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NOWA MŁOTOWIERTARKA 
Młotowiertarkę GBH 180-LI firmy Bosch moż

na stosować do wiercenia i podkuwania w tward

szych materiałach budowlanych, jak np. beton, a także, 

przy zastosowaniu dodatkowego, wymiennego uchwytu 

wiertarskiego, do wiercenia w stali i drew

nie. Urządzenie ma trzy tryby pracy: wier

cenie bezudarowe, wiercenie udarowe 

oraz dłutowanie. Młotowiertarka pozwa

la na wiercenie w takich materiałach, jak beton czy cegła do średnicy na

wet 20 mm, a w drewnie – do 30 mm. Model, jak wszystkie aktualnie pro

dukowane elektronarzędzia akumulatorowe Bosch Professional, należy do 

systemu Flexible Power, co oznacza pełną kompatybilność z akumulatora

mi Bosch Professional 18 V – uwzględniając wysoce wydajną serię ProCo

re18 V. Bezprzewodowa praca w połączeniu z umiarkowaną wagą (niewiele 

ponad 2 kg) zapewnia swobodę ruchów podczas pracy, szczególnie istotną 

przy pracach instalacyjnych. Bezszczotkowy silnik GBH 180LI ma więk

szą moc od swojego poprzednika przy niższej wadze, nie powoduje tak

że iskrzenia, co wpływa na niższą emisję ciepła podczas pracy. Pracę mło

towiertarką ułatwia oświetlenie LED, dzięki któremu lepiej widać obszar 

wiercenia, a otwór do montażu zabezpieczenia znajdujący się w rękoje

ści zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę, np. przy pracy na rusztowaniu. 

W zestawie znajduje się także równie przydatny ogranicznik głębokości.

Opracowano na podstawie informacji od firm. Zdjęcia: serwis prezentowanych firm

PŁYTKI Z CHARAKTEREM 
W kolekcji płytek Grunge Ceramiki Tubądzin projektantom udało 

się połączyć wiele ciekawych pomysłów na aranżację wnętrza. Z jed

nej strony płytki surowe niczym przetarty beton, z drugiej klasyczne, 

geometryczne kształty, charakterystyczne dla stylu art déco. Kolekcja 

Grunge zachwyca na przykład płytką dekoracyjną, która łączy w so

bie różne faktury, wzory, kolory, wszystkie w jesiennej tonacji, oscy

lującej w modnym kolorze taupe – między beżem a szarością. Płytka 

Grunge Taupe, o wymiarach 898×328 mm kosztuje 99,88 zł za szt. 

W kolekcji Grunge są ponadto cztery matowe płytki ścienne, o wymia

rach 898×328 mm i grubości 10 mm. Struktura płytki Grunge White 

STR przypomina gęstą białą farbę, na której grabkami o wąskich ząb

kach zaznaczono nakładające się na siebie kwadraty i prostokąty. Jej 

cena to 154,86 zł za m2. Trzy pozostałe płytki ścienne to wariacje in

spirowane przetartym cementem, niczym regularne płytki w kolorze 

białym, taupe i niebieskim, których klasyczna kolorystyka została roz

myta. Płytki Grunge Blue, Grunge White i Grunge Taupe są w cenie 

134,93 zł za m2. W kolekcji znajdują się także szklane płytki dekora

cyjne na ścianę, które łączą w sobie wszystkie wymienione wyżej kolo

ry, z dodatkową nutą czerwieni. Dekory szklane Grunge Blue A i Grun

ge Blue B mają wymiary 898×328 mm, grubość 8 mm i błyszczące 

wykończenie. W kolekcji są także dwie listy ścienne, w kolorach czar

nym i miedzianym (Steel Black POL oraz Steel Copper 3) o wymia

rach 898×20 mm i 898×23 mm, w cenie 79,95 zł za sztukę. Cało

ści towarzyszą gresowe płytki na posadzkę, designem odpowiadające 

płytkom ściennym, w wykończeniu lappato (Grunge Blue Lap i Grunge 

Taupe Lap; cena 134,93 zł za m2) oraz matowym (Grunge White Mat, 

cena 119,93 zł za m2). Wszystkie mają rozmiar 598×598 mm i gru

bość 11 mm.

BATERIE W INDUSTRIALNYM STYLU 
Linia armatury łazienkowej i kuchennej Muro marki Laveo powstała z mi

łości do industrialnego stylu, tak charakterystycznego dla Łodzi, z której wy

wodzi się marka Laveo. Oryginalne, okrągłe pokrętła baterii są nawiązaniem 

do fabrykanckich korzeni miasta. Baterie powstały z dbałością o najdrobniej

sze szczegóły, takie jak uzupełniające oryginalny design żebrowane zakończe

nia wylewek. Wszystkie modele serii – poza baterią bidetową – wyposażone 

są w aerator Neoperl, który dzięki napowietrzaniu strumienia wody optymali

zuje jej zużycie. Na serię Muro składa się sześć baterii łazienkowych, w któ

rych modele podtyn

kowe wyposażone są 

w specjalistyczny box, ułatwiający montaż 

i późniejszą konserwację części oraz ko

lumny natryskowej z baterią. Uzupełnie

niem serii są trzyfunkcyjne słuchawki na

tryskowe oraz bateria zlewozmywakowa 

z wylewką w kształcie litery L. Wszystkie 

modele baterii dostępne są w dwóch wer

sjach kolorystycznych: czarnej oraz gra

fitowej.
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B iel jest uniwersalna i ponadczasowa. 
Kojarzy się z  czystością i  elegancją. 
We wnętrzach stanowi doskonałą 

bazę do tworzenia różnorodnych aranżacji. 
Jest sprytna – oszukuje nasze oko, sprawia
jąc, że powierzchnia w bieli wydaje się więk
sza. Może być chłodna lub ciepła, dlatego 
trzeba wiedzieć, jaki odcień wybrać. Choć 
można sądzić, że biel na ścianach jest wy
magająca w  utrzymaniu czystości, prawdą 
jest, że białe ściany czyści się najłatwiej, bo 
ten zabieg nie pozostawia wybłyszczeń na 
powłoce. Warunkiem jest jakość farby. Tylko 
co to znaczy dobrej jakości farba? Przyjrzyj
my się więc parametrom. 

Rodzaje farb
Wewnątrz pomieszczeń najczęściej stosuje 
się emulsje akrylowe lub akrylowolateksowe 

(nazywane lateksowymi). Ich nazwa pocho
dzi od rodzaju spoiwa (polimeru). Im więk
sza zawartość spoiwa, np. lateksowego, tym 
odporniejsza powłoka. Oprócz spoiw do farb 
dodaje się specjalne substancje, które pod

Danuta Baprawska

Białe wnętrza towarzyszą nam od lat, ale w miejsce „białkowanych” 
pomieszczeń na salony wchodzi luksusowy minimalizm – jeden 
z najsilniejszych trendów wnętrzarskich przewidywanych na kolejne 
lata. Wyróżnia go biel ścian i oszczędne w ilości, ale bogate 
w formę detale. W myśl zasady: „mniej znaczy więcej”. To trend 
bez kompromisów jakościowych, więc nie każda biała farba 
sprosta oczekiwaniom. Jak wybrać tę, która zapewni estetyczną 
i funkcjonalną powłokę oraz przypadnie do gustu wymagającemu 
inwestorowi? Sprawdź i przekonaj się, co musisz wiedzieć o białych 
farbach do wnętrz, aby wybrać mądrze.

wyższają parametry plamoodporności lub 
sprawiają, że farba jest autosterylna i  wy
kazuje odporność na występowanie i rozwój 
bakterii (farby z  dodatkiem jonów srebra). 
Oprócz szczególnych właściwości i odporno
ści na zmywanie, warto zwrócić uwagę na 
łatwość aplikacji, poziom krycia, szybkość 
schnięcia, poziom połysku i, oczywiście, od
cień bieli. 

Klasy odporności
Odporność powłoki jest jednym z kluczowych 
parametrów wyboru farb do wnętrz i zależy 
od jakości spoiwa zawartego w farbie. Choć 
wiele farb oznaczanych jest jako zmywalne 
(lekko zwilżoną ściereczką) lub wręcz szoro
walne (myte na mokro), o ich faktycznej od
porności informuje europejska norma  PNEN 
13300, która wprowadza podział na 5 klas. 

BIELSZY ODCIEŃ BIELI

Vademecum wykonawcy

KLASY ODPORNOŚCI WEDŁUG NORMY PN-EN 13300
(w zależności od ubytku grubości startej powłoki po odpowiedniej ilości cyklów)

Klasa 1 < 5 µm po 200 cyklach szorowania

Klasa 2 ≥ 5 µm i < 20 µm po 200 cyklach szorowania

Klasa 3 ≥ 20 µm i < 70 µm po 200 cyklach szorowania

Klasa 4 < 70 µm po 40 cyklach szorowania

Klasa 5 ≥ 70 µm po 40 cyklach szorowania

Warto umieć rozszyfrować oznaczenia przy wyborze farby, aby nie kierować się jedynie hasłem 
umieszczonym na opakowaniu: „odporna na szorowanie”. W praktyce czyścić na mokro można 
jedynie powłoki farb z klasy 1 i 2. Co więcej, odporność na zmywanie stała się dla inwestorów 
warunkiem koniecznym i przywiązują już oni większą uwagę do odporności powłoki malar-
skiej na plamy i zabrudzenia. Dlatego w 1. klasie odporności pojawia się coraz więcej nowych 
farb z kategorii plamoodpornych czy odpornych na przetarcia mechaniczne. 

Fo
t. 
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Klasa 1. oznacza najwyższy parametr odpor
ności, gdzie ubytek startej powłoki jest naj
niższy i wynosi poniżej 5 µm po 200 cyklach 
szorowania. 

Wydajność i krycie 
Informacja o wydajności jest ważnym ekono
micznie kryterium wyboru emulsji, oznacza 
się ją w m2, jakie można pomalować jednym 
litrem farby. To ważny parametr zarówno 
dla inwestora, jak i dla wykonawcy. Należy 
przy tym pamiętać, że są to jednak wartości 
orientacyjne, rzeczywista siła krycia zależy 
między innymi od rodzaju podłoża, narzędzi 
i  warunków atmosferycznych panujących 
w pomieszczeniu.

Większość dostępnych na rynku farb ma 
deklarowaną wydajność od 10 do 14 m2/l. 
Trzeba jednak pamiętać, że współczynnik 
ten odnosi się do sytuacji, w  której nanosi 
się jedną warstwę emulsji. Dla najwyższej 
jakości wykończenia rekomenduje się dwu
krotne malowanie. Co ważne, na wydajność 
duży wpływ ma chłonność podłoża, a  nie
zagruntowana ściana bywa bardzo chłonna, 
co powoduje większe zużycie produktu. Po
dobna zależność jest w przypadku struktury 
podłoża: im jest ono gładsze, tym wydajność 
jest większa.

