
sprawdzają się już od 40 lat. Niekiedy starsze ocieplenia nie spełniają wymogów 
aktualnych norm i wtedy zasadne będzie wykonanie dodatkowego docieplenia. Poprawa 
standardu izolacyjności cieplnej i akustycznej stała się kanonem we współczesnym 
budownictwie. Rozwiązania energooszczędne dla starszego budownictwa pozostają 
sposobem przedłużenia jego żywotności. 

Docieplanie ocieplonych elewacji
Jacek Sawicki

Obszar działania
Podstawę prawną dla wymagań izolacyjności cieplnej dla budynków mieszkalnych i zamiesz-

kania zbiorowego w Polsce stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

popularnie zwane Warunkami Technicznymi [WT]. W praktyce wymóg maksymalnej wartości 

współczynnika przenikania ciepła na poziomie Umax = 0,30 [W/(m2 × K)]2) spełnia już większość 

ścian zewnętrznych budynków stawianych jeszcze w 1998 roku, co wiązało się z wprowadze-

niem obowiązku projektowania i budowania ścian według wskazań w załączniku do WT, gdzie 

określono maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian o budowie warstwo-

wej (z zastrzeżeniem, że tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany za warstwę) z izola-

cją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,05 W/(m × K). Dla pozostałych ścian 

dopuszczono poziom wartości Umax = 0,50 [W/(m2 × K)]. We wcześniejszych regulacjach praw-

nych w ogóle nie precyzowano tego wątku. Pierwszy zapis w WT o konieczności przestrzegania 

warunku projektowania i wykonania budynku uwzględniającego aspekty oszczędności energii 

cieplnej (jednakże bez wskazania konkretnych wartości wskaźników) pojawia się pod koniec 

1994 r. Z dużym prawdopodobieństwem można zatem przyjąć, że uzupełniającym docieple-

niom powinny być poddawane zwłaszcza te elewacje budynków, które docieplano do roku 

1994 włącznie, a w późniejszym okresie nie modernizowano ich pod kątem dostosowania 

parametrów izolacyjności cieplnej do aktualnych wymogów ochrony cieplnej. 

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora
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Kiedy powinno się docieplać?
Ocieplone uprzednio budynki mogą wymagać docieplenia, gdy:

• dotychczasowe docieplenie jest w złym stanie technicznym, co stwarza konieczność prze-

prowadzenia gruntownej jego modernizacji,

• ściana pozostaje niedocieplona w takim stopniu, że sensownym rozwiązaniem staje się dla 

niej mocowanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej.

ZDANIEM EKSPERTA:      

Paweł Gaciek, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń         

Jeśli istniejące ocieplenie budynku jest w dobrym stanie technicznym, lecz nie zapewnia wy-
starczającej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, warto zastanowić się nad ponow-
nym dociepleniem ścian na zainstalowanej wcześniej warstwie termoizolacji. Unika się w ten 
sposób również kosztów renowacji ocieplenia, jak również jego demontażu i utylizacji czy 
składowania. Rozwiązanie takie ma jednak sens wyłącznie wtedy, gdy istniejące ocieplenie 
nie wymaga kosztownego wzmocnienia.

Ocieplenie „stare” zwykle musi być odpowiednio sprawdzone i przygotowane. Nowe ocie-
plenie na już istniejącym należy instalować ściśle według projektu. Jego powstanie powinna 
poprzedzać ocena techniczna lub ekspertyza stanu ocieplenia istniejącego oraz podłoża ścien-
nego. Trzeba zwłaszcza ocenić:
• technologię wykonywania ścian nośnych — czy wymagają wzmocnienia? (dotyczy to szcze-
gólnie trójwarstwowych ścian prefabrykowanych, zgodnie z instrukcją ITB 447/2009),
• klasyfikację ogniową ocieplenia istniejącego,
• rodzaj warstw nienośnych (tynków, farb) na powierzchni elewacji,
• sposób zamocowania ocieplenia do podłoża (czy jest prawidłowe, jaka jest efektywna po-
wierzchnia sklejenia, jakie jest rozmieszczenie i liczba łączników mechanicznych),
• stan warstw zewnętrznych ocieplenia,
• stan przyczepności poszczególnych warstw ocieplenia do siebie,
• grubość warstw podłoża i ocieplenia,
• rodzaj i wielkość powierzchni nieocieplonych,
• rodzaj i stan termoizolacji.

Ocieplenia przeznaczone do instalacji na ociepleniach istniejących zasadniczo różnią się od 
tych wykorzystywanych powszechnie jedynie sposobem mocowania. Warstwę kleju do moco-
wania nowego ocieplenia konieczne należy wspomóc łącznikami mechanicznymi z trzpieniem 
stalowym, najlepiej wkręcanym. Łączniki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy oby-
dwu układów ociepleń, aż do podłoża nośnego, w którym powinny być skutecznie zakotwione. 
Mocowanie mechaniczne jest w tym przypadku kluczowe dla trwałości ocieplenia a, w za-
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co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.
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sadzie — układów ocieplających. Liczbę, długość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mecha-
nicznych powinien precyzować projekt. Do ocieplenia należy zastosować system posiadający 
Aprobatę Techniczną, w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako drugiego układu 
termoizolacyjnego.    

Prowadzenie prac docieplających
Ocieplanie budynków mogło być uprzednio przeprowadzone według przyjętych na rynku 

metod:

• z wykorzystaniem materiałów mocowanych na elewacjach według metody lekkiej-suchej, 

względnie

• z użyciem składników technologii ETICS [dawniej zwanej metodą lekką-mokrą, a później 

bezspoinowym systemem ociepleń (BSO)].

Współcześnie także sięga się po te metody. Na wybór opcji wpływ ma nie tylko rachunek 

ekonomiczny, lecz przede wszystkim stan techniczny elewacji, warunkujący możliwości projek-

towe. Właściwe prace projektowe i budowlane poprzedzają opisy charakterystyki technicznej 

budynku i stanu elewacji wraz z obliczeniami statycznymi oraz izolacyjności termicznej ściany. 

W działaniach pomocni są certyfikowani audytorzy energetyczni, którzy na podstawie oględzin 

i przeprowadzonych pomiarów określą optymalny rząd parametrów technicznych izolacyjności 

cieplnej elewacji i doradzą w kwestiach wyboru technologii ocieplenia. Dokumentacja projek-

towa oparta jest o współcześnie surowsze normy techniczne i wymogi budowlane odnoszące 

się do doboru materiałów spełniających m. in. wymogi zachowania przez ścianę elewacyjną 

stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania, odporności ogniowej, izolacyjności 

akustycznej, czy też zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

W każdej z faz robót należy zadbać o odpowiedni nadzór nad dokumentacją techniczną 

inwestycji, która powinna zawierać kompletny projekt z uzgodnieniami i pozwoleniem na bu-

dowę, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy robót oraz doku-

mentację powykonawczą.

Zawsze należy mieć na uwadze właściwą organizację robót. Przygotowanie bezpiecznego 

miejsca pracy obejmuje m.in. uzyskanie zgody na ustawienie rusztowania, w zależności od 

usytuowania elewacji budynku może dotyczyć zajęcia pasa chodnika, jezdni. Przed przystąpie-

niem do właściwych robót budowlanych muszą być wykonane wszelkie zabezpieczenia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
http://ad.administrator24.info/ebookrecticel2016
http://ad.administrator24.info/ebookpci2016
http://ad.administrator24.info/ebookpluimers2016
http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016


23
w w w . a d m i n i s t r a t o r 2 4 . i n f o

W metodzie lekkiej-suchej montowane były na elewacji ruszty nośne (najczęściej alumi-

niowe lub stalowe), których przestrzeń wypełniała termoizolacja, a ich powierzchnie licowały 

okładziny wykonane z elementów tworzywowych i metalowych (tzw. siding). Przy modernizacji 

tego systemu sięga się po współcześnie lepsze jakościowo rozwiązania oparte o materiały izo-

lacyjne charakteryzujące się wyższymi niż poprzednio parametrami technicznymi, stosuje się 

okładziny wykonane z nie zawsze dostępnych wówczas na rynku materiałów, takich jak np. lek-

kie elementy ceramiczne, włóknocementowe, kamienne, laminaty, kompozyty i inne. Według 

takiej koncepcji można docieplać zniszczone elewacje budynków bez konieczności pracochłon-

nego przygotowania równego i stabilnego podłoża.

Docieplanie w technologii ETICS prowadzi się według tych samych reguł obowiązujących 

przy docieplaniu ściany ocieplanej po raz pierwszy. 
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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. 
Dążenie do budownictwa energooszczędnego znalazło odzwierciedlenie w zmianach 
warunków technicznych dotyczących wymagań cieplnych dla budynków. 

Pierwsze wytyczne dotyczące między innymi zabezpieczania ścian przed przemarzaniem zo-

stały opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej już w roku 1972. Można zatem przyjąć, że 

historia dociepleń w Polsce ma już ponad czterdzieści lat. Systemy ociepleń, określane do nie-

dawna skrótem BSO (bezspoinowe systemy ociepleń), a dzisiaj ETICS (External Thermal Insulation 

Composite Systems), mają znacznie krótszą, bo ponad dwudziestoletnią historię. 