Z  uwagi na szybkość i  jakość pracy pro
fesjonalisty, bardzo ważnym kryterium jest 
siła krycia i  odpowiednia (tiksotropowa) 
konsystencja farby, która wpływa na łatwość 
aplikacji. Jeśli farba ma odpowiednią kon
systencję, łatwo się rozprowadza i nie chla
pie. Ma to ogromny wpływ na komfort pracy, 
czas malowania oraz ilość utraconej farby. 

Białe farby co do zasady kryją dobrze, 
przynajmniej powinny. Ma to związek z dużą 

zawartością bieli tytanowej – nieorganiczne
go związku chemicznego, będącego tlenkiem 
tytanu (TiO2). Biel tytanowa jest istotnym 
składnikiem farb i  odpowiada nie tylko za 
krycie, ale również za kolor (tzw. indeks bieli) 
i odporność na warunki zewnętrzne (w  tym 
odporność na promieniowanie UV, które 
przyspiesza starzenie się i  żółknięcie po
włoki). Im wyższa zawartość bieli tytanowej 
w  formulacji farby, tym wyższy indeks bieli 
oraz wyższa cena produktu. 

Czas schnięcia
Parametr ten określa, ile czasu potrzeba 
do osiągnięcia tzw. stanu pyłosuchości, ale 
pełne wyschnięcie powłoki trwa znacznie 
dłużej niż 24 godziny. Nie chodzi o wypa
rowanie wody, ale o  zachodzące wiązanie 
drobin dyspersji błonotwórczej. Przy tem
peraturze około 23º i wilgotności powietrza 
rzędu 50%, proces ten trwa około 28 dni, 
czyli blisko 4 tygodni. Dopiero po tym czasie 
można mówić o  pełnej odporności powłoki 
na szorowanie.

Optymalne warunki pogodowe mają też 
duże znaczenie dla aplikacji farby oraz este
tyki wykończenia. Ważnym aspektem wy
boru farb jest również poziom LZO (lotnych 
związków organicznych), których im jest 
mniej w składzie farby, tym mniej odczuwal
ny jest jej zapach podczas i po malowaniu. 

Stopień połysku
Przy wyborze farby do malowania wnętrz in
westorzy zwracają uwagę na kolor oraz cechy 
użytkowe, takie jak wspomniana odporność 

na zmywanie i szorowanie. Jest jednak jesz
cze jeden ważny parametr, który wpływa na 
efekt wymalowania i  ocenę pracy malarza. 
To rodzaj wykończenia, czyli stopień połysku. 
Stopień połysku to parametr odpowiedzialny 

Fot. Tikkurila

Fot. Tikkurila

Nowe masy szpachlowe Rigips  
do płyt gipsowo-kartonowych

Nowa, ekonomiczna linia mas szpachlowych 
Rigips z serii Q została opracowana 
z myślą o najbardziej wymagających 
wykonawcach. Wzmocniona włóknami 
masa Rigips® Q1 Zaczyna posiada bardzo 
dużą odporność na spękania. Rozwiązanie 
Rigips Q2–Q3 dostępne jest w dwóch 
wersjach: jako masa sypka o zwiększonej 
przyczepności Rigips® Q2–Q3 Kończy 
oraz gotowa polimerowa masa do aplikacji 
ręcznej, mechanicznej lub wałkiem 
Rigips® Gotowa Q2–Q3 Kończy.

reklama
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za odbijanie światła. Wpływa więc na wygląd 
pomalowanej powierzchni, ale również na jej 
trwałość i odporność. Wybierać można spo
śród wielu możliwości, począwszy od głębo
kiego matu, poprzez mat, półmat, półpołysk, 
połysk, aż do wysokiego połysku. 

Farba o wykończeniu matowym doskona
le pokrywa nawet nierówną powierzchnię 
i sprawia, że każdy kolor prezentuje się sub
telnie i elegancko. Dzieje się tak, ponieważ 
tworzona przez farby powłoka jest antyre
fl eksyjna, tzn. odbija światło w sposób roz

proszony i  dzięki temu skutecznie maskuje 
drobne nierówności ścian. Białe farby ma
towe są szczególnie polecane do malowania 
sufi tów – dzięki nim możliwe jest osiągnięcie 
gładkiej płaszczyzny, bez refl eksów światła 
i konieczności wyjątkowo precyzyjnej aplika
cji farby. 

Farby o wykończeniu satynowym (inaczej 
półmat lub półpołysk) gwarantują trwałą 
powłokę z  lekkim połyskiem. Większe odbi
cie światła rozświetla i optycznie powiększa 
powierzchnię, ale jednocześnie uwypukla 
niedoskonałości na ścianie lub sufi cie, dlate
go zanim zastosujemy farbę o zwiększonym 
stopniu połysku, odpowiednio przygotujmy 
powierzchnię. Inaczej każde załamanie świa
tła na danej powierzchni będzie widoczne. 

Wszystkie odcienie bieli 
Stopień nasycenia bieli ocenia się, określa
jąc indeks białości powłoki w  skali 0–100, 
wspomniany indeks bieli (White Index – WI). 
Najbielszy odcień bieli będzie miał parametr 
WI o  wartości 100/100. Informacja o  tym 
parametrze bywa podawana na opakowa
niu. Im wyższy WI, tym bielsze będą sufi ty 
i ściany. 

Wśród białych farb jest wiele odcieni bie
li, a wynika to zawartości pigmentów, dzięki 
którym jedne farby wpadają w  odcień nie
bieskiego, inne zaś – żółtego. Jak dobrać od
powiedni odcień? Najważniejszym kryterium 
jest ilość naturalnego światła, która trafi a do 
malowanego pomieszczenia. Pokoje bardzo 
nasłonecznione można pomalować chłod
niejszymi odcieniami, aby nieco stonować 
blask światła naturalnego. I  odwrotnie – te 
z oknami na północ, zazwyczaj słabo doświe
tlone, lepiej pomalować ciepłymi odcieniami 
bieli, aby je rozświetlić. 

Równie ważny jest dobór odpowiedniego 
odcienia bieli do towarzyszących kolorów 
oraz odcieni mebli i  drzwi, zwłaszcza tych 
białych. Jeśli dobierzemy ultra chłodną biel 
ścian do mebli lub drzwi w ciepłych odcie
niach, wydadzą się one pożółkłe i  mniej 
atrakcyjne. 

Białe wnętrza są eleganckie i ponadczaso
we, ale dzięki odpowiedniej farbie, stają się 
również trwałe i funkcjonalne. 

SKALA POŁYSKU FARB:
głęboki mat – od 0 do 5,
mat – od 6 do 10,
półmat – od 11 do 35,
półpołysk – od 36 do 60,
połysk – od 61 do 80, 
wysoki połysk – powyżej 80.

Fot. Śnieżka

Fot. Beckers

Fot. Beckers
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A TLAS GTA rekomendowany jest do 
całopowierzchniowego szpachlowa
nia powierzchni ścian i  sufi tów oraz 

spoinowania płyt gipsowokartonowych we
wnątrz budynków (przy użyciu taśm zbroją
cych). Unikalna receptura, oparta na selek
cjonowanych, śnieżnobiałych wypełniaczach 
mineralnych o  optymalnym uziarnieniu, 
pozwala na  uzyskanie bardzo gładkiej po
wierzchni za pierwszym razem, po jednym 
pociągnięciu szpachlą. Gładź ATLAS jest wy
jątkowo wytrzymała i elastyczna – wiązania 
polimerowe zapewniają odporność na spęka
nie szpachlowanych powierzchni i  wysoką 
przyczepność produktu. 

Trzy sposoby aplikacji
Parametry ATLAS GTA sprawiają, że jest to 
gładź uniwersalna do aplikacji wałkiem, pacą 

i agregatem. Możliwość nakładania wałkiem 
to nowość na rynku, a  metoda ta znaczą
co podnosi komfort i  tempo pracy. ATLAS 
GTA to gładź idealna do aplikacji pacą. Ma 
optymalną konsystencję, która pozwala na 
kontrolę grubości warstwy, łatwe rozprowa
dzenie i wygładzenie. Materiał bardzo dobrze 
trzyma się narzędzi. Nowa gładź jest także 
dostosowana do aplikacji mechanicznej – 
z  wykorzystaniem popularnych agregatów, 
np. Graco i Wagner. Jako jeden z nielicznych 
produktów może być nakładana w  techno
logii „mokre na mokre” – aplikacja kolejnej 

warstwy możliwa jest już po 2 godzinach 
(w zależności od temperatury i wilgotności).

Łatwa i bezpyłowa obróbka
Optymalna twardość gładzi ATLAS GTA po
zwala na łatwe szlifowanie zarówno sposo
bem ręcznym, jak i mechanicznym. Pylenie 
jest ograniczone, a  powstający pył opada 
przy ścianie. Wyjątkową cechą produktu jest 
możliwość obróbki bezpyłowej, dzięki której 
prowadzenie szybkich i czystych prac remon
towych możliwe jest w  czasie normalnego 
korzystania z pomieszczeń. 

Gładź, którą 
wybrali fachowcy

ATLAS GTA to gładź, którą pokochali wykonawcy budowlani. 
Innowacyjna receptura oraz doskonałe właściwości sprawiają, 
że produkt może być nakładany na trzy sposoby: wałkiem, pacą 
i mechanicznie. Niezależnie jednak od wybranego sposobu 
aplikacji efekt jest zawsze ten sam – idealnie gładka i idealnie biała 
powierzchnia! ATLAS GTA to produkt przyjazny wykonawcom 
– oszczędza czas i pieniądze.

Produkt idealny 
– opakowanie również

Opakowanie ATLAS GTA, poza ponadstan
dardowymi właściwościami, oferuje niespo
tykany dotychczas komfort aplikacji. Produkt 
dostępny jest w 18 kg, owalnych wiadrach, 
dostosowanych szerokością do najbardziej 
popularnych 25centymetrowych wałków – 
gładź nie musi być przelewana do odrębnych 
pojemników. Bez problemu, i bez użycia dra
biny, produkt można nałożyć na sufi ty.

*  *  *
Więcej informacji na temat nowej gładzi 

polimerowej ATLAS GTA można znaleźć na 
www.atlas.com.pl.

WŁAŚCIWOŚCI GŁADZI POLIMEROWEJ 
ATLAS GTA:

 » jeden produkt, dwie funkcje: 
szpachlowanie całopowierzchniowe 
i spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych,
 » uniwersalność – aplikacja wałkiem, pacą 
lub agregatem,
 » łatwe nakładanie bez chlapania,
 » łatwe wygładzanie i łączenie pól 
technologicznych,
 » wydłużony czas otwarty,
 » aplikacja „mokre na mokre”,
 » wygodne, owalne wiadro – gładź gotowa 
do pracy, 
 » bezpyłowa obróbka na mokro,
 » łatwe szlifowanie w długim czasie 
od aplikacji,
 » ograniczone pylenie,
 » elastyczna i odporna na spękanie.