W ciągu tego okresu, kiedy budynki były poddawane termomodernizacji, zmieniały się wy-

magania dotyczące izolacyjności przegród. W roku 2013 współczynnik przenikania ciepła musiał 

być mniejszy niż 0,3 W/m2K. Dzisiaj wartość współczynnika U wynosi 0,25 W/m2K. Warto tu 

jednak wspomnieć, że — zgodnie z wytycznymi europejskimi — wymagania te będą zaostrzone 

i w roku 2017 graniczna wartość współczynnika U będzie wynosić 0,23 W/m2K, a w roku 2021 

zostanie obniżona aż do 0,2 W/m2K.

Wiele elewacji docieplonych budynków z różnych względów uległo awarii. Pęknięcia pojawia-

jące się na elewacjach, jeśli są niezabezpieczone, nienaprawione w odpowiedni sposób, mogą 

pod wpływem czynników atmosferycznych się powiększać, a warstwy fakturowe wokół nich —

mogą ulec odspojeniu. 

W końcu wieloletnia eksploatacja docieplonych elewacji, często bez przeprowadzania prze-

glądów i bieżących napraw, pozostawia  

w nich wiele do życzenia pod wzglę-

dem estetycznym (zabrudzenia oraz 

występujące czasem porażenia bio-

logiczne). Jak zatem rozwiązać sytu-

ację, w której wszystkie opisane wyżej 

czynniki (lub choćby ich część) nakła-

dają się na siebie?
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Usunięcie starego ocieplenia jest 

niekiedy z technicznego punktu widze-

nia zbędne. Z kolei jego utylizacja nie 

ma uzasadnienia ekonomicznego. Naj-

prostszym zatem rozwiązaniem staje 

się tzw. docieplenie ocieplenia, czyli 

montaż nowego systemu ociepleń na 

już istniejącym.

Firma BASF Polska Sp. z o.o. oferuje w tym zakresie dwa rozwiązania systemowe. Zestaw 

wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCI Multitherm EPS 

przewiduje możliwość zastosowania instalacji systemu na system, opartego na styropianie jako 

na warstwie izolacyjnej. 

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCI Mul-

titherm MW daje takie same możliwości, lecz z wykorzystaniem wełny mineralnej jako warstwy 

izolacyjnej. Systemy te posiadają Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Techniki Budowla-

nej, oraz odpowiednie klasyfikacje ogniowe. 

Systemy te mogą być instalowane na podłożach (systemach ociepleń) wcześniej poddanych 

diagnostyce przez osoby uprawnione. Ich montaż przebiega dokładnie w ten sam sposób, co mon-

taż tradycyjnych systemów ociepleń, z tym że obligatoryjne staje się stosowanie łączników me-

chanicznych z trzpieniem stalowym, wkręcanym, zapewniającym odpowiednie parametry wy-

trzymałościowe i bezpieczeństwo użytkowania. Ich długość powinna zapewnić przejście przez 

wszystkie warstwy oraz odpowiednią głębokość zakotwienia w warstwie nośnej. Rodzaj i liczbę 

łączników mechanicznych powinien określić projektant ocieplenia, lecz nie może być mniejsza 

niż 6 sztuk/m2. 

Budynek poddany renowacji systemu ociepleń poprzez montaż nowego systemu na już istnie-

jący pozwoli odzyskać jego estetykę, lecz przede wszystkim zapewni podwyższenie izolacyjności 

przegród, a co za tym idzie — doprowadzi do zmniejszenia kosztów ogrzewania.

BASF Polska sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

www.pci-polska.pl

pci-polska@basf.com
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Zanim inwestor przystąpi do adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe, musi 
odpowiedzieć sobie na wiele pytań i ocenić opłacalność takiego przedsięwzięcia oraz 
jego techniczną wykonalność. Na zdolność adaptacyjną składa się wiele czynników. 
Określają ją właściwości techniczne konstrukcji, jej stan oraz możliwość napraw, stan 
prawny budynku, a przede wszystkim – typ konstrukcji dachu. Określenie zdolności 
adaptacji jest bardzo trudne na etapie planowania, ponieważ ciężko przewidzieć 
wszystkie trudności, jakie możemy napotkać. Warto jednak poświęcić na to więcej czasu. 
Prawidłowa i rzetelna ocena zdolności adaptacyjnej jest kluczowa przy podjęciu decyzji 
o przedsięwzięciu przez inwestora.

System oceny zdolności 
adaptacyjnej poddasza do celów 
mieszkaniowych

dr inż. Szymon Firląg, inż. Patrycja Pokropińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Zaproponowany i niżej przedstawiony system oceny zdolności adaptacyjnej może okazać 

się bardzo przydatny dla inwestora. Został on podzielony na poszczególne kryteria, takie 

jak: aspekty prawne, konstrukcja dachu, konstrukcja stropu, schody, naturalne oświetlenie, 

ściany wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje: ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektrycz-

na i wentylacji oraz aspekty energooszczędne. Każdemu z nich przypisano różne wagi oraz 

maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od ich wpływu na zdolność 

adaptacji. Poniżej omówiono poszczególne podpunkty kryteriów i sposób ich oceny.

Aspekty prawne
Ocenę najlepiej zacząć od zbadania stanu formalno-prawnego danego budynku. Ma to duży 

wpływ na dalsze prace adaptacyjne i może zaoszczędzić nam wielu trudów (oraz pieniędzy). 

Sprawdzamy stan własnościowy budynku, wpis do rejestru zabytków oraz kompletność do-

kumentacji technicznej, która może znacznie ułatwić prace i pozwolić na pominięcie wielu 
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żmudnych ekspertyz. Bez tych trzech spraw adaptacja jest znacznie trudniejsza, a często na-

wet niemożliwa. Budynek z uporządkowanymi sprawami własnościowymi, nieuznany za zaby-

tek i z kompletną dokumentację techniczną w punkcie „Aspekty prawne” uzyska 5 punktów, 

Punktacja Waga
Aspekty prawne - 0,1

Sprawy własnościowe uporządkowane 5 0,4
nieuporządkowane 0

Budynek wpisany na listę 
zabytków

tak 0 0,4
nie 5

Dokumentacja techniczna kompletna 5 0,2
Konstrukcja dachu - 0,2

Kształt dachu dwuspadowy 6

0,3
czterospadowy 3
wielopołaciowy 1
jednospadowy 4
mansardowy 4

Więźba dachowa krokwiowa 6
0,1krokwiowo-jętkowa 3

płatwiowo-kleszczowa 1
Nachylenie połaci <30° 0

0,230°–45° 3
>45° 6

Ścianki kolankowe brak 0
0,2wysokość <70 cm 3

wysokość >70 cm 6
Ocieplenie połaci 0,1

istniejące jest wystarczające tak 5
1

nie 0

wytrzymałość krokwi 
wystarczająca do przeniesienia 

dodatkowego obciążenia

tak 4 0,6

nie 0

wysokość poddasza pozwala 
na dołożenie odpowiedniej 

grubości izolacji

tak 4 0,4

nie 0

Powierzchnia użytkowa 
poddasza

powierzchnia o wysokości >2,2 m >60% 10 0,1
30–60% 5
<30% 0

Tabela 1. System oceny możliwości adaptacyjnych poddasza – aspekty prawne i konstrukcja dachu.
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które w całej ocenie mają wagę 0,1, czyli w rezultacie może dostać maksymalnie 0,5 punktu 

[0,1·(5·0,4 + 5·0,4 + 5·0,2) = 0,5].

Konstrukcja dachu
Bardzo istotne kryterium to konstrukcja dachu. Jego kształt, więźba oraz nachylenie po-

łaci mają kluczowe znaczenie dla pojęcia decyzji o adaptacji. Ponadto, jeżeli istniejące 

ocieplenie dachu jest niewystarczające, to należy określić, czy i w jakim zakresie możliwe 

jest jego docieplenie. W tym celu oceniamy wytrzymałość krokwi i to, czy ich stan techniczny 

pozwala na przeniesienie dodatkowego obciążenia.

Kolejnym aspektem jest wysokość poddasza. Nie można zapomnieć, że dodatkowe cen-

tymetry izolacji zmniejszają wysokość użytkową pomieszczenia, dlatego na wstępie trzeba 

określić, ile mamy zapasu, aby spełnić Warunki Techniczne [1], a co za tym idzie — na jak 

grubą izolację możemy sobie pozwolić. W sytuacji, gdy wysokość nie umożliwia dołożenia 

izolacji o grubości, która wynika z obliczeń, należy, jeśli to możliwe, zmienić materiał izola-

cyjny lub podnieść dach, co jest rozwiązaniem bardzo kosztownym i przy adaptacji poddasza 

nieopłacalnym.

Równie ważna jest ogólna wysokość poddasza. Zależy nam na tym, aby jak największa 

jego powierzchnia miała wysokość minimum 2,2 m. Jeśli będzie ona za mała, to poddasze bę-

dzie niefunkcjonalne i konieczne będzie podnoszenie dachu. Optymalny budynek to taki, który 

ma dwuspadowy dach o nachyleniu minimum 45° i konstrukcji krokwiowej, z izolacją termiczną 

spełniającą obecne normy oraz ze ścianką kolankową o wysokości co najmniej 70 cm i jak naj-

większej powierzchni powyżej 2,2 m wysokości. W skali oceny dostanie on wtedy w podpunkcie 

„Konstrukcja dachu” 1,26 punktu [(6·0,3 + 6·0,1 + 6·0,2 + 6·0,2 +5·1·0,1 +10·0,1)·0,2]. To w ca-

łej skali oceny możliwości adaptacyjnych dużo, ze względu na to, że to sprawa kluczowa dla 

opłacalności całego przedsięwzięcia. Zazwyczaj to na ocenie tego kryterium trzeba się najbar-

dziej skupić.