Buduj z ekspertem

www.atlas.com.pl
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MODNE ŚCIANY  
I STYLOWE PODŁOGI
Podłogi i ściany traktujemy zazwyczaj po macoszemu. Najczęściej 
stanowią one neutralne tło dla aranżacji wnętrza. Najwyższy 
czas to zmienić i wykorzystać potencjał tkwiący w dużych 
powierzchniach do stworzenia atrakcyjnej, niebanalnej aranżacji 
przestrzeni. Zwłaszcza, że projektanci i producenci proponują wiele 
ciekawych rozwiązań. Warto przyjrzeć się nowym materiałom, 
kolorystyce, fakturom i motywom dekoracyjnym materiałów 
służących do wykończenia ścian i podłóg i zastosować je we własnym 
domu. Oto propozycje Leroy Merlin na jesień i zimę 2020/21.

Kolor i faktura
Kontrastowy kolor lub faktura, najczęściej 
w  postaci kamienia czy cegły, występowa
ły do niedawna wyłącznie na fragmencie 
powierzchni i  były zarezerwowane przede 
wszystkim dla stylu industrialnego. Teraz 
ściany i  podłogi mogą się stać pełnopraw
nym elementem dekoracyjnym, a  nawet 
dominującą ozdobą. Do wyboru są panele 
drewniane, płyty kamienne i  ceramiczne, 
tapety, farby dekoracyjne, dzięki którym 
uzyskamy efekt metalu, miedzi czy betonu 
oraz wiele innych rozwiązań. Nowoczesne 

materiały wykończeniowe odmienią wygląd 
każdego pomieszczenia i nadadzą mu indy
widualny charakter. Są przy tym praktyczne, 
gdyż stanowią dodatkową izolację cieplną 
i akustyczną. 

Na specjalną uwagę zasługują miękkie pa
nele, które można wykorzystać w charakterze 
zagłówka łóżka w sypialni. Jednak sprawdzą 
się one także w  przedpokoju czy w  pokoju 
dziecka. Można z nich bez większego wysiłku 
samodzielnie wykonać oparcie sofy, wyciszyć 
ścianę, stworzyć bezpieczny kącik do zaba
wy dla malucha. Panele mają różne wymiary 

i bogatą kolorystykę. Wpisują się w najnow
sze trendy wnętrzarskie. 

Modny trójwymiarowy efekt na ścianie 
można uzyskać dzięki zastosowaniu paneli 
drewnianych z  serii TWIG, które w  przeci
wieństwie do tradycyjnej boazerii są łatwe 
w montażu i nowoczesne w wyglądzie. Pasują 
więc do wnętrz utrzymanych w zróżnicowa
nej stylistyce: klasycznych, nowoczesnych, 
country, rustykalnych itp., nadając im ciepły, 
niekonwencjonalny charakter. 

Mozaika z  serii SQUARE, glazura z  serii 
MONOBLOCK i  ORIGAMI to z  kolei znako
mity pomysł na niebanalną łazienkę. Płytki 
z  efektem 3D zmieniają się pod wpływem 
światła, które podkreśla ich kształt, rysunek 
i kolorystykę. 

Wzory i materiały 
zaczerpnięte z natury

Wzory geometryczne są nadal modne, ale 
teraz dołączyły do nich motywy dekoracyj
ne zaczerpnięte ze świata przyrody i nawią
zujące do faktury naturalnych materiałów: 
obłe, nieregularne, niedoskonałe. Ułomność, 

1. Panel ścienny OLD TWIG drewno 12×58 cm. 189 zł/m2. 2. Glazura OPERA, różne kolory, 30×90 cm. 129 zł/m2. 3. Kaseton drewniany DĄB 
MONTANA 299 zł/m2. 4. Dekor RAMINA 30×60 cm. 59,95 zł/szt. 5. Glazura ORIGAMI, biała, 12x12 cm. 185,88 zł/m2. 

6. Panel tapicerowany różne wielkości i kolory. Od 25,99 zł/szt. 7. Tkanina CHLOE różowa, szer. 140 cm, 45,90 zł. 8. Tkanina CIRCOR zielona, 
szer. 280 cm. 89,90 zł. 9. Dywan wełniany SEFORA 200×300 cm. 1499 zł. 10. Kamień betonowy BERGEN grafit, 38×22 cm. 44,99 zł/op. 
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defekt, skaza stają się zaletą, a  nie wadą. 
Przedmioty sprawiają wrażenie jakby wyszły 
spod rąk rzemieślnika. Noszą ślady wielolet
niego używania. Pojawiają się niedokładne 
wybarwienia, przetarcia, ubytki koloru i wzo
ru, świadome uszkodzenia, nadając im indy
widualny charakter. 

Wzorom roślinnym, z  przewagą stylizo
wanych liści i  kwiatów, towarzyszą faktury 
inspirowane materią nieożywioną: spękaną 
ziemią, polnymi kamieniami, chmurami na 
niebie, kroplami wody. Marmur po latach 
zapomnienia wychodzi z ukrycia i ponownie 
wkracza na salony. Jego elegancki wygląd, 
bogactwo odcieni, mniej lub bardziej widocz
ne żyły i  wzory pozwalają wykorzystać go 
w  wielu różnych stylizacjach i  pomieszcze
niach. Gres szkliwiony o „marmurowym” wy
kończeniu, np. GRANDE NEGRO, GRANDE 
LIGHT lub DIAMOND doskonale pasuje do 

łazienki w eleganckiej czarnozłotej aranżacji, 
nadając jej ponadczasowy szyk. 

Również terazzo, czyli innym słowy lastri
co, przeżywa swoją drugą młodość i zaska
kuje obfitością kolorów i deseni: jest nowo
czesne, zabawne, bezpretensjonalne. W tym 
sezonie lastrico króluje na płytkach łazienko
wych, gresach, a nawet tkaninach, tapetach 
i  poduszkach. Taki nietypowy, modny wzór 
wygląda atrakcyjnie zarówno na dużej po
wierzchni, jak i w detalu. 

Drewno jest nadal niezastąpionym i lubia
nym materiałem do wykończenia podłóg. Jest 

trwałe, ciepłe i naturalne. Starannie pielęgno
wane może służyć przez lata. Nadaje się do 
powtórnego przetworzenia. Dąb w  różnych 
wybarwieniach i  inne gatunki rodzimego 
drewna z  powodzeniem zastąpiły podłogi 
z  drewna egzotycznego. Uroda i  trwałość 
dębiny jest niezaprzeczalna, a  pozyskanie 
bardziej przyjazne dla środowiska naturalne
go. Gresy szkliwione i kamień są doskonałą 
alternatywą dla drewna, zwłaszcza w  po
mieszczeniach narażonych na wilgoć i zanie
czyszczenia, a więc w kuchni, łazience czy 
przedpokoju. W  coraz bardziej popularnych 

otwartych przestrzeniach mieszkalnych moż
na z  powodzeniem połączyć kilka rodzajów 
posadzki, wydzielając w  ten sposób różne 
strefy i kreując nastrój. 

Drzemiąca w nas tęsknota za bliskim kon
taktem z przyrodą, zwłaszcza jesienią i zimą, 
przejawia się paletą barw inspirowaną na
turą. Beżom i  brązom towarzyszą zszarzałe 
błękity i zielenie, odrobina żółci i pomarańczy. 
Zamiast kontrastów – równowaga. Neutralne 
i  spokojne barwy ziemi są jakby stworzone 
dla aranżacji ścian i podłóg. Wprowadzają tak 
niezbędne w życiu harmonię i spokój. 

11. Gres szkliwiony GRANDE NEGRO, 80×160 cm. 199 zł/m2. 12. Panel podłogowy dąb MARCELO 19×138 cm. 40,99 zł/m2. 13. Gres szkliwiony FLAKE 
60×60 cm. 109 zł/m2. 14. Mozaika MAURITIUS 33×26 cm. 59,95 zł/szt. 15. Glazura MONOBLOCK biała, różne wzory 20×20 cm. 69,95 zł/m2. 

16. Dywan NATURELLE beżowy, różne wymiary. Od 21,99 zł. 17. Tapeta PORCHES szer. 52 cm. 79,90 zł/szt. 18. Glazura ARENA 29×59 cm. 72,95 zł/m2. 
19. Dekor MODDY PUERTA 30×60 cm. 99,99 zł/szt. 20. Glazura CORINA BEIGE 25×60 cm. 57,95 zł/m2.

Więcej inspiracji i informacji na www.leroymerlin.pl
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A by poddasze budynku nadawało się 
do zamieszkania, architekt wypełnił 
je naturalnym światłem. Zastoso

wane okna Fakro serii proSky gwarantują 
bardzo dobre doświetlenie wnętrz. Ponadto 
podwyższona oś obrotu w  tych oknach za
pewnia komfortową obsługę oraz możliwość 
podejścia do krawędzi okna i rozkoszowania 
się szerokim widokiem na zewnątrz. W  tak 
malowniczym miejscu, w jakim znajduje się 
ten dom, jest to niewątpliwie wielka korzyść 
dla mieszkańców. Dzięki oknom proSky sy
pialnia wypełniona jest pobudzającą jasno
ścią, która pomaga przywitać nowy dzień 
z pozytywną energią. Te wyjątkowo wysokie 
okna dachowe to także lepszy widok na do
minującą za oknem zieleń, dający poczucie 
kontaktu z naturą. Oprócz światła i pięknego 
widoku okna te zapewniają dopływ świeże

NOWOCZESNY DOM W STARYM MŁYNIE 
Stary, urokliwy młyn wodny stojący w miejscowości Dmosin Drugi 
został przerobiony na nowoczesny budynek mieszkalny. Dzięki 
kreatywności architekta adaptacja poddasza zmieniła wiekową 
budowlę w komfortowy i rozświetlony dom.

go powietrza do sypialni. Również łazienka, 
dzięki zastosowanym w  niej oknom FYUV 
Duet proSky, jest bardzo dobrze doświetlo
na. Dzięki oknom dachowym w  łazience 
można zaznać kąpieli pod gołym niebem. 
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Zastosowane produkty Fakro:

 » 13 okien dachowych FTP-V 

 » 2 okna dachowe FDY-V proSky 

 » 2 okna dachowe FDY-V/U proSky 

 » 6  okien kolankowych BXP

 » 3 okna dachowe FYP-V proSky 

 » 3 okna dachowe FYU-V proSky

Profi le okien pokryte potrójną warstwą lakie
ru poliuretanowego są dobrze zabezpieczone 
przed okresowo podwyższoną wilgotnością 
w pomieszczeniu. 

Bardzo dobrą decyzją architekta było rów
nież zastosowanie nieotwieranych okien ko
lankowych Fakro. Takie połączenie, oprócz 
dostarczania do pomieszczeń większej ilości 
naturalnego światła, zapewnia lepszy widok 
z  wnętrza budynku na otoczenie. Ponadto 
okna kolankowe w zastosowanym rozmiarze 
sprawiają, że dom widziany z zewnątrz wy
gląda bardzo efektownie. 

W  pozostałej części poddasza doświetle
nie i dostęp świeżego powietrza zapewniają 
okna obrotowe FTPV, które również mają 
bardzo dobre parametry. Wszystkie zastoso
wane w projekcie okna Fakro mają systemy 
zwiększające ich bezpieczeństwo, trwałość, 
szczelność i termoizolacyjność oraz certyfi ka
ty świadczące o ich najwyższej jakości i do
skonałych parametrach.
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P akiet pomocowy BGK to kilkanaście propozycji. Rozwiązania 
te dotyczą m.in. gwarancji spłaty kredytu, dopłat oraz poży
czek z funduszy unijnych i krajowych. Część rozwiązań pole

ga na modyfikacji istniejących wcześniej programów (np. gwarancje 
de minimis, kredyt na innowacje technologiczne) w taki sposób, by 
przedsiębiorcom łatwiej było z nich skorzystać. Pojawiły się też nowe 
programy, np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do 
oprocentowania kredytów bankowych. 

Gwarancje de minimis
Gwarancje de minimis zabezpieczają kredyty zaciągane przez mikro, 
małe i średnie firmy, czyli te, które zostały najbardziej dotknięte przez 
koronawirusa i mają najbardziej ograniczone możliwości prowadzenia 
swojej działalności. Zgodnie z nowymi, korzystniejszymi warunkami, 
zabezpieczają aż do 80% kwoty kredytu (wcześniej 60%), a okres 
gwarancji spłaty kredytu obrotowego to 39 miesięcy (było 27). Co 
ważne, BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy 
rok (wcześniej wynosiła ona 0,5%). Wartość gwarancji to maksy
malnie 3,5 mln zł. Z gwarancji na nowych zasadach skorzystało już 
ponad 35 tys. firm, które dzięki temu zabezpieczyły kredyty na ponad 
20 mld zł (stan na dzień 12.10.2020 r.).

NOWE  
PROGRAMY  
POMOCOWE BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje szereg 
udogodnień i możliwości dla przedsiębiorców 
z różnych branż, niezależnie od wielkości 
firmy. Z rozwiązań przygotowanych wraz 
z resortami finansów, rozwoju i funduszy 
skorzystać mogą mikro-, małe, średnie i duże 
firmy. Tarcza pomocowa BGK wpisuje się 
w szeroko rozumianą tarczę antykryzysową, 
która ma uchronić przedsiębiorców przed 
kłopotami finansowymi wynikającymi 
z zamrożenia gospodarki ze względu na 
pandemię COVID-19. Można z niej również 
skorzystać, jeśli firma sięgnęła po inne rodzaje 
wsparcia rządowego.

Wniosek można złożyć w bankach kredytujących, których lista 
dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/ 

poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/.

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 
(PES)

Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), czyli przedsiębiorstwa społecz
ne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie (np. pracy) czy spółki non
profit także mogą liczyć na szereg udogodnień. Znalazły się wśród 
nich wakacje kredytowe oraz wydłużenie okresu spłaty pożyczki.

Kredyt na innowacje technologiczne
Na pakiet pomocy z BGK mogą liczyć także firmy wprowadzające 
nowe technologie – przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o premię 
technologiczną na zdecydowanie korzystniejszych zasadach, obejmu
jących m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej, 
które wynosiło dotychczas 6 mln zł. Ponadto nie ma już wymogu 
innowacyjności w skali kraju – teraz wystarczy, by produkt lub usługa 
były innowacyjne dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Pożyczki płynnościowe z programu 
Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój to program realizowany ze środków unijnych. Po
życzki z tego programu można przeznaczyć na utrzymanie płynności 
finansowej. Zaletą pożyczek płynnościowych z programu Inteligentny 
Rozwój są: brak dodatkowych opłat i prowizji, zerowe oprocentowa
nie i półroczna karencja w spłacie. 

Wniosek można złożyć w instytucji finansującej, która 
współpracuje z BGK. Pełna lista instytucji dostępna na stronie 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – 
Turystyka

BGK wprowadza udogodnienia także w projekcie Przedsiębiorcza Pol
ska Wschodnia – Turystyka. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 
z tego programu, mogą przedłużyć o dodatkowe 6 miesięcy karencję 
w spłacie rat kapitałowych lub zamienić to na 6miesięczne wakacje 
kredytowe (dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowoodsetkowych). 
Mogą też wnioskować o obniżenie oprocentowania. Obniżone oprocen
towanie oferowane jest również wszystkim nowym klientom programu. 
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Wniosek można złożyć w bankach kredytujących, które podpisały 
z BGK umowy dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. 
Lista dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/.

System Dopłat do Oprocentowania Kredytów
Nowością jest również Fundusz Dopłat do Oprocentowania, który po
wołała ustawa o tarczy 4.0. BGK wypłaca dopłatę, która pokrywa 
część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z do
płatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące 
z BGK.

Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązania mają 
pomóc przedsiębiorcom, którzy otrzymali już kredyty, ale ze względu 
na sytuację rynkową spowodowaną pandemią COVID19 mają pro
blemy ze spłatami rat. Mogą z nich skorzystać także przedsiębiorcy, 
którzy chcieliby pozyskać nowe środki na swoją działalność, jednak 
w obliczu spowolnienia gospodarki obawiają się o utrzymanie płyn
ności finansowej. Dzięki większym i łatwiejszym do uzyskania gwa
rancjom, obniżeniu oprocentowania kredytów i wydłużeniu wakacji 
kredytowych możliwe będzie zachowanie płynności i szybkie wzno
wienie działalności po odmrożeniu gospodarki.

* * *

Więcej informacji o powyższych  
i innych oferowanych formach wsparcia szukaj na stronie  

https://www.bgk.pl/ oraz https://www.biznes.gov.pl/pl.

Wniosek można złożyć w instytucji finansującej, z którą zawarta 
została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji 
dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/
wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-

turystyka/.

Gwarancje Biznesmax
Nowe warunki gwarancji Biznesmax ułatwiają dostęp do kredytów 
obrotowych, co przełoży się na zachowanie płynności finansowej 
firm. Z  produktu mogą teraz korzystać przedsiębiorcy, którzy np. 
zreali zowali inwestycję z efektem ekologicznym, np. OZE lub gospo
darki obiegu zamkniętego.

Wniosek można złożyć w bankach kredytujących.  
Aktualna lista jest dostępna na:  

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/.

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie
Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie cieszy się dużą po
pularnością wśród mikro i małych firm. Teraz zmianie uległy jego 
warunki. Na co mogą liczyć uczestnicy Programu Pierwszy biznes 
– wsparcie w starcie? Między innymi na zawieszenie do 6 miesięcy 
spłaty pożyczki, wydłużenie karencji o pół roku, obniżenie oprocento
wania pożyczki do 0% (do 12 miesięcy), wydłużenie spłaty kredytu 
o rok. Będzie można przez dłuższy niż do tej pory czas brać udział 
w bezpłatnych szkoleniach i korzystać z darmowego doradztwa.

Wniosek można złożyć w instytucji finansującej, z którą zawarta 
została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista dostępna 

na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych
Fundusz Gwarancji Płynnościowych przeznaczony jest dla średnich 
i dużych firm, które ucierpiały na skutek pandemii. Gwarancje sięgają 
80% kwoty kredytu o wartości do 250 mln zł (lub równowartość tej 
kwoty w walucie obcej). Okres udzielanej gwarancji to aż 27 miesię
cy. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest brak zaległości w ZUS, 
US i banku kredytującym na 1 lutego 2020 r.
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Inteligentny materiał 
Szary styropian to bynajmniej nie tylko ko
lor dodany do standardowej białej odmiany. 
Różnice między białymi a  szarymi płyta
mi zaczynają się już na poziomie surowca, 
z którego powstają oba produkty. 

Polistyren do produkcji szarych odmian to 
surowiec innowacyjny. Poza tym, że jest on 
opracowywany przy jeszcze mniejszym ob
ciążeniu środowiska naturalnego, w specjal
nym procesie ekstruzji uszlachetniony został 
także wyjątkowymi dodatkami atermiczny
mi. To właśnie obecności grafi tu, aluminium 
albo związków węgla, zarówno surowiec, jak 
i płyty zawdzięczają swój srebrnoszary kolor. 

Na tym nie kończy się jednak rola dodat
ków. Sprawiają one również, że w matrycy 
końcowego produktu, za pomocą składników 
pochłaniających i odbijających podczerwień, 
ograniczono przepuszczalność promieniowa
nia cieplnego gotowych płyt. Dzięki temu sza

re odmiany styropianu są w stanie osiągnąć 
nawet o 1/3 lepszy (niższy) niż białe współ
czynnik przewodzenia ciepła, tzw.  lambdę 
deklarowaną (λD). Podczas gdy deklarowany 
współczynnik przewodzenia ciepła białych 
płyt fasadowych wynosi od 0,045 do 0,036 
W/(m · K), lambda szarych płyt osiąga war
tości 0,033–0,030 W/(m · K). Tak doskonałe 
parametry pozycjonują szary styropian jako 
jeden z najlepszych dostępnych na rynku wy
robów do izolacji bu dynków. 

Innowacyjność w praktyce 
Dla większości wyrobów do izolacji termicz
nej budynków osiągnięcie przez przegrody 
zewnętrzne wymaganej już od 1 stycznia 
2021 r. obniżonej wartości współczynnika 
przenikania ciepła (U) w praktyce oznaczać 
będzie najczęściej konieczność zwiększenia 
ich grubości. Może się to wiązać z pewnymi 
utrudnieniami użytkowymi i wykonawczymi. 

SZARY STYROPIAN 
– inteligentna termoizolacja
Kamil Kiejna, prezes zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS)

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną 
nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się 
nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości 
tego materiału sprawiły, że szare płyty szybko zyskały miano 
termoizolacji klasy premium, a szary kolor na elewacjach stał się 
znakiem energooszczędności i jakości.

I  tu pojawiają się praktyczne korzyści z  in
nowacyjności szarego styropianu. Dzięki 
zdecydowanie lepszym parametrom szarych 
płyt, ich zastosowanie pozwoli na uzyskanie 
wymaganej poprawy izolacyjności przegrody, 
bez konieczności zwiększania dotychczas 
stosowanej grubości warstwy ocieplenia.

Możliwość zastosowania cieńszej warstwy 
termoizolacji będzie miała szczególne zna
czenie m.in. przy obróbkach dachowych, 
a także w obrębie otworów okiennych. Mniej
sze zagłębienie okien w  grubości przegrody 
pozwoli wpuścić do pomieszczeń więcej 
światła dziennego, co wpłynie na lepsze wy
korzystanie i zbilansowanie energii oraz przy
jemniejsze odczucia domowników. 