Konstrukcja stropu
Kolejne kryterium uwzględnione w systemie oceny to konstrukcja stropu. W większości przy-

padków przed przystąpieniem do adaptacji należy wykonać ekspertyzę techniczną, w której 

konstruktor stwierdzi, czy jego nośność jest wystarczająca. To zasadniczy punkt w ocenie moż-

liwości adaptacyjnych, dlatego też budynek może za niego otrzymać maksymalnie 4,2 punk-

tu (6·1·0,7=4,2) na 5,1 punktu za cały podpunkt „Konstrukcja stropu” [0,7·(6·1,0) + 3·0,15 + 
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Punktacja Waga
Konstrukcja stropu - 0,2

Nośność stropu 0,7
wystarczająca 
wytrzymałość

tak 6 1
nie 0

możliwe 
wzmocnienie

tak 3 0,6
nie 0

konieczna wymiana 
konstrukcji

tak 0 0,4
nie 5

Izolacja akustyczna istniejąca wystarczająca 3 0,15
niewystarczająca 0

Stan warstw 
podłogowych

zadowalający 3 0,15
niezadowalający 0

Schody - 0,08
Klatka schodowa klatka schodowa istniejąca 5 1,0

brak klatki schodowej, konieczność wykonania 
schodów

0

Szerokość użytkowa jednorodzinny min. 
80 cm, wielorodzinny 

– 120 cm

wystarczająca ilość 
miejsca do spełnienia 

warunku

4 0,4

niewystarczająca ilość 
miejsca

0

Wysokość stopni jednorodzinny max. 
19 cm, wielorodzinny 

– 17,5 cm

wystarczająca ilość 
miejsca do spełnienia 

warunku

4 0,4

niewystarczająca ilość 
miejsca

0

Warunek wygodnego 
stopnia 2h+s=60–65 cm

2h+s = 60–65 cm wystarczająca ilość 
miejsca do spełnienia 

warunku

4 0,2

niewystarczająca ilość 
miejsca

0

Naturalne oświetlenie - 0,07
Oświetlenie istniejące wystarczające 6 1,0

niewystarczające 0

Możliwość wstawienia 
okien

w ścianie i w połaci 4 1,0
tylko w połaci dachu 2
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3·0,15 = 5,1]. Brak wystarczającej wytrzymałości wiąże się z kosztownymi wzmocnieniami lub, 

co gorsze, z wymianą całego stropu. W porównaniu do tego wymiana izolacji akustycznej czy też 

warstw podłogowych nie stwarzają większych problemów technicznych ani finansowych. Pod-

punkt „Konstrukcja stropu” ma dosyć dużą (0,20) wagę w całej ocenie możliwości adaptacyjnych, 

gdyż zaraz po „Konstrukcji dachu” stanowi to najważniejsze kryterium. Niski wynik (poniżej 2,9 

punktu) w tym podpunkcie wskazuje na trudności techniczne i konieczność poniesienia dużych 

kosztów przez inwestora.

Schody
Następnie przechodzimy do oceny schodów, prowadzących na adaptowane poddasze. 

W przypadku istniejącej klatki schodowej, która spełnia warunki schodów do pomieszczeń prze-

znaczonych na pobyt ludzi [1], punktacja w systemie oceny jest maksymalna, czyli 0,4 punktu. 

To sytuacja najbardziej komfortowa dla inwestora. Często zdarza się jednak, że schody na pod-

dasze nie istnieją lub są nieodpowiednie, a wtedy inwestor musi się liczyć z dodatkowymi kosz-

tami. Głównym problemem jest zapewnienie wystarczającej ilości miejsca do spełnienia wa-

runków normowych [1] dotyczących wysokości i szerokości schodów. W przypadku konieczności 

wycinania otworu w stropie i wykonania schodów maksymalna punktacja za podpunkt „Schody” 

to 0,32 punktu.

Możliwość ocieplenia od 
zewnętrz

tak 3 1,0
nie 0

Konieczność ocieplenia od 
wewnątrz

tak 2 1,0
nie 0

Tabela 2. System oceny możliwości adaptacyjnych poddasza – konstrukcja stropu, schody, naturalne 
oświetlenie oraz ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

Ściany wewnętrzne - 0,05
Elementy konstrukcji 
dachu (słupy, miecze)

brak 2 0,55
możliwość wykorzystania w konstrukcji ścian 

działowych
1

Przedścianki konieczność wybudowania 0 0,45
przedścianki nieplanowane 2

Ściany zewnętrzne - 0,05
Ocieplenie wystarczające tak 5 1,0

nie 0
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Oświetlenie naturalne
Kolejnym analizowanym kryterium jest naturalne oświetlenie poddasza. Maksymalną 

punktację za ten podpunkt otrzyma poddasze, w którym istniejące okna zapewniają wystar-

czający dopływ światła dziennego (6·1,0·0,07 = 0,42 punktu). To sytuacja bardzo rzadka, 

praktycznie niespotykana. Częściej zaistnieje potrzeba wstawienia okien, a wtedy punkta-

cja przedstawia się następująco: jeśli są ściany szczytowe, w których można wstawić okna, 

otrzymujemy 0,28 punktu (4·1,0·0,07). Jeżeli natomiast możemy zamontować tylko okna 

połaciowe, budynek uzyska 0,14 punktu (2·1,0·0,07). Sytuacja, w której nie istnieje możli-

wość wstawienia okien (np. budynek jest zabytkiem i konserwator nie zgadza się na zmianę 

elewacji), nie jest uwzględniona w systemie oceny, ponieważ takie poddasza praktycznie 

nie nadaje się do adaptacji na cele mieszkalne i w tym przypadku inwestor raczej powinien 

od razu z tego zrezygnować.

Punktacja Waga
Aspekty energooszczędne - 0,05

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 

energii

  0,60
kolektory słoneczne instalacja istniejąca i sprawna 5 0,45

możliwość zainstalowania 
kolektorów

3

brak możliwości zainstalowania 0
ogniwa 

fotowoltaiczne
instalacja istniejąca i sprawna 5 0,55

możliwość zainstalowania 3
brak możliwości zainstalowania 0

Ryzyko 
przegrzewania

  0,40
konstrukcja lekka (mała akumulacyjność) 1 0,25

masywna (duża akumulacyjność) 4
pokrycie dachu z materiałów ceramicznych 2 0,20

z blachy 0
z materiałów bitumicznych 0

dach zielony 4
okna zamontowane rolety lub markizy 6 0,30

brak rolet lub markiz 0
otoczenie dach zacieniony 5 0,25

dach średnio zacieniony 2
brak zacienienia 0

Tabela 3. System oceny możliwości adaptacyjnych poddasza – aspekty energooszczędne.Multipor
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Ściany wewnętrzne i zewnętrzne
Kolejnym krokiem jest ocena ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Nie są to punkty kluczo-

we dla adaptacji i w porównaniu do innych aspektów generują stosunkowo niewielkie koszty 

(w przypadku konieczności wprowadzenia zmian). Jeżeli chodzi o ściany wewnętrzne, najlepiej 

dla inwestora jest, kiedy nie ma uciążliwych przy aranżacji przestrzeni elementów konstrukcji 

dachu, a wysokość ścianek kolankowych pozwala na pominięcie budowy przedścianek. W takim 

przypadku otrzymujemy 0,1 punktu [(2·0,55+2·0,45)·0,05].

W podpunkcie „Ściany zewnętrzne” ocena skupia się przede wszystkim na izolacyjności 

cieplnej istniejących przegród. Jeżeli nie ma potrzeby docieplania ścian budynek dostaje 5 

punktów w skali oceny, jeżeli jest taka potrzeba i można ocieplić od zewnątrz, to otrzymu-

jemy 3 punkty, a jeżeli istnieje konieczność ocieplania budynku od wewnątrz (co wiąże się 

z wieloma problemami technicznymi i zaleceniem wykonania instalacji wentylacji mecha-

nicznej), to dostajemy 2 punkty. Izolacja ścian zewnętrznych jest dosyć ważna i kosztowna, 

dlatego w całym systemie oceny, po uwzględnieniu wagi (0,05), możemy otrzymać za ten 

podpunkt 0,25 punktu.

Instalacje i energooszczędność
Kolejnym rozpatrywanym kryterium są instalacje. To dosyć istotny punkt, uwzględniający 

stan istniejących instalacji oraz możliwość ich rozbudowy lub ewentualną konieczność wyko-

nania nowych, miejscowych systemów. 

Aspekty możliwości adaptacyjnych poddasza Waga 
kryterium

Maksymalna 
punktacja

Aspekty prawne 0,10 0,50
Konstrukcja dachu 0,20 1,26
Konstrukcja stropu 0,20 1,02

Schody 0,08 0,40
Naturalne oświetlenie 0,07 0,42

Ściany wewnętrzne 0,05 0,10
Ściany zewnętrzne 0,05 0,25

Instalacja ogrzewania 0,05 0,25
Instalacja wodno-kanalizacyjna 0,05 0,20

Instalacja elektryczna 0,05 0,15
Instalacja wentylacji 0,05 0,20

Aspekty energooszczędne 0,05 0,25
Σ = 1,0 5,0

Tabela 4. Podsumowanie wag i maksymalnych ocen za poszczególne kryteria w systemie oceny.
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Istniejące i w pełni działające instalacje na poddaszu to sytuacja bardzo rzadka, spotykana 

właściwie tylko w lokalach budowanych z myślą o funkcji użytkowej, ale doprowadzenie insta-

lacji zazwyczaj da się wykonać bez dużych nakładów finansowych, dlatego ten podpunkt nie 

jest kluczowy w całej ocenie.