Mniejsza grubość termoizolacji to także 
łatwiejsze wykonawstwo i  niższa całkowita 
waga ocieplenia. Alternatywa w postaci sza
rych płyt zwalnia z konieczności zastosowa
nia izolacji grubszej i cięższej, zmniejsza ry
zyko potencjalnych uszkodzeń elewacji i ich 
ewentualne skutki dla otoczenia. 

Surowiec do produkcji szarego styropianu wzboga
cony jest dodatkami atermicznymi, które decydują 
o ciemnej barwie i bardzo dobrych właściwościach 
termoizolacyjnych gotowych płyt. Odcień szarości 
płyt zależy między innymi od rodzaju dodatku i gę
stości danej odmiany  Rys. PSPS

Fot. PSPS
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w  jakim zaczniemy odczuwać oszczędności 
wynikające z  niższych kosztów ogrzewania 
czy klimatyzacji budynku poddanego termo
modernizacji. 

Szare płyty styropianowe są wprawdzie 
droższe niż białe tej samej grubości, ale ich 
wybór, z  racji lepszej izolacyjności, oznacza 
możliwość zastosowania płyt o  obniżonej 
grubości. Poza tym wiąże się z  mniejszym 
zużyciem innych składników systemu: kleju, 
siatki, kołków i tynku. Sprawia to, że w ogól
nym bilansie ocieplenie z  szarym styropia
nem może okazać się porównywalne, a na
wet tańsze niż ze standardowym białym. 

O ile w obrębie płyt styropianowych róż

nice kosztów ocieplenia w systemie ETICS 
sprowadzać się będą do różnic wynikają
cych z izolacyjności oraz grubości płyt, o tyle 
ocieplenie z wełną mineralną, w tym samym 
układzie grubości i warstw, może być nieco 
droższe, różnica może sięgać nawet do 50%. 
Wpływają na to nie tylko wyższe koszty sa
mego wyrobu do izolacji, ale także kleje, 
większa liczba i wyższy koszt łączników czy 
wykonawstwo.

Uwagi wykonawcze
Innowacyjne właściwości szarych płyt zwią
zane z  pochłanianiem ciepła i  promienio
wania podczerwonego sprawiają, że szary 
styropian jeszcze bardziej niż biały należy 
chronić przed słońcem. Dlatego tak ważne 
jest, aby prace ociepleniowe prowadzone 
były w sposób profesjonalny, tj. z zachowa
niem wszystkich wymagań produktowych 
i wykonawczych wskazanych w karcie tech
nicznej szarego styropianu (w szczególności 
stosowania zacieniających siatek osłono
wych na rusztowaniach przez cały czas trwa
nia prac). Skrupulatne przestrzeganie reżimu 
wykonawczego przewidzianego przez produ
centów izolacji i systemowej chemii pozwoli 
uniknąć najczęściej popełnianych błędów 
podczas aplikacji ocieplenia z  szarych płyt 
i cieszyć się ich właściwościami przez wiele 
lat eksploatacji.

Środowisko i recykling 
Troska o środowisko oraz zdrowie i komfort 
użytkowników to obecnie kluczowe kryteria 
wyboru produktów, także budowlanych. Do 
najistotniejszych cech wyrobu budowlanego 
z  perspektywy oceny środowiskowej należy 
jego trwałość oraz oddziaływanie na eko
system na wszystkich etapach cyklu życia 
– w procesie produkcji, eksploatacji oraz po 
zakończeniu jego użytkowania.

Systemy ociepleń ETICS z  płytami styro
pianowymi to nie tylko jedne z najtrwalszych, 
ale i  najmniej uciążliwych dla środowiska 
sposobów ograniczenia zapotrzebowania 
budynków na energię. Styropian aż w 98% 
stanowi powietrze – najlepszy izolator, neu
tralny, bezinwazyjny i  niewyczerpalny suro
wiec dostępny na naszej planecie. Pozostałe 

2% to inteligentna polistyrenowa osłonka, 
która sprawia, że powietrze jest zamknię
te i  nieruchome. Szare płyty styropianowe 
(podobnie jak białe) powstają w bezodpado
wym i  przyjaznym dla środowiska procesie 
produkcji, a  ich skład i  budowa pozwalają 
poddać je pełnemu recyklingowi, nawet wie
lokrotnie. Uzyskany wtórnie surowiec może 
być użyty do ponownej produkcji nowych 
płyt styropianowych, bez uszczerbku dla ich 
końcowej wydajności. Raz wprowadzony do 
obrotu i  zainstalowany na budynku wyrób 
nie tylko przez wiele lat przyczynia się do 
zmniejszenia jego zapotrzebowania na ener
gię i emisji szkodliwych substancji do atmos
fery, ale może być też wielokrotnie ponownie 
wykorzystany do tego samego celu. Między 
innymi dlatego spośród dominujących dziś 
w  Europie rozwiązań i  wyrobów do izolacji 
ścian budynków to właśnie styropian i  sys
temy ociepleń ze styropianem należą do naj
częściej stosowanych.

Bilans kosztów inwestycji 
a oszczędności 

Wybierając wyrób do izolacji, warto pamię
tać, że koszt ocieplenia przekłada się na 
stopę zwrotu tej inwestycji, a  więc czas, 

Zgodnie z obowiązującymi od 
2021 roku wymaganiami izola-
cyjności przegród, do ocieplenia 
ściany z pustaka ceramicznego 
grubości 25 cm wystarczą płyty 
szarego styropianu o lambdzie 
0,031 W/(m · K) o grubości 13 cm 
lub standardowego białego o lambdzie 
0,040 W/(m · K) o grubości 16 cm. Zastoso-
wanie wyrobów o gorszej lambdzie będzie 
wymagać nawet dodatkowych 7 cm izolacji. 

Schemat działania dodatków atermicznych w szarym styropianie  Rys. PSPS

Matryca płyty Rys. PSPS

Rys. PSPS
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12 kwietnia br. w  życie weszły przepisy znowelizowanej 
ustawy o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów, 
która oferuje zmiany dla inwestorów w zakresie udzie

lanych premii.
Jedną z ważniejszych modyfikacji jest uproszczenie sposobu obli

czania premii termomodernizacyjnej. Odstąpiono m.in. od ogranicze
nia premii do dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności 
kosztów energii. Po zmianach jej standardowa wysokość wynosi 16% 
kosztów przedsięwzięcia, przez co efektywnie podniesiona zostanie 
jej dotychczasowa średnia wartość.

– To jednak nie koniec zmian, które mają wpływ na poprawę wa-
runków mieszkaniowych Polaków. Nowością jest także możliwość 
zwiększenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor realizujący 
termomodernizację zdecyduje się na dodatkowy montaż mikroinsta-
lacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Premia wzrośnie wtedy z 16 
do 21% kosztów przedsięwzięcia – tłumaczy Przemysław Osuch, dy
rektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK. 

Kolejna wyczekiwana zmiana to finansowe wsparcie inwestorów 
dokonujących wzmocnienia budynków z  wielkiej płyty. Jest to no
wość w  premii termomodernizacyjnej, która z  tego tytułu również 
może zostać dodatkowo zwiększona.

– Zwiększymy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący ter-
momodernizację budynku z  wielkiej płyty dokona jednocześnie 
jego wzmocnienia. Premia zostanie wtedy dodatkowo powiększo-
na o 50% kosztów wykonania takiego wzmocnienia obejmującego 
sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew 
i przygotowanie otworów oraz ich montaż – mówi Przemysław Osuch. 

Z premii termomodernizacyjnej niezmiennie mogą korzystać wła
ściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamiesz
kania (na przykład akademiki czy domy seniora), budynków stano
wiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań 
publicznych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych i  źródeł ciepła, 
a  więc przede wszystkim wspólnoty i  spółdzielnie mieszkaniowe, 
ale także gminy, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne. Nie 
mogą z niej korzystać jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe.

Kolejna duża zmiana związana jest z premią remontową, w przy
padku której również uproszczony został sposób jej obliczania – po 
zmianach jej wysokość będzie stanowiła 15% kosztów przedsięwzię
cia budynku wielorodzinnego użytkowanego przed 14 sierpnia 1961 
roku. 

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA  
– ZMIANY W PRZEPISACH
Współpracujące z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego (BGK) banki komercyjne przyjmują 
wnioski o premie z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów na korzystniejszych zasadach. 
W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda 
na wsparcie około 2,9 mld zł.

Poszerzona została grupa beneficjentów mogących starać się 
o premię remontową m.in. o gminy, wspólnoty mieszkaniowe z więk
szościowym udziałem gmin oraz spółki prawa handlowego.

Ponadto o wsparcie, i to znacznie wyższe, mogą się ubiegać gminy 
oraz spółki prawa handlowego w 100% do nich należące.

– Dzięki nowym przepisom gminy i spółki gminne dla budynków 
komunalnych mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remonto-
wą do 50%, a nawet do 60%, jeśli budynek ten jest zabytkowy. Jak 
dotąd otrzymaliśmy wiele zapytań o nowe przepisy i wiemy, że są to 
zmiany, na które samorządy czekały – dodaje Przemysław Osuch. 

*  *  *
Więcej informacji na temat warunków uzyskania premii można 

znaleźć na stronie internetowej BGK w części poświęconej Funduszo
wi Termomodernizacji i Remontów.
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Naprawa elewacji 
– kiedy jest, a kiedy nie jest 
skuteczna

Opisane w  numerze 3/2020 „Eksperta Bu
dowlanego” sposoby naprawy typowych 
uszkodzeń systemów ETICS są skuteczne 
pod dwoma warunkami. Pierwszy: podłoże 
pod termoizolacją (część konstrukcyjna ścia
ny) jest stabilne i nośne, analogicznie stabil
ne musi być podłoże pod warstwę zbrojącą 
(czyli płyty termoizolacyjne). 

Drugi: układ musi spełniać wymogi bez
pieczeństwa pożarowego, czyli płyty muszą 
być klejone metodą obwodowopunktową. 

Fot. 1–2 oraz 3–4 pokazują spękania 
warstwy zbrojącej i  wyprawy elewacyjnej 
budynku użyteczności publicznej, dwukon
dygnacyjnego (parter i  piętro), ocieplonego 
wełną, z mineralnym tynkiem strukturalnym. 
Podczas diagnostyki, mającej na celu usta
lenie przyczyn zarysowań, wykonano dwie 
odkrywki. Odkrywka pokazana na fot. 5–9 
dotyczy spękań z  fot. 1–2. Zasadnicza izo
lacja termiczna to płyty z wełny mineralnej 
o grubości 15 cm. Płyta z wełny w miejscu 
występowania rysy nie jest uszkodzona. Do 
grubości warstwy zbrojonej nie można mieć 
zastrzeżeń. W  miejscu występowania rysy 
przyczepność warstwy zbrojonej do wełny 
została zachowana (rozerwanie nastąpiło 
w warstwie termoizolacji (fot. 5–6). Stwier

System ETICS 
– kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?
Tekst i zdjęcia: mgr inż. Maciej Rokiel

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie 
eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko 
do poprawnego wykonawstwa.

dzono obecność mocowania mechanicznego, 
średnica talerzyka była nieprawidłowa (6 za
miast 9 cm). 

Warstwę spodnią płyt przeszpachlowano. 
Charakterystyczne jest, że na części termo
izolacji stwierdzono jedynie przeszpachlowa
nie spodniej strony klejem (bez żadnego śla
du kleju mocującego do podłoża) (fot. 7–9). 
Po poszerzeniu odkrywki stwierdzono obec
ność paska obwodowego i pryzmy. Odkryw
kę znowu poszerzono, tak aby zlokalizować 
styk płyt termoizolacyjnych. Po usunięciu 
fragmentu sąsiedniej płyty nie stwierdzono 
obecności kleju (fot. 10).

Z kolei fot. 11–14 dotyczą odkrywki wyko
nanej w miejscu spękania pokazanego na fot. 
3–4. Stwierdzono, że warstwa zbrojona skła

Fot. 1–2. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Od
krywkę w tym miejscu pokazano na fot. 5–10. Opis 
w tekście 

Fot. 5–6. Poprawna przyczepność warstwy zbro
jącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizola
cyjnym

Fot. 3–4. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Od
krywkę w tym miejscu pokazano na fot. 11–14. Opis 
w tekście 
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i  odkształceniom. Brak wymaganej adhezji 
do podłoża powoduje osłabienie mocowania 
systemu ociepleń i  zwiększenie podatno
ści na uszkodzenia i  zarysowania (w  skraj
nym przypadku na całkowite oderwanie od 
 podłoża). 

W miejscu wykonania odkrywki nr 1 (rysa 
pokazana na fot. 1–2) także stwierdzono nie
prawidłowe mocowanie układu do podłoża. 
Płyty są klejone w różny sposób – część przy
klejono metodą obwodowopunktową, nato
miast pod częścią nie stwierdzono wymaga
nego klejenia obwodowopunktowego (lub 
całopowierzchniowego). Wniosek mógł być 

tylko jeden: demontaż ocieplenia i  jego po
prawne wykonanie zgodnie z wymaganiami 
technicznymi (przyczynkiem do demontażu 
układu jest także brak pryzmy obwodowej).

Wykonawca postanowił jednak „zaryzyko
wać” naprawę. Powierzchnię tynku oczysz
czono, zagruntowano oraz wykonano ponow

da się z  trzech różnych warstw siatki. Siat
ka poddana próbie ognia paliła się wolnym 
płomieniem, co wskazuje na odpowiednie 
zabezpieczenie włókien przed alkalicznym 
środowiskiem zaprawy klejowej. W  miej
scu występowania rysy przyczepność war

stwy zbrojonej do wełny została zachowana 
(fot. 11), do grubości warstwy zbrojonej nie 
można mieć więc zastrzeżeń. Nie stwierdzo
no obecności siatek diagonalnych w  naro
żach otworów okiennych (fot. 12–13). Za
sadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny 
mineralnej o grubości 15 cm. Płyta z wełny 
w miejscu występowania rysy nie jest uszko
dzona. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny 
mineralnej warstwa kleju mocująca płytę 
oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu 

płyty (fot. 14). Dodatkowo stwierdzono gru
bość kleju dochodzącą do 2 cm. Podłoże pod 
wełną przy potarciu ręką zostawiało ślad na 
palcach. Wskazuje to na niewielką przyczep
ność kleju do podłoża. Próby pull-off nie wy
konywano. 

To, że w miejscu przebiegu rysy pokazanej 
na fot. 3–4 warstwa zbrojąca wykonana jest 

nieprawidłowo, nie stwierdzono obecności 
siatki diagonalnej, ma znaczenie drugorzęd
ne. Samo mocowanie płyt jest niezgodne 
z  technologią ETICS. Podłoże musi być no
śne, odspojenie się kleju od podłoża w po
łączeniu z  jego pyleniem świadczy o dalece 

niewystarczającej adhezji układu do podło
ża. Powinno nastąpić rozerwanie materiału 

termoizolacyjnego. Przekłada się to na brak 
stabilności układu poddanego obciążeniom 

Fot. 7–8. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została 
przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju 
mocującego termoizolację do podłoża

Fot. 10. Klejenie płyt w różny sposób – część przy
klejono metodą obwodowopunktową, natomiast 
pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia

Fot. 11. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej 
do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym

Fot. 13. „Potrójna” warstwa zbrojąca czy zbieg oko
liczności? 

Fot. 12. Brak siatek diagonalnych

Fot. 9. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia 
wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych

promocja

.com.pl
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nie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską. 
Rezultat pokazano na fot. 15–17. Spękania 
pojawiły się, jednak w innych miejscach. 

To klasyczny, wręcz podręcznikowy przy
kład, dlaczego naprawa była nieskuteczna. 

Układ ociepleń poddany jest przede 
wszystkim obciążeniom od wiatru. O odpor

ności na ssanie wiatru decyduje w  głównej 
mierze klej mocujący płyty do podłoża oraz 
wytrzymałość płyt na rozciąganie prosto
padle do płaszczyzny czołowej (jest to tzw. 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowej – TR) (dla EPS zale
cane jest minimum TR 80, a w niektórych 

sytuacjach wymagane TR 100, dla wełny 
lamelowej minimum TR 80, dla płyt o zabu
rzonym rozkładzie włókien TR 7,5). 

Łączniki mechaniczne z  kolei dociskają 
płytę do ściany, zwiększając wytrzymałość 
układu na ssanie wiatru. Tak się dzieje jed
nak pod warunkiem, że talerzyki łączników 
mają wymaganą średnicę (minimum 6 cm 
dla EPS oraz 9 cm dla płyt z wełny mine
ralnej) oraz odpowiednią, określoną w doku
mencie odniesienia, sztywność. Przy prawi
dłowym zamocowaniu (mocowanie metodą 
obwodowopunktową lub całopowierzchnio
wą, grubość kleju do 10 mm) odkształcenia 
płyt na skutek ssania wiatru oraz ruchów 
termicznych nie powodują uszkodzenia war
stwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej. Zupeł
nie inaczej wygląda sytuacja, gdy podłoże 
jest niestabilne (za takie należy uznać na 
przykład „podłoże” z podklejkami lub podło
że o wytrzymałości na odrywanie mniejszej 
niż 0,08 MPa). Wówczas cykliczne (a w nie
których sytuacjach szokowe) odkształcenia 
na skutek oddziaływania wiatru oraz tempe
ratury skutkują zwiększonymi odkształcenia
mi termoizolacji i naprężeniami w warstwach 
układu, a w konsekwencji spękaniami.

Jeżeli rysa/pęknięcie jest skutkiem przy
klejenia płyt na podłożu niestabilnym, za
brudzonym, na różnych podłożach czy na 
„podklejce” z  płyt termoizolacyjnych, przy 
zastosowaniu wyłącznie klejenia na tzw. 
placki, przy zbyt małej powierzchni skleje
nia, zbyt grubej warstwie kleju, to naprawa 
samej warstwy zbrojącej nie ma sensu, nale
ży usunąć błędnie zamocowaną warstwę ter
moizolacji i warstwy elewacyjne, a następnie 
wykonać całość prac zgodnie z  zasadami 
sztuki budowlanej.

Szary styropian na elewacji 
wymaga szczególnego 
podejścia

Drugim przypadkiem, znacznie trudniejszym 
do zdiagnozowania, są błędy popełnione 
podczas stosowania styropianu grafitowego. 
Sprawia on sporo problemów wykonaw

czych, dlatego jego stosowanie powinno być 
uzasadnione albo technicznie, albo ekono
micznie (przypominam, że obliczenia ciepl
nowilgotnościowe muszą być wykonywane 
dla obliczeniowego, a  nie deklarowanego 
współczynnika przewodzenia ciepła λ). 

Po pierwsze, nie każdy klej nadaje się do 
klejenia styropianu grafitowego. Po drugie, 
i to jest zdecydowanie istotniejsze, tego typu 
styropian wymaga specjalnych zabiegów 
ochronnych. 

Niezbędne jest bowiem:
 » magazynowanie palet pod zadaszeniem,
 » zabezpieczenie opakowanych palet mlecz
ną folią, która chroni przed bezpośrednim 

Fot. 14. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia 
wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych. 
Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej war
stwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża 
przy wyjmowaniu płyty

Fot. 18. Prawidłowy obraz próby przyczepności sty
ropianu do podłoża. Zerwanie w termoizolacji

Fot. 15–17. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych. Spękania pojawiły się jednak w innych miejscach. Opis w tekście
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Fot. 19. Styropian grafitowy sprawia sporo proble
mów wykonawczych, dlatego wymaga specjalnego 
podejścia

Oddziaływanie promieni słonecznych na 
styropian grafitowy powoduje wręcz gwał
towną zmianę temperatury jego powierzch
ni (w ciągu kilkudziesięciu sekund o nawet 
20–30ºC), co przy braku odpowiedniego 
zabezpieczenia powoduje deformację płyty. 
Jeżeli klej nie uzyskał wymaganej przyczep
ności, to dochodzi do znacznego osłabienia 
złącza klejowego, a  w  skrajnym przypadku 
do jego zerwania. 

W  przypadku stwierdzenia, że termo
izolacją jest styropian grafitowy, podczas 
diagnostyki należy bezwzględnie sprawdzić 
przyczepność płyt do podłoża. Najprostszą 
metodą jest próba oderwania płyty od pod
łoża (wymaga to wcześniejszego odpowied
niego przygotowania (odcięcia) fragmentu 
płyty) – rozerwanie powinno nastąpić w war
stwie styropianu (fot. 18). Przy osłabionej 
przyczepności przy wykonywaniu odkrywki 
często następuje oderwanie płyty termoizo
lacyjnej od kleju (fot. 19) albo wręcz płyta 
trzyma się na warstwie zbrojącej. 

Zaprawa klejowa powinna być nanoszona 
na powierzchnię płyt metodą obwodowo
punktową. Ilość i wielkość tzw. placków na 
płycie nie jest jednoznacznie określona, zale
ca się 3–6. Istotne jest, aby naniesiona za

prawa stanowiła przynajmniej 40% efektyw
nej powierzchni płyty mocowanej do podłoża 
(bezwzględnym wymogiem jest takie moco
wanie płyt, aby nie doszło do ich zwichrowa
nia), a  szerokość paska obwodowego musi 
wynosić około 3 cm. Jedyną alternatywą dla 
metody obwodowopunktowej jest całopo
wierzchniowe przyklejenie płyt (obligatoryjne 
dla płyt z  wełny lamelowej). Trzpień kołka 
musi przechodzić przez „placek” kleju albo 
przez pasek obwodowy. Tylko takie klejenie 
zapewnia stabilność samej płyty, oczywiście 
pod warunkiem klejenia do stabilnego, odpo
wiednio nośnego podłoża. 