Ze względu na panujące trendy i coraz większy nacisk stawiany na budownictwo energo-

oszczędne oraz zrównoważony rozwój, w przedstawionym systemie uwzględniono również 

punktację za technologie pozwalające na zaklasyfikowanie poddasza jako energooszczędne-

go. To przede wszystkim odpowiednia izolacja termiczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii oraz zmniejszenie ryzyka przegrzewania. Jeżeli spełnimy wszystkie te kryteria w mak-

symalnym stopniu, możemy uzyskać 0,25 punktu [0,05·(0,6·(5·0,45 + 5·0,55)] + 0,2·(4·0,25 + 

4·0,2 + 6·0,3 + 5·0,25).

Ocena łączna
Powyżej przedstawiono wszystkie kryteria oceny opłacalności adaptacji poddasza uwzględ-

nione w systemie oraz ich wagi. Na podstawie wybranych przez inwestora z rozwijalnej listy 

odpowiedzi system określa uzyskaną liczbę punktów i przedstawia rekomendację dotyczącą 

możliwości adaptacji konkretnego poddasza. Niektóre odpowiedzi determinują brak wyboru 

w innym podpunkcie, np. jeżeli ocieplenie połaci dachu jest wystarczające, kalkulator nie pyta 

o możliwość dodatkowego ocieplenia.

Podsumowanie
Maksymalna ocena, jaką możemy uzyskać za analizowane poddasze, to 5 punktów. Należy 

zwrócić jednak uwagę, że nie wszystkie podpunkty mają taką samą wagę i punktację. Jedne 

są bardziej istotne dla zdolności adaptacji. To np. „Konstrukcja dachu”, „Konstrukcja stropu”, 

„Aspekty prawne” czy „Schody”. Inne zaś odgrywają mniejszą rolę i sprawiają, że adaptacja 

jest co najwyżej bardziej kłopotliwa, ale nie niemożliwa. Alarmujące dla inwestora powinno być 

uzyskanie zerowej oceny, szczególnie w podpunktach o większej wadze, jak np. „Konstrukcja 

dachu”. W takim przypadku, nawet jeśli adaptacja jest możliwa, to wiąże się z bardzo dużym 

zakresem prac (np. podniesieniem dachu lub całkowitą wymianą więźby) i nie jest rekomen-

dowana. Podobnie, jeśli w jakimś punkcie nie możemy uzyskać warunków normowych, np. nie 

da się wstawić dodatkowych okien czy nie ma miejsca na klatkę schodową, adaptacja staje się 

praktycznie niewykonalna, gdyż nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie takiego mieszkania.

W systemie zaproponowano pięć klas, które może uzyskać oceniane poddasze. Oczywiście, 
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każdy przypadek adaptacji jest inny i wymaga dodatkowych, bardziej skomplikowanych eksper-

tyz oraz przemyślenia indywidualnych rozwiązań technicznych, aby dokładnie ocenić zdolność 

adaptacji.

Aby skorzystać z systemu w wersji on-line, dowiedzieć się więcej na temat całego sposobu 

oceny oraz uzyskać więcej informacji przydatnych przed adaptacją poddasza na cele użytko-

we, warto zajrzeć na stronę www.kalkulatory-budowlane.pl. W zakładce „Kalkulator Online” 

(http://kalkulatory-budowlane.pl/index.php/kalkulator-online-2/) można skorzystać z syste-

mu oceny na stronie, bez ściągania plików, natomiast w zakładce „Prace Studentów” (http://

kalkulatory-budowlane.pl/index.php/prace-studentow/) znajdują się również pliki z pracami 

dyplomowymi studentów, pod kierownictwem dr. inż. Szymona Firląga. 
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Garaż, niezależnie od tego, czy jest wbudowany w bryłę budynku, czy stanowi odrębną 
budowlę, wymaga troski i zadbania, by był miejscem szczelnym, dobrze chronionym 
przed szkodliwym wpływem wilgoci. Jeśli zaś jego strop jest granicą pomiędzy 
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, to wymaga szczególnej uwagi 
i dbałości o odpowiednią warstwę izolacji termicznej i akustycznej.

Izolacje stropów garażowych

Dobrze wykonana izolacja termiczna jest w stanie skutecznie ochronić budynek nie tylko 

przed utratą ciepła, lecz także przed zawilgoceniem oraz takimi jego skutkami, jak zagrzy-

bienie.

Stropy dzielące garaż i kondygnacje mieszkalne, jak już wspominano na wstępie, są 

istotnym źródłem ubytków ciepła (czyli mostków termicznych). Dlaczego?

Otóż garaże z reguły nie są tak ogrzewane, jak lokale mieszkalne (bo i nie ma ta-

kiej potrzeby), co powoduje chłodną podłogę na parterze. Niedocieplone bądź niedosta-

tecznie ocieplone garaże mogą jednak powodować stratę do 15% energii poświęconej na 

ogrzewanie.

Przy stropach garażowych trzeba uwzględnić wymaganą klasę odporności ogniowej REI, 

rodzaj i rozstaw konstrukcji głównej (czy są to belki drewniane, czy blacha trapezowa, ty-

powa dla prefabrykatów etc.), a także poziom  wilgotności jego otoczenia. W budynkach 

starszych trzeba zwrócić uwagę także na to, że ich masywne elementy budowlane często nie 

spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach, więc wy-

magają zabezpieczeń zgodnych z dzisiejszymi wymogami i możliwościami, jakie daje współ-

czesna technologia.

Wełna mineralna
Wełnę mineralną, inaczej nazywaną wełną kamienną, wykorzystuje się w budownictwie 

jako znakomity materiał do izolacji termicznych i akustycznych. Znajduje ona zastosowanie 

przy izolacji:

• ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

• stropów i podłóg,
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• dachów i stropodachów

• oraz ciągów instalacyjnych.

Służy także jako rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych.

Wełna mineralna powstaje z kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo kruszywa wa-

piennego. Jej tworzywem może być także brykiet mineralny.

Wełnę mineralną cechuje przede wszystkim niepalność i ognioodporność. To ważne szcze-

gólnie przy budynkach i ich częściach powstałych z elementów prefabrykowanych, w których 

częstokroć stosowane są stropy i dachy z profilowanych blach trapezowych. Elementy te, 

z powodu niewielkiej grubości i szybkiego wzrostu temperatury w czasie pożaru, błyskawicz-

nie, w ciągu kilku minut od jego rozpoczęcia, przestają spełniać swoje funkcje. Z tego wzglę-

du tak istotne jest ich staranne zabezpieczenie przed zagrożeniami. A właśnie ocieplenia na 

wełnie mineralnej są z zasady klasyfikowane jako niepalne. Świetnie się więc sprawdzą nie 

tylko jako izolacja stropów garażowych, lecz także w takich miejscach, jak wyższe partie bu-

dynków. Jako materiał niepalny wełna może też być wykorzystana do podniesienia odporności 

ogniowej innych elementów wyposażenia.

Co dla nas równie istotne, jest ona doskonałą izolacją termiczną i akustyczną. Ta ostatnia 

właściwość stanowi niekwestionowaną zaletę w miejscach o dużym natężeniu hałasu.

Wełna zatem ociepla, wycisza i chroni wnętrze. Jest wodoodporna, wytrzymała na uszko-

dzenia mechaniczne, cechuje ją również odporność biologiczna i chemiczna. Zaprawa na 

bazie wełny mineralnej może służyć jako znakomita ochrona przeciwogniowa i akustyczna do 

wykorzystania m.in. w stropach dachowych.

… i nie tylko
Masywne płyty stropowe, oparte na dźwigarach stalowych, przy działaniu ognia od dołu 

przestają spełniać kryteria odporności ogniowej. Rozwiązaniem może być wykonanie okładzi-

ny belek stalowych lub podwieszenie lekkiego sufitu, na przykład z materiałów silikonowo-

cementowych. To rozwiązanie przydatne jest również przy sufitach żelbetowych ze zbyt małą 

otuliną zbrojenia.

Nie można też pominąć materiałów krzemianowo-wapniowych. Bywają one mylone z gip-

sem, co jest dużym błędem. Mają bowiem całkiem inne właściwości. Przede wszystkim są 

szalenie odporne na wysokie temperatury, a przy okazji świetnie regulują wilgotność po-

mieszczeń. Sprawdzą się także w izolacji garaży. 

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
http://ad.administrator24.info/ebookrecticel2016
http://ad.administrator24.info/ebookpci2016
http://ad.administrator24.info/ebookpluimers2016
http://ad.administrator24.info/ebooktermocent2016


38
w w w . a d m i n i s t r a t o r 2 4 . i n f o

CZY WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA POSTĄPIŁA ZGODNIE Z PRAWEM, REMONTUJĄC GARAŻE 
BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ W BUDYNKU WIELORODZINNYM? MOIM ZDANIEM BYŁO TO 
BEZPRAWNE. — CZYTELNIK     
 

Prawdopodobnie autorowi chodziło o wyjaśnienie następującego problemu: 
— czy właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mają obowiązek partycypacji w kosz-
tach remontu garaży znajdujących się na działce wspólnoty lub w budynku, a stanowiących 
prywatną własność?