Stwierdzenie obecności podklejek, niejed
norodnego i  niestabilnego podłoża powodu
je, że jedyną skuteczną metodą naprawy jest 
ponowne wykonanie ocieplenia.
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Ekspert w zamocowaniach termoizolacji fasadowych
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Najwyższa 
jakość termoizolacji.

Profesjonalne zamocowania termoizolacji fasadowych 
Rawlplug gwarantują najwyższe parametry izolacyjne, 
bezpieczeństwo i mechaniczną stabilizację całego układu 
ociepleniowego we wszystkich kategoriach podłoży, 
zapewniając elewację bez punktowych przebarwień.

2019ROKU

FIRMA
BUDOWLANA 

reklama

działaniem promieni słonecznych (nagrze
wanie),
 » stosowanie siatek elewacyjnych podczas 
montażu, które zapewnią zacienienie i ob
niżą temperaturę budynku,
 » po zamontowaniu, jak najszybsze (dopusz
czalne ze względów technicznych) wyko
nanie warstwy zbrojącej (ochrona styro
pianu przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych).
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Panele fotowoltaiczne 
– rodzaje 

Głównym elementem domowej elektrowni 
słonecznej są panele fotowoltaiczne, które 
zbudowane są z  kilkudziesięciu pojedyn
czych ogniw krzemowych. Ogniwa łączone 
są w  moduły, pokryte powłoką antyrefl ek
syjną, szybą hartowaną i  oprawione w alu
miniowe ramy. Dzięki takiej konstrukcji pa
nele fotowoltaiczne są odporne na warunki 
atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. 
W  ofercie producentów są panele fotowol
taiczne o  mocy szczytowej 250–300 Wp, 
które potrafi ą pracować zarówno w  świetle 
bezpośrednim, jak i w świetle rozproszonym. 
W karcie katalogowej producent podaje, czy 
mamy do czynienia z  ogniwami polikrysta
licznymi, czy monokrystalicznymi. Te pierw
sze są tańsze i  bardziej rozpowszechnione 
w budownictwie mieszkaniowym – możemy 
je poznać po jasnoniebieskiej barwie i  pro
stokątnej budowie ogniwa. 

Ogniwa monokrystaliczne mają natomiast 
barwę ciemnoniebieską bądź czarną, mo

nokryształ krzemu jest w  przekroju kołem, 
dlatego takie ogniwa mają zaokrąglone rogi. 
Mają one wyższą sprawność od ogniw po
likrystalicznych, dlatego są wykorzystywane 
wszędzie tam, gdzie dysponujemy ograniczo
ną powierzchnią montażową.

Decydując się na wykonanie instalacji fo
towoltaicznej, warto to zrobić na etapie pro
jektowania budynku. Projektant może wtedy 
określić, czy nasłonecznienie połaci dacho
wej będzie korzystne dla przyszłej instalacji. 
Najkorzystniejsze warunki występują, gdy 
panele skierowane są na południe i  pochy
lone pod kątem 30–40° do poziomu – im 
większa odchyłka od tej pozycji, tym mniej
szy uzysk energii elektrycznej. 

Jeśli ekspozycja dachu nie jest korzystna 
dla montażu paneli fotowoltaicznych, np. 
dach skierowany na wschód lub zachód, 
wówczas instalacja powinna być przewymia
rowana, aby wyprodukowała podobną ilość 
energii elektrycznej co instalacja wykonana 
na połaci południowej. Stosując odpowiednio 
dużą liczbę paneli, warto brać pod uwagę, 
jak bardzo to wpływa na opłacalność inwe
stycji. Przy niekorzystniej ekspozycji dachu, 
np. wschód–zachód może się okazać, że in
stalacja o mocy 5 kWp wyprodukuje porów
nywalną ilość energii elektrycznej co instala
cja o mocy 4 kWp.

Moc instalacji 
fotowoltaicznej

Przygotowując się do wykonania domowej 
instalacji fotowoltaicznej, musimy wziąć pod 
uwagę dostępną powierzchnię dachu pod 
przestrzeń instalacyjną. Powinna być ona 
nienarażona na zacienienie, takie ryzyko wy
stępuje, gdy na dachu znajdują się wywiew

DOMOWA ELEKTROWNIA
WYTYCZNE DLA INWESTORA
Tekst i ilustracje: mgr inż. Damian Czernik, projektant instalacji sanitarnych 
i systemów OZE

Na dachach naszych domów coraz częściej goszczą panele 
fotowoltaiczne, dzięki którym możemy się częściowo uniezależnić 
od dostaw energii elektrycznej. Tego typu instalacja jest 
nieodłącznym elementem budownictwa energooszczędnego 
i pasywnego. W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze 
informacje związane z wykonaniem takiej instalacji.

ki kanalizacyjne, anteny satelitarne, kominy 
itd., a przed budynkiem drzewa. 

Dobrze, jeśli na etapie projektu budowla
nego projektant przewidział moc instalacji 
fotowoltaicznej. Gdy dążymy do pokrycia 
potrzeb energetycznych, pobieranych przez 
sprzęty gospodarstwa domowego, powinni
śmy rozważyć wykonanie elektrowni o mocy 
szczytowej 3,0–3,5 kWp. Jeśli wykorzysta
my moduły o mocy 300 Wp, wówczas bę
dzie to zestaw złożony z 10–12 paneli, mo
cowanych do połaci dachowej. Szacowany 
uzysk energii elektrycznej z takiej elektrowni 
może wynieść  2700–3150 kWh, wystarcza
jąco, aby pokryć roczne potrzeby energetycz
ne czteroosobowego gospodarstwa domowe
go. Jeśli mamy do czynienia z  budynkiem, 
w  którym dominującym źródłem ciepła bę
dzie pompa ciepła, maty lub przewody elek
tryczne – z tytułu większego zużycia energii 
moc przyszłej elektrowni słonecznej musi 
być większa. Może to być instalacja o mocy 
4,0–6,0 kWp – niestety nie zawsze jest moż
liwość rozplanowania na połaci południo
wej tak dużej liczby paneli fotowoltaicznych 
– ponad 20 szt. Dlatego robi się też układ 
wschód–zachód. 

Szacowane zapotrzebowanie na energię 
może nam podać charakterystyka energe
tyczna, sporządzona przez projektanta bran
żowego. Znajdujący się tam wskaźnik ener

Pojedynczy panel fotowoltaiczny przed montażem 
na połaci dachowej

Przykład posadowienia instalacji fotowoltaicznej
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Naszą misją jest dostarczanie 
bezpiecznych oraz bezprzerwowych 
rozwiązań z dziedziny zasilania 
gwarantowanego. Począwszy 
od agregatów prądotwórczych 
oraz zasilaczy UPS, zmierzając 
do nowoczesnych rozwiązań 
technicznych proponujemy 
rozwiązania kompleksowe 
rozwiązujące wszelkie zagadnienia 
związane z energią.

Oferujemy nowoczesny, sterowany 
elektronicznie, inteligentny system 
pozyskiwania energii z ogniw fo-
towoltaicznych wraz z funkcjami 
zarządzania magazynowania i bufo-
rowania z możliwością współpracy 
z sieciami elektroenergetycznymi 
oraz agregatami prądotwórczymi. 
Zapewniamy kompleksową obsługę 
budowy systemu od etapu projekto-
wego poprzez dobór komponentów 
i elementów składowych wraz z re-
alizacją do nadzoru włącznie.

Proponujemy szeroki wybór 
rozwiązań z zakresu rezerwowego 
zasilania gwarantowanego wraz 
z przyłączeniem oraz synchronizacją 
do sieci energetyki zawodowej 
w oparciu o Diesel i Gaz. Oferujemy 
wersje kontenerowe, kompaktowe, 
wolno stojące, zabudowa 
w pomieszczeniach, rozwiązania 
mobilne.

Nasze mobilne źródła energii 
zabudowane na podwoziach 
jezdnych zapewniają zasilanie 
w energię elektryczną wszędzie tam, 
gdzie jest konieczna dostawa prądu 
jako podstawowego źródła zasilania 
lub rezerwowego w przypadku 
awarii zasilania z sieci energetycznej, 
podczas imprez oraz w sytuacji, 
gdy konieczne jest tymczasowe 
zwiększenie zapotrzebowania 
w energię elektryczną. Zakres 
proponowanych mocy  
od 10 do 1000 kVA.

W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo systemy multicyklicznego 
magazynowania energii 
w zabudowach kontenerowych. 
Proponujemy wysokiej 
jakości układy falownikowe 
przeznaczone do współpracy 
z litowo-tytanowymi magazynami 
energii. Dzięki zastosowaniu 
urządzeń uznanych światowych 
producentów spełniają one 
wszelkie normy oraz należą 
do najbardziej ekonomicznych 
i bezpiecznych w swojej klasie.

Biuro Techniczno-Handlowe, 60-693 Poznań, ul. Obornicka 258a, e-mail: biuro@agregatypolska.pl

61 665 66 04
www.agregatypolska.pl

Państwo systemy multicyklicznego 
magazynowania energii 
w zabudowach kontenerowych. 
Proponujemy wysokiej 
jakości układy falownikowe 
przeznaczone do współpracy 
z litowo-tytanowymi magazynami 
energii. Dzięki zastosowaniu 
urządzeń uznanych światowych 
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gii końcowej jest dla nas informacją, jakich 
przyszłych kosztów eksploatacyjnych może
my się spodziewać dla przyjętego wariantu 
ogrzewczego. 

Ile kosztuje wykonanie 
instalacji fotowoltaicznej?

Wariant 1. Instalacja fotowoltaiczna 
o mocy 3,48 kW
 » Zestaw fotowoltaiczny 1 kpl. – 9460 zł; 
w  skład podstawowego zestawu wchodzi 
12 szt. paneli fotowoltaicznych o  mocy 
290 W, inwerter, rozdzielnica AC i rozłącz
nik DC.
 » Konektor (para) 6 kpl. – 39 zł
 » Przewód fotowoltaiczny 1×4 (100 m) 
– 245 zł
 » System montażowy (śruba dwugwintowa) 
12 szt. – 1850 zł
 » Sterownik WiFi 1 szt. – 200 zł
 » Prace montażowe – 2000 zł
Razem koszt wariantu 1 (z  8% VAT) 
– 14 898 zł.

Wariant 2. Instalacja fotowoltaiczna 
o mocy 5,2 kW
 » Zestaw fotowoltaiczny 1 kpl. – 15 600 zł; 
w  skład podstawowego zestawu wchodzi 
18 szt. paneli fotowoltaicznych o  mocy 
290 W, inwerter, rozdzielnica AC i rozłącz
nik DC.
 » Konektor (para) 9 kpl. – 58 zł
 » Przewód fotowoltaiczny 1×4 (100 m) 
–  245 zł
 » System montażowy (śruba dwugwintowa) 
18 szt. – 2140 zł
 » Sterownik WiFi 1 szt. – 200 zł
 » Prace montażowe – 2800 zł
Razem koszt wariantu 2 (z  8% VAT) – 
22 726 zł.