Oczywiście, właściciele lokali pokrywają wyłącznie koszty remontu swoich lokali oraz współfi-
nansują remont nieruchomości wspólnej. Wspólnota w kosztach remontu lokali właścicieli nie 
partycypuje, ale jeśli garaże są przynależne do poszczególnych lokali lub są postawione na 
działce wspólnoty, to koszty remontu dachów tych garaży należą do kosztów zarządu nieru-
chomością wspólną i obciążają wszystkich właścicieli lokali proporcjonalnie do posiadanych 
przez nich udziałów.

Zauważyć należy, że taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach:
• Po pierwsze, garaż jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu. Wówczas właściciel tego 
lokalu ma stosunkowo duży udział w nieruchomości wspólnej. Wspólnota musi partycypować 
w kosztach remontu dachu jego garażu, ale za to on, z racji dużego udziału, ponosi znaczne 
koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
• Po drugie zaś, garaż stanowi odrębny budynek, ale stoi na działce wspólnoty i z tego wzglę-
du jego właściciel jest członkiem wspólnoty i musi partycypować w kosztach utrzymania 
budynku, choć z niego nie korzysta.

Tytułem rekompensaty właściciele lokali znajdujących się w budynku muszą współfinansować 
remont dachu garażu, co wynika wprost z zapisów ustawowych.                       

    Janusz Gdański      
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Temat izolacji stropów jest bardzo obszerny. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu kilka 
rozwiązań, które pozwolą w sposób prawidłowy dobrać odpowiednią izolację termiczną. 
Nie we wszystkich budynkach można zaaplikować wszystkie produkty termoizolacyjne 
(chociażby ze względu na różnorodność izolowanych przestrzeni).

Ocieplanie stropów

Stropodachy wentylowane
Jeśli przestrzeń pomiędzy przekryciem dachu a stropem nad ostatnią kondygnacją wynosi 

20—80 cm, to wówczas idealnym rozwiązaniem będzie nasyp granulatu wełny. Utworzy się bez-

spoinowa warstwa izolacyjna o jednolitej strukturze. Firma Izolacje Pluimers wykonuje nasyp 

wysokiej jakości granulatem wełny Supafil Loft firmy Knauf Insulation. To nowy materiał (nie 

odpad!), który powstaje w procesie produkcji, w którym jego włókna są silikonowane, co za-

pewnia odporność na wilgoć oraz na osiadanie, a raczej jego brak! Jak wykazały badania, po 10 

latach wełna osiada zaledwie o 1%, co jest rewelacyjnym wynikiem. Szybka aplikacja i wysoka 

skuteczność na pewno są niekwestionowanymi atutami tego systemu. W stropodachach o wyż-

szym prześwicie można zaproponować rozwiązanie w postaci natrysku piany PUR. Warstwa pia-

ny nanoszona jest na strop przy pomocy specjalistycznego sprzętu, co pozwala na wykonanie 

bezszwowej warstwy izolacji o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Zaletą tego systemu 

jest to, że po pianie zamkniętokomórkowej PUR można się swobodnie poruszać. Wbrew nazwie, 

piana zamkniętokomórkowa, której używamy składa się z 92% komórek zamkniętych i z pozo-

stałych 8% otwartych, luźno rozmieszczonych i niepołączonych ze sobą. To sprawia, że piana 

zamknięto-komórkowa jest paroprzepuszczalna, ale gazoszczelna i — co najważniejsze — nie-

nasiąkliwa. Piana zamknięto-komórkowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 

izolacyjnymi (współczynnik przenikania ciepła λd = 0,021 W/m.K), dobrymi parametrami wytrzy-

małościowymi (wytrzymałość na ściskanie min. 300 kPa, wytrzymałość na rozciąganie min. 450 

kPa). Równie ważne jest to, że piana zamkniętokomórkowa ma wysoką stabilność wymiarową 

— w normalnych warunkach max. 3%. W zastosowaniu natryskowym piana zamkniętokomórkowa 

wytwarza ciągłą, bezspoinową warstwę izolacyjną, która szczelnie przylega do podłoża (beton, 

drewno, metal, OSB lub siatka — osnowa) bez względu na stopień złożoności jego kształtu.

 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą zmniejsza zużycie ciepła tylko w pewnym 
stopniu. Warto jednak przeprowadzić tę operację, jeśli w pomieszczeniach znajdujących 
się nad piwnicą występuje problem zimnej podłogi. Zysk będzie wtedy liczony 
w większym poczuciu komfortu mieszkańców. 

Korzyści z ocieplania stropów 
piwnicznych

Jeżeli budynek ma nieogrzewane piwnice, to ich stropy potrzebują dobrej izolacji ter-

micznej, aby zapobiec chłodzeniu pomieszczeń usytuowanych ponad nimi. Zbyt słabe ocie-

plenie stropu powoduje straty ciepła, zwiększone koszty ogrzewania i dyskomfort w postaci 

konieczności stąpania po zimnej podłodze. Co ważne, efekty prowadzonej termomodernizacji 

i zmniejszające się straty ciepła widać stosunkowo szybko. Podziemne części budynku odgry-

wają bowiem znaczącą rolę w bilansie energetycznym oraz mają istotny wpływ na zachowanie 

komfortu cieplnego pomieszczeń. 

Jeśli ściany ogrzewanych piwnic w budynkach wolno stojących nie są izolowane termicznie, 

straty ciepła mogą dochodzić do 20–25% całkowitych strat ciepła w budynku. Dlaczego? Powo-

dów jest przynajmniej kilka: 

• po pierwsze, trudno byłoby znaleźć audytora, który w audytach uwzględnił konieczność 

docieplenia stropów piwnic. Przecież docieplenie ścian i stropodachów oznacza premię ter-

momodernizacyjną. 

• po drugie, jak docieplić stropy piwnic, skoro w tym celu trzeba wejść na teren cudzej wła-

sności, jaką są komórki lokatorskie? 

• po trzecie, jak wyjaśnić ludziom, że długie lata nie trzeba było docieplać, a teraz sytuacja 

się zmieniła?

• po czwarte — kiedy to ocieplanie piwnic się zwróci? Przecież w audytach można wykazać 

tylko 6% p.a. oszczędności; 

• i wreszcie, po piąte — jak sobie poradzić z niezliczoną ilością instalacji w tych pomieszcze-

niach?
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Tymczasem współczynnik przenikania ciepła Uc dla stropów piwnic został obniżony z 0,45 do 

0,25 i wynosi tyle samo, co dla ścian zewnętrznych!

Pionierzy docieplania stropów piwnic przez kilka lat z rzędu cieszyli się oszczędnościami na 

poziomie 9–12% rocznie z tytułu kosztów ogrzewania. Dziś pytanie nie brzmi: po co docieplać 

piwnice, tylko — w jaki sposób i kiedy?

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropów piwnic na poziomie Uc = 0,25 ozna-

cza konieczność wykonania warstwy izolacyjnej o grubości 10—14 cm. Dysponujemy kilkoma 

metodami rozwiązania kwestii docieplenia stropu nad piwnicą. Oprócz systemów klejonych na 

rynku znajdują się także systemy natryskowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że piwnice 

podlegają również innym obostrzeniom rozporządzenia.

W dziale VI: „Bezpieczeństwo pożarowe”, rozdział 5: „Wymagania przeciwpożarowe dla 

elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego”, § 258.2 mówi: „Na drogach komunika-

cji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo 

zapalnych jest zabronione”, a § 262.1. dookreśla: „Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone 

należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających 

pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań”.

Wyżej przywołane przepisy w praktyce eliminują ze stosowania przy termoizolacji stropów 

piwnicznych systemy styropianowe i materiały na bazie pianki poliuretanowej. 

Prace związane z dociepleniem stropów piwnic nie podlegają procedurze uzyskania po-

zwolenia na budowę, a tym samym — wykonania projektu budowlanego uzgodnionego przez 

rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych. Oznacza to, że na zarządcach, administratorach 

oraz spółdzielniach mieszkaniowych spoczywa tym większa odpowiedzialność w sprawie doboru 

odpowiedniej technologii poprawiającej nie tylko komfort termiczny i akustyczny, lecz także 

bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców.
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O stanie technicznym dachów, w tym także dachów płaskich (stropodachów), znacząco 
decydują konstrukcyjne uwarunkowania cieplno-wilgotnościowe, stąd tak ważne jest 
odpowiednie ich ocieplenie przy zachowaniu możliwości odprowadzania z konstrukcji 
dyfundującej wilgoci. 

Termomodernizacja stropodachów
Jacek Sawicki

Dlaczego termomodernizować? 
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. przepisami zmieniającymi rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 

z 2008 r. nr 201, poz. 1238), współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 × K)] dla stropoda-

chów budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej nie powinien 

przekroczyć wartości 0,25 przy warunkach temperatur obliczeniowych wyższych niż 16°C oraz 

0,50 dla temperatur rzędu 8°C—16°C.

W praktyce, gdy ostatnia kondygnacja takiego budynku nie jest przeznaczana na cele miesz-

kalne, to wartość U(max) może sięgać 0,5. Jeśli zaś bezpośrednio pod stropodachem usytuowa-

ne są mieszkania, to wtedy dopuszczalna wartość U(max) nie może być wyższa niż 0,25. Odtąd 

dotrzymanie tej wartości progowej prognozuje się już w fazie projektu, dopasowując do niej 

określone rozwiązania materiałowe. 

Obligatoryjnie powyższe wymagania muszą spełniać stropodachy usytuowane bezpośrednio 

nad mieszkaniami w budynkach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2009 r. Wcześniej oddane 

do użytku stropodachy, o ile później nie zostały poddane termomodernizacji, mogą nie speł-

niać takich wymagań. Dotąd dla adekwatnych stropodachów na budynkach postawionych po 16 

grudnia 2002 r. wartości określono na poziomie nie wyższym niż 0,30 i obecnie taką właściwość 

można uznać za wystarczającą. 

Znacznie gorzej przedstawia się natomiast stan techniczny stropodachów wybudowanych 

dawniej, albowiem realne wartości tego współczynnika dla ówczesnych stropodachów na bu-

dynkach są dużo wyższe. Wtedy nie przywiązywano do tego problemu większej wagi głównie 

z powodu braku na rynku efektywnych materiałów izolacyjnych oraz obecnej wówczas tań-
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szej energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń, która jakoś rekompensowała nie tylko 

gorszą izolacyjność, lecz także gorszą jakość wykonania. W skali kraju takich stropodachów 

są tysiące. 

Po co ocieplać? 
Niedocieplone stropodachy znacząco obniżają charakterystykę energetyczną budyn-

ków, co przekłada się nie tylko na ich wartość rynkową, lecz także na większe koszty wyni-

kające z utrzymania pożądanej temperatury w mieszkaniach i często — pomimo ponoszenia 

wysokich kosztów — rezultatem są ich permanentne niedogrzania. 

Źródła fachowe podają, że straty ciepła z tego powodu średnio szacowane są w granicach 

30—50% strat całkowitych w budynku, a docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją po-

zwala je zmniejszyć nawet o 80%. 

Ważnymi czynnikami, dla których ocieplenie stropodachu staje się wręcz konieczne, są 

względy zdrowotne i eksploatacyjne. Warto tu wspomnieć, że permanentnie zawilgocone sufity 

powodowane obecnością mostków termicznych stanowią sprzyjające środowisko dla rozwoju 

grzybów i pleśni. Obecność ich zarodników w zawilgoconym środowisku jest szkodliwa dla zdro-

wia oraz mienia. 

Korzyść z ocieplenia stanowi też poprawa klimatu akustycznego wnętrz w budynku — 

zwłaszcza bezpośrednio przylegających do stropodachu (dodatkowa właściwość izolacyjności 

akustycznej, jaką mają materiały termoizolacyjne).

Kolejnym powodem są względy pragmatyczne. Od 1 stycznia 2009 r. certyfikaty energetycz-

ne są obowiązkowe dla wszystkich budynków nowo powstałych oraz eksploatowanych wprowa-

dzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Polityka energetyczna zakłada posze-

rzanie grup budynków, które mają być objęte programami obowiązkowej certyfikacji. 

Wiedząc, że uzyskanie świadectwa energetycznego stanie się nieuniknione, a znając aktual-

ne stawki opłat za jego sporządzenie, już teraz należy zakładać wzrost cen w przyszłych latach. 

Przygotowania do termorenowacji stropodachu powinno poprzedzać staranne rozważe-

nie sposobu podniesienia jego efektywności energetycznej, które umożliwia przeprowadzenie 

dla niego tzw. audytu. Określi on charakterystykę termoizolacyjną na podstawie dostępnych 

danych liczbowych dotyczących wymiarów geometrycznych poszczególnych warstw w jego 

konstrukcji, właściwości fizycznych stosowanych materiałów i aktualnego stanu technicznego 

(w tym z uwzględnieniem stopnia zawilgocenia oraz informacji o poziomie infiltracji powie-

trza), względnie wykonanych odkrywek oraz pomiarów właściwości materiału pobranego czy 
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też badań eksperymentalnych wykonanych bezpośrednio na stropodachu, a polegających głów-

nie na pomiarze gęstości strumienia ciepła lub pomiaru różnicy temperatur po obu jego stro-

nach. Korzysta się też z kombinacji wspomnianych powyżej metod.

W praktyce w takich badaniach dąży się do ustalenia dla stropodachu rzeczywistej wartości 

współczynnika przenikania ciepła, która udzieli odpowiedzi, jaką optymalną grubością izolacji 

termicznej należy stropodach docieplić dla uzyskania ekonomicznie efektywnego stanu tech-

nicznego spełniającego wymagania ochrony cieplnej. 

Warto wspomnieć, że audyt energetyczny stropodachu może wykonać każdy posiadający 

o nim wiedzę, nawet zarządca nadzorowanego budynku. Ustawodawca nie nałożył tu żad-

nych ograniczeń w zakresie wykonawstwa audytów, a jedynie określił, kto może weryfikować 

audyty sporządzane dla Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Modernizacja dachu stanowi tylko fragment rozmaitych działań termomodernizacyjnych 

zmierzających do uzyskania korzystnych wartości na świadectwie charakterystyki budynku, któ-

re może sporządzić tylko uprawniony do tego audytor energetyczny. 

Mając na uwadze starania o uzyskanie jak najkorzystniejszego certyfikatu energetycznego bu-

dynku, w praktyce wykonanie audytu energetycznego stropodachu warto jednak powierzyć fachow-

cowi. Będzie on audytem cząstkowym w procedurze oceny charakterystyki energetycznej budynku. 

Bezpieczeństwo pożarowe 
Przy termomodernizacji stropodachów ważnym zadaniem jest dbałość projektanta i wyko-

nawcy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku. W tej mierze zarówno kon-

strukcja stropodachu, jak i jego przekrycie, powinny spełniać co najmniej wymaganą klasę odpor-

ności pożarowej adekwatną do kategorii budynku, zgodną z aktualnymi przepisami budowlanymi. 

Przyjęte wartości dla konstrukcji stropodachu zazwyczaj mieszczą się w przedziale jego no-

śności ogniowej R (wyrażanej w minutach) od R 15 do R 30, natomiast jego przekrycia (elemen-

ty wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami) — w przedziale nośności ogniowej R i szczelności 

ogniowej E (także wyrażanej w minutach) od RE 15 do RE 30. 

Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informacje te muszą być 

uwzględniane przy sięganiu po odpowiednie materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne. 

Aby mieć świadomość spełniania przez nie takich wymagań, powinno się stosować rozwiąza-

nia systemowe posiadające odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przyjęte dla nich 

klasy pożarowe.
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Wykonawstwo 
Najczęściej rozpatruje się konieczność ocieplania stropodachów pełnych oraz stropodachów 

wentylowanych (dwudzielnych). Oba rodzaje odróżniają szczegóły konstrukcyjne. W stropoda-

chach pełnych wszystkie warstwy składowe – konstrukcja nośna, paraizolacja, izolacja termicz-

na, warstwa wyrównawcza i pokrywcza — ściśle przylegają do siebie. 

W stropodachach wentylowanych — oprócz takich warstw, jak w stropodachach pełnych — 

obecna jest przestrzeń powietrzna między pokryciem a izolacją termiczną. Przepływ powietrza 

jest możliwy dzięki systemowi otworów nawiewnych i wywiewnych. Każdy tego typu stropodach 

ma przy tym własne, indywidualne rozwiązania, wynikające z decyzji projektanta i generalizo-

wanie opisu, jak go docieplać przekracza łamy tej publikacji. 

Remont, a więc i termomodernizacja, stropodachu nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej, a jedynie dopełnienia formalno-

ści zgłoszenia ze złożeniem wymaganych dokumentów o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane oraz określeniem opisu, rodzaju i sposobu wykonania takich 

robót i przewidywanym terminem ich rozpoczęcia. Przy braku sprzeciwu za strony urzędu robo-

ty takie można wykonywać po upływie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. 

Termomodernizacja stropodachu zawsze pociąga za sobą konieczność wykonania rozma-

itych robót budowlanych, nie tylko związanych z zamocowaniem w jego strukturze ocieplenia. 

Zwykle takie prace zlecane są firmom wykonawczym w drodze przetargów (wspólnoty mieszka-

niowe nie muszą ogłaszać przetargu). Na tę okoliczność należy przygotować projekt budowlany 

wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Projekt budowlany wykonawczy powinien zawierać plan sytuacyjny, opis techniczno-techno-

logiczny obejmujący charakterystykę obiektu i stropodachu, przedmiot opracowania, obliczenia 

cieplne, obliczenia wymaganej ilości materiału izolacyjnego, rozwiązania wentylacji, wyszczegól-

nienia robót w kolejności technologicznej, rysunki techniczne (rzuty projektowanego stropodachu, 

jego przekroje uwzględniające pozycjonowanie termoizolacji, aprobaty techniczne i tym podobne). 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzona jest na pod-

stawie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, odpowiednich ze-

stawów polskich norm, aprobat technicznych oraz innych dokumentów stanowiących o warun-

kach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Dokument ten precyzuje wymagania inwestora niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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W szczególności opisuje przedmiot zamówienia i — z drugiej strony — tworzy dla wykonaw-

ców podstawę do przygotowania rzetelnych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i ceno-

wym ofert, a ponadto stanowi załącznik do umowy o wykonanie robót budowlanych i podstawę 

do ewentualnych roszczeń. 

Niuanse wykonawcze 
O wyborze metody docieplania stropodachu pełnego decyduje jego stan techniczny. Jeśli 

istniejące warstwy izolacyjne i pokryciowe są w dobrym stanie, to można na nich układać do-

datkowe warstwy materiałów izolacyjnych oraz położyć na nich nowe pokrycie. 

Dla bezpieczeństwa nośności konstrukcji wcześniej w projekcie powinny zostać uwzględ-

nione te dodatkowe obciążenia. Gorszy stan techniczny podłoża, a w szczególności remont, 

wymaga zerwania warstw i ich odbudowy zgodnie z projektem. 

Istotne w fazie robót jest przewidzenie uwarunkowań cieplnowilgotnościowych. Izolację 

termiczną należy technologicznie zabezpieczyć przed zamoknięciem i zawilgoceniem pocho-

dzącym z pary wodnej dyfundującej od strony sufitu i od zewnątrz oraz wszelkich przecieków, 

bo w przeciwnym wypadku utraci ona właściwości cieplne i akustyczne. 

W tym celu należy zgodnie z projektem i zaleceniami wykonawczymi, układać zabezpiecza-

jące powłoki paroizolujące i hydroizolujące. Zjawisko dyfuzji wilgoci od wewnątrz przez sufit 

daje się zminimalizować poprzez odpowiednie rozwiązania sposobów wentylacji pomieszczeń 

usytuowanych bezpośrednio pod stropodachem.

Do izolowania cieplnego stropodachów płaskich stosowane są dopuszczone aprobatami tech-

nicznymi materiały izolacyjne w postaci płyt, mat, filców i granulatów. W szczególności mogą to 

być wyroby i granulaty z wełny mineralnej, styropianu, poliuretanu (PUR-PIR), dachowe płyty 

pilśniowe hydrofobizowane, zasypki perlitowe, keramzytowe (glińcowe), powłoki natryskowe 

z pianki PUR i włókien celulozy, styrobetony, spienione szkło. 

Dobór rozwiązania powinien uwzględniać zakładany charakter obciążeń użytkowych stropo-

dachu. Stropodachy wentylowane najczęściej izolowane są termicznie metodą wdmuchiwania 

do zamkniętych przestrzeni powietrznych izolacji zasypowych w ilościach zapewniających uzy-

skanie warstwy o gęstości wynikającej z obliczeń (tzw. metoda blow-in). Jest to bardzo ważny 

szczegół technologiczny, ponieważ izolacje o takiej strukturze mają tendencje do osiadania, co 

może później obniżyć izolacyjność termiczną docieplenia. 

Zmiana uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych w wypełnionej izolacją cieplną pustce wen-

tylacyjnej często wymusza na projektancie konieczność wykonania w górnej warstwie takiego 
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stropodachu otworów wentylacyjnych bądź wykorzystania do tego celu istniejących kanałów 

wentylacyjnych, nieczynnych kanałów kominowych itp. Do zasypów termoizolacyjnych zwykle 

stosowane są granulaty wełen mineralnych i celulozowych, styropianu, perlitu, drobnych frakcji 

keramzytu (glińca). 

 Dla wszystkich rodzajów stropodachów — poddawanych remontom termomodernizacyj-

nym — w fazie projektu powinny być przewidziane pod kątem zachowania izolacyjności ciepl-

nej skuteczne rozwiązania techniczne dla systemów kominowych i wentylacyjnych, instalacji 

odgromowych, masztów anten, wyłazów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, kolektorów 

fotowoltaicznych, świetlików itp. 

Dla zachowania wymaganego reżimu technologicznego gwarantującego wysoką jakość robót 

należy je prowadzić przy wymaganych warunkach pogodowych i dołożeniu staranności. Szcze-

gólną uwagę należy poświęcić wymogom związanym z zachowaniem projektowanych spadków 

płaszczyzn powierzchni dachu, które uniemożliwią powstawanie zastoisk wodnych, poprawno-

ścią mocowania materiałów powłokowych, zapewnieniem sprawności systemów odprowadzania 

wód opadowych i rozwiązaniom zabezpieczającym podciekanie wody pod takie systemy. Listę 

wskazań tzw. słabych miejsc w konstrukcjach dachów wymagających troski można rozszerzać.
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Jako rozwiązanie tego problemu zastosował 
powszechnie znane pochłaniacze wilgoci w efekcie 
czego para wodna kondensuJe się mnieJ intensywnie. 
andrzeJ Jest usatysfakcJonowany, ponieważ co Jakiś 
czas pozbywa się pochłonięteJ wody, a na oknach 
i narożnikach ścian kondensacJa występuJe rzadzieJ. 

Według naszej wiedzy Andrzej faktycznie zmniejsza zawartość pary wodnej 
w powietrzu – a nie jest ona szkodliwa – pozostawiając w nadmiarze dwutlenek 
węgla: CO2, tlenek węgla – CO, Lotne Związki Organiczne (LZO), alergeny i inne. 
Obecności tych szkodliwych i toksycznych w nadmiarze związków nie możemy 
sensorycznie ani organoleptycznie stwierdzić. Natomiast nadmiar pary wodnej 
związanej z niedostatecznym wentylowaniem jest możliwy do stwierdzenia 
właśnie poprzez kondensację w narożnikach pakietów szybowych przy najczęściej 
spotykanych w naszych domach oknach. W związku z tym odradzamy stosowanie 
pochłaniaczy wilgoci zamiast intensywniejszego wentylowania pomieszczeń. 
Natomiast połączenie ich z poprawnym wentylowaniem nikomu nie zaszkodzi.

Zadzwoń teraz 
530 105 398

Realizujemy zlecenia na terenie całego 
kraju, głównie: Kraków, Warszawa, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź.

 
Ciesz się z dobrej sytuacji  
swojego lokalu i przekaż nasz  
test sąsiadom

  
 http://www.termocent.pl/
Czytaj więcej na stronie TermocenT

  
kontakt@termocent.pl

Opisz swój problem i wyślij  
go nam e-mailem
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krótkotrwałe kondensowanie pary 
wodneJ może być spowodowane 
obniżeniem temperatury na zewnątrz. 

Jeśli wilgoć wysycha po kilku godzinach, to prawdopodobnie Marek 
nie ma problemu z jakością okien czy wentylacją.
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KrzysieK ma problem 

z moKrymi 
narożnikami  
paKietów szybowych  
przez całe dnie, a nawet 
tygodnie, bez całkowitego 
wyschnięcia

1
naJprawdopodobnieJ krzysiek w swoim 
lokalu ma nieprawidłowo funkcJonuJącą 
wentylacJę, spowodowaną zapewne brakiem 
wystarczaJącego napływu świeżego powietrza 
przez uszczelki okien i brakiem intensywnego 
wietrzenia przez ich otwieranie w ciągu dnia. 

Zalecamy otwieranie okna na oścież na kilka–kilkanaście minut do skutku, 
tj. do wyschnięcia narożników, lub zapewnienie stałego napływu świeżego 
powietrza (np. przez nawiewniki). Jeśli zalecenie nie przynosi pożądanego 
skutku, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników TERMOCENT.

andrzej zauważył,  
że na jego oknach  
długotrwale

kondensuje się  
para wodna  
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paweł ma problem  
z występowaniem   

czarnych  
wykwitów pleśni  
w narożnikach ścian

wybierz poniżej sytuację, w której się znajdujesz

mareK ma problem  

z moKrymi  
narożnikami  
paKietów szybowych 
– sporadycznie i szybKo 
          one wysychają

Sytuacja 

 TEST: dlaczego mam 

i jak mogę temu zapobiec?

Długotrwale zaparowane okna sygnałem alarmującym  
– zdrowie mieszkańców może być zagrożone. 
 
Ponadnormowy poziom pary wodnej w powietrzu często 
ujawnia się przez zaparowane okna i jest powiązany ze 
zbyt wysoką zawartością innych zanieczyszczeń, takich jak: 
dwutlenek węgla – CO2, trujący tlenek węgla – CO, Lotne 
Związki Organiczne (LZO), alergeny. 
 
W prawidłowo wentylowanym i ogrzewanym pomieszczeniu 
problem długotrwałej kondensacji pary wodnej w narożnikach 
pakietów szybowych nie powinien występować, szczególnie 
w temperaturach od 0 do 10 stopni Celsjusza.
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Dzięki naszym klientom przebaDaliśmy  
już ponaD 1500 obiektów w całej polsce!

marek kitliŃski 
termocent

biuro@termocent.pl
www.termocent.pl

TermocenT

Autor publikacji nie odpowiada za następstwa decyzji podjętych na 
podstawie infografiki bez indywidualnych konsultacji z TERMOCENT.

pomoże Ci mieszkać tanio,
zdrowo i przyjemnie

systematycznie 
wentyluJe pomieszczenia i rozszczelnia 
okna, Jednak nie przynosi to żadneJ poprawy 
i pleśŃ powraca także po JeJ usunięciu 
mechanicznym czy chemicznym.

Ocena rzeczywistej przyczyny występowania problemu z tworzeniem 
się pleśni i grzybów u Pawła wymaga diagnostyki termowizyjnej 
parametrów technicznych przegród zewnętrznych lokalu, wykonanej 
przez TERMOCENT.
Należy pamiętać, że stałe przebywanie w środowisku źle wentylowanym 
lub dobrze wentylowanym z dużą zawartością zarodników pleśni 
i grzybów może powodować powikłania pulmonologiczne lub 
onkologiczne, tj. alergie, stany zapalne i nowotwory. 
Często spotykanym powodem niechęci do wietrzenia jest błędnie 

interpretowana wilgotność względna (procent maksymalnej ilości pary wodnej jaka może rozpuścić się w 1 m3 powietrza  
w danej temperaturze). Mało kto wie, że to samo wskazanie higrometru (wilgotność 
względna), przy różnych temperaturach otoczenia, oznacza inną, wyrażoną w gramach, 
zawartość gazowej postaci wody w powietrzu. Upraszczając: im temperatura otoczenia 
jest niższa, tym mniej pary wodnej może się maksymalnie rozpuścić w 1m3 powietrza. 
Opisane powyżej zjawisko fizyczne jest wyjaśnieniem, skąd na wychłodzonych 
obiektach pojawia się skroplona para wodna. 
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Rusztowania za oknami, pył wdzierający się do mieszkań i hałasy – to prawda, ocieplanie 
ścian budynków wielolokalowych od zewnątrz bywa uciążliwe. Ale gdy te niedogodności 
przeminą, zostanie większy komfort życia, mniejsze rachunki za ogrzewanie i odnowione 
przy okazji elewacje. Co warto wiedzieć o ocieplaniu? 

Kilka słów o ocieplaniu ścian 
zewnętrznych

Agnieszka Zygmunt

W przeprowadzonym w kwietniu 2015 r. sondażu opinii publicznej „Energooszczędność 

w moim domu” 46% respondentów stwierdziło, że najwięcej energii w ich domach pochłania 

zasilanie urządzeń elektrycznych. Tylko 24% z nich wymieniło ogrzewanie pomieszczeń. A tak 

naprawdę na ogrzewanie zużywamy ponad 70% energii pobieranej na potrzeby funkcjonowania 

gospodarstw domowych! Na szczęście jednak rośnie za to świadomość korzyści wynikających 

z termomodernizacji wśród polskiego społeczeństwa. Najczęściej wskazywanym działaniem 

spośród tych, które mogą przynieść największe oszczędności finansowe, była termoizolacja, 

rozumiana jako ocieplenie ścian, fundamentu i dachu (74% wskazań w ww. badaniu).

Pokrywa się to z opinią ekspertów. Termomodernizacja pozwala nawet czterokrotnie 

zmniejszyć zapotrzebowanie na energię użytkową, wynika z analizy specjalistów z Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii. Według obliczeń KAPE modelowy budynek jednorodzinny, w któ-

rym do ogrzania mamy prawie 200 m², potrzebuje 221,3 kWh rocznie na ogrzanie każdego me-

tra kwadratowego. Zdaniem specjalistów po przeprowadzeniu jego termomodernizacji zużycie 

energii zostałoby tam ograniczone ponad czterokrotnie — do 50,8 kWh. Termomodernizacja 

obejmowałaby m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych standardowym materiałem izolacyjnym 

o grubości 25 cm; dodatkowe ocieplenie stropodachu lub dachu standardowym materiałem izo-

lacyjnym o grubości 30 cm, a także zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiew-

nej z odzyskiem ciepła o sprawności maksymalnej 80%.

I jeszcze jedno arcyciekawe badanie rynku ociepleń, przeprowadzone przez TNS Polska. 

Wynika zeń, że zmniejsza się liczba inwestycji ociepleniowych wykonywanych z przypadkowo 

zestawionych materiałów, a więc realizowanych bez gwarancji producenta systemu ociepleń. 

Multipor
mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz

*Przy ociepleniu muru z cegły ceramicznej pełnej o grub. 51 cm – współczynnik przenikania ciepła dla ściany  
przed ociepleniem: U = 1,15 W/m2K; po ociepleniu płytami Multipor o grub. 14 cm: U = 0,24 W/m2K, 

co pozwala spełnić obowiązujące wymagania termiczne U ≤ 0,25 W/m2K dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

14 cm grubości 
mineralnych płyt Multipor

poprawia prawie

5-krotnie
właściwości termiczne ocieplanej ściany*!

To o 45% mniejsze
zużycie energii w skali roku

Wysoka izolacyjność 
termiczna 

λ10, dry = 0,042 W/mK

Najwyższa  
ognioodporność 

A1

Wysoka paroprze-
puszczalność 

μ=3

Bezpieczny  
materiał mineralny

Łatwa obróbka 
– gęstość  

≤ 115 kg/m3

Szybki montaż

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości realizacji konkretnej 
inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor i dobrania najkorzystniejszego rozwiązania. 
Pomocne może być również zamówienie analizy cieplno-wilgotnościowej ścian. 
Infolinia: 801 122 227* ∙ www.ocieplenieodwewnatrz.pl 
*Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://ad.administrator24.info/ebookmultipor2016
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Świadomość wykonawców w tej dziedzinie zdecydowanie się poprawia. W pytaniu otwartym 

wykonawcy najczęściej kojarzyli system ociepleń z funkcją izolacyjną, cieplną, ochroną przed wa-

runkami atmosferycznymi (32%). Od 2011 r. udział prac ociepleniowych z wykorzystaniem do-

wolnie zestawionych, czyli nieobjętych gwarancją materiałów, zamiast wymaganych przez pra-

wo systemów ociepleniowych, spadł z 32 do 26%. Teraz w prawie trzech czwartych przypadków 

(74%) budynki ocieplane są systemowo i zabezpieczone gwarancją producenta wyrobu.

W kwestii wyboru materiałów do ocieplenia ścian zewnętrznych warto zdać się na fachow-

ców, ponieważ dobra decyzja w tej sprawie umożliwi znaczne zmniejszenie opłat i podwyższenie 

komfortu życia mieszkańców na wiele lat. Gdyby jednak wspólnota sama chciała zadecydować 

o zakupie tych materiałów, powinna się zdecydować na produkty wyłącznie od sprawdzonych 

producentów. Skuteczności nie ocenimy na podstawie wyglądu czy opakowania, a zatem warto 

poczytać na ich temat, poszukać opinii fachowców i wreszcie — zapoznać się z ich certyfikatami 

i rekomendacjami UE lub polskich cenionych instytucji.

— Są rozwiązania, które pozwalają zmodernizować nawet bardzo stare budynki, znacząco 

podnosząc ich standard energetyczny. Jeśli średnie zapotrzebowanie na ciepło w budynkach 

konwencjonalnych, budowanych starymi metodami wynosi od 120 kWh/m² do 250 kWh/m² 

(rocznie), to dzięki termomodernizacji można je zmniejszyć do standardu energooszczędnego, 

tj. 60—70 kWh/m². Do tego potrzebne jest jednak przekonanie właścicieli, że warto, również 

z powodu konkretnych oszczędności finansowych — mówi Piotr Pawlak z firmy Rockwool. Jak 

widać po przytoczonych wyżej wynikach, jest w tej dziedzinie jeszcze sporo do nadrobienia.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2009—2012 główną przyczyną zanieczyszczenia po-

wietrza była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych. 

To właśnie termomodernizacja budynków jedno- i wielorodzinnych jest jedną z szans na zmianę 

tego stanu rzeczy. Ponadto wieloletnie zaniedbania w tym obszarze doprowadziły do sytuacji, 

w której koszty kompleksowych działań termomodernizacyjnych stały się, co widać w powyż-

szych wyliczeniach, bardzo wysokie. W kwestii ścian zewnętrznych normy te przewidują docelo-

wo grubość tej warstwy na 15 do 18 cm. A jeszcze niedawno zdarzało się, że były to 4 cm… Przy 

docieplaniu elewacji należy wykazać się jednak myśleniem dalekosiężnym. Niezależnie od tego, 

jak prace były finansowane, okres zwrotu tego typu inwestycji wynosi średnio około 15—20 lat.

Termomodernizacja budynku umożliwia:

• podwyższenie standardu technicznego i obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji budynku,

• podwyższenie jego standardu użytkowego – uzyskanie lepszego mikroklimatu dla całego 

obiektu,
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mineralne płyty izolacyjne
Zdrowy sposób na ocieplenie od wewnątrz
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• osiągnięcie jego większych walorów estetycznych,

• uzyskanie w jego eksploatacji efektu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środo-

wiska (np. CO2), co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,

• podwyższenie wartości rynkowej budynku,

• polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej budynku przez użytkowników, 

co przekłada się na większą ich dbałość o mienie.

Na termomodernizację budynku składa się szereg usprawnień technicznych, które pozwala-

ją na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów użytkowania budynku, a także podnoszą 

komfort użytkowania mieszkań. Pamiętajmy, że na system ociepleń może składać się nawet 

trzydzieści komponentów. Obok płyt termoizolacyjnych i mocującej je zaprawy klejącej, łącz-

ników mechanicznych stosowanych zgodnie z projektem, warstwy zbrojonej wzmocnionej siat-

ką z włókna szklanego oraz warstwy wykończeniowej, czyli tynku i ewentualnie farby elewacyj-

nej, niezbędne są listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria 

systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia.
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z a r z ą d z a n i e  –  u t r z y m a n i e   –  i n w e s t y c j e