On-grid i off-grid – różnice
Domowa elektrownia słoneczna może być 
podłączona do sieci energetycznej (tzw. 
on-grid) lub działać jako niezależna od sieci 
publicznej instalacja (tzw. off-grid). W  obu 
wariantach prąd stały produkowany przez 
moduły fotowoltaiczne zamieniany jest w fa
lowniku na prąd przemienny i  wykorzysty
wany w budynku. Jednak instalacja off-grid, 
czyli wyspowa, nie jest podłączona do sieci 
elektrycznej – stanowi samodzielny, autono
miczny system energetyczny. Taka instalacja 
musi być wyposażona w  akumulator, który 
pozwoli zgromadzić nadwyżki energii elek
trycznej, przez co koszt całej instalacji ro
śnie. Taki system może się sprawdzić w miej
scach, gdzie występują braki w  dostawach 
prądu. 

W  instalacjach wyspowych falownik ge
neruje własną mikrosieć i zasila wydzielone 
obwody w budynku lub cały budynek. Wadą 
instalacji on-grid, tzw. sieciowej, jest zależ
ność od sieci elektroenergetycznej, dlatego 
w przypadku braku napięcia instalacja odłą
czy się od sieci ze względów bezpieczeństwa. 
Nie zasilimy domowych urządzeń, mimo że 
występują korzystne warunki pogodowe. 
Nowością na rynku są falowniki hybrydowe, 
łączące funkcję urządzenia sieciowego i wy
spowego. W razie braku energii z sieci, obiekt 
zasilany jest z baterii akumulatorów.

Obecnie na rynku dominują instalacje sie
ciowe, są one tańsze i nie wymagają zakupu 
akumulatora. Nadwyżki wyprodukowanej 
energii są oddawane do sieci za pomocą licz
nika dwukierunkowego. Taki licznik umożli
wia zliczanie energii pobranej i  oddanej do 

sieci – odbieramy 80% energii oddanej do 
sieci publicznej, natomiast koszty montażu 
licznika pokrywa zakład energetyczny.

Dofinansowanie na zakup  
instalacji fotowoltaicznych

Decydując się na wykonanie instalacji foto
woltaicznej, możemy skorzystać z  rządowej 
dotacji „Mój prąd”, która została przygoto
wana przez Ministerstwo Energii. W ramach 
programu prywatni inwestorzy – osoby fi
zyczne – mogą skorzystać z dotacji obniżają
cych koszt inwestycji w elektrownię słonecz
ną. Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy 
finansowej, jej wysokość będzie mogła po
kryć do 50% kosztów kwalifikowanych insta
lacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mo
gła przekroczyć 5 tys. zł. Weźmy pod uwagę 
fakt, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwy
kle przekracza 10 tys. zł, dlatego większość 
ubiegających się o  dofinansowanie otrzyma 
maksymalną kwotę – 5 tys. zł. Dotacje z pro
gramu „Mój Prąd” są wypłacane po pozytyw
nym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy 
o dofinansowanie.

Warto wspomnieć, że dotacja „Mój Prąd” 
przeznaczona na zakup i  montaż mikroin
stalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z po
datku PIT. Dotacja zaplanowana jest na lata 
2019–2025 lub do wyczerpania budżetu, 
który wynosi 1 mld zł. Projekt będzie realizo
wany przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie 
wypłacał wsparcie. Pełny regularnym pro
gramu dostępny jest na stronie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej http://nfosigw.gov.pl/mojprad/.

Falownik sieciowy zlokalizowany w  pomieszczeniu 
gospodarczym

Firma Agregaty Polska oferuje kompletne systemy do ogrzewania 
i c.w.u., czyli panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Takie 

połączenie dwóch odnawialnych źródeł energii w jedną instalację jest 

korzystne zarówno ekonomicznie, jak i pod względem ekologicznym.
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O grzewanie z  zastosowaniem energii 
elektrycznej postrzegane jest jako 
kosztowne w  eksploatacji (wysokie 

ceny prądu) i mało ekologiczne (wytwarzanie 
energii elektrycznej z  węgla). Jednak euro
pejski trend środowiskowy coraz intensyw
niejszego wykorzystania odnawialnych źró
deł energii (OZE) sprawia, że się to zmienia. 

Produkcja prądu 
na cele grzewcze

Prąd może być w  coraz większym stopniu 
wytwarzany miejscowo, na dachu domu, 
z  zastosowaniem paneli fotowoltaicznych 
(PV). W polskich warunkach panel o mocy 
szczytowej 1 kW (skierowany na południe) 
produkuje w  ciągu roku około 900–1100 
kWh energii elektrycznej. Można ją wyko
rzystać bezpośrednio do zasilania grzew
czych urządzeń elektrycznych, magazyno
wać i użyć w odpowiednim momencie albo 
odprowadzić do sieci elektroenergetycznej. 
Dwie ostatnie możliwości są o tyle istotne, że 
najwięcej prądu „słonecznego” wytwarza się 
poza okresem grzewczym – okresy najwięk
szego nasłonecznienia nie zbiegają się z cza
sem ogrzewania (rano, po południu i wieczo
rem). Magazynowanie prądu wciąż pozostaje 
rozwiązaniem kosztownym i choć jest tech

nicznie możliwe, zwykle nie jest zalecane dla 
inwestorów indywidualnych. Dlatego trzeba 
mieć umowę z zakładem energetycznym i za
instalować licznik dwustronny. Wskazuje on 
nie tylko, ile zużywa się prądu z sieci, ale też 
ile prądu wyprodukowano i oddano do sieci. 
Zgodnie z  przepisami zakłady energetycz
ne obniżają dzięki temu opłatę zmienną za 
rzeczywiście zużyty prąd, uwzględniając, że 
„dostały” 80% tej ilości prądu, którą wskazał 
licznik. Wówczas całkowite roczne rachunki 
za prąd są wyraźnie niższe. 

ELEKTRYCZNA INSTALACJA GRZEWCZA 
DLA DOMU JEDNORODZINNEGO
Joanna Ryńska

Jednym z trendów w ogrzewaniu jest elektryfikacja – wykorzystanie 
rozwiązań grzewczych na prąd, takich jak pompy ciepła czy 
płaszczyznowe ogrzewanie elektryczne. Z kolei rosnąca dostępność 
urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej ze Słońca sprawia, 
że prąd używany w domach może być tańszy i „czystszy”. Przybywa 
więc zwolenników domowych systemów grzewczych, opartych 
o układ pompa ciepła do c.w.u. plus ogrzewanie elektryczne.

Pompa ciepła 
do przygotowania c.w.u.

Najbardziej ekonomicznym urządzeniem 
na prąd wykorzystywanym do celów grzew
czych jest pompa ciepła do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Ponieważ 
c.w.u. produkuje się przez cały rok, nie tyl
ko w okresie grzewczym, taka pompa ciepła 
najczęściej korzysta bezpośrednio z  prą
du solarnego. Dzięki temu ma największą 
sprawność i  najbardziej energooszczędny 
charakter. Inwestorzy zwykle decydują się na 
monoblokową pompę ciepła powietrze/woda. 
Jest to małe urządzenie, w którym wszystkie 
podzespoły znajdują się w  jednej obudowie 
i  oprócz zasilania prądem (sieciowym lub 
solarnym) czerpie energię z otaczającego ją 
powietrza. Dzięki temu zużywa stosunkowo 
mało prądu na przygotowanie c.w.u. Pompa 
ciepła monoblokowa nie wymaga też dodat
kowych prac instalacyjnych – musi być tyl
ko połączona przez hydraulika z  instalacją 
c.w.u.

Ogrzewanie płaszczyznowe
Ogrzewanie płaszczyznowe, głównie podło
gowe, cieszy się zainteresowaniem inwesto
rów ze względu na brak grzejników, zapew
nienie wysokiego komfortu cieplnego oraz 
korzystnego rozkładu temperatury, a  także 
większą czystość. Zalety użytkowe wynikają 
z  ogrzewania przez promieniowanie (a  nie 
konwekcję), które wpływa zarówno na kom
fort cieplny, jak i brak unoszenia kurzu.

Wśród rozwiązań dostępnych na rynku 
(niskotemperaturowe ogrzewanie wodne 
oraz ogrzewanie elektryczne) inwestorzy, 
ze względu na trendy „elektryfi kacji”, coraz 
chętniej wybierają ogrzewanie elektryczne. 
Zasadniczym wyzwaniem jest tu zależność 

Odprowadzanie nadwyżki prą-
du do sieci elektroenergetycznej 
jest wymogiem, który trzeba 
spełnić przed uzyskaniem 
rządowego dofinansowania 
z programu „Mój Prąd” (obecny 
nabór w tym programie potrwa 
do 18 grudnia 2020 r.). Można uzyskać 
zwrot części kosztów (do 5 tys. zł), składając 
po wykonaniu instalacji wniosek uzupeł-
niony o następujące dokumenty:

 » kopia faktury za dostawę i montaż insta-
lacji fotowoltaicznej,
 » dowód zapłaty faktury/oświadczenie 
o dokonanej wpłacie,
 » zaświadczenie Operatora Sieci Dystry-
bucyjnej potwierdzające montaż licznika 
wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, 
w którym go zainstalowano.
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od prądu. Po pierwsze, trudne do przewi
dzenia są zmiany cen prądu. Po drugie, 
występuje ryzyko związane ze stosowaniem 
ogrzewania elektrycznego jako jedynego źró
dła ciepła w tych lokalizacjach, gdzie często 
zdarzają się przerwy w dostawie prądu. 

Dodatkowymi korzyściami natomiast, sta
nowiącymi o przewadze podłogowego ogrze
wania elektrycznego nad wodnych, są:
 » dostosowanie do etapu inwestycji – na 
rynku dostępne są rozwiązania umożliwia
jące wykonanie elektrycznego ogrzewania 
podłogowego nie tylko na etapie wylewa
nia posadzek w nowym domu, ale też pod
czas remontu czy wtedy, kiedy ogrzewania 
podłogowego nie uwzględniono w  kon
strukcji podłogi (późniejsza decyzja o jego 
zastosowaniu);
 » łatwiejszy montaż i  mniejsza podatność 
na błędy montażowe – rozwiązania elek
tryczne często mają charakter modułowy 
(np. maty lub folie), więc łatwiej układać 
ją bez popełnienia błędów związanych 
z rozmieszczeniem pętli grzewczych;
 » mniejsza bezwładność cieplna – rozwią
zania elektryczne nagrzewają się szybciej 
niż przewody wodne i  łatwiej oddają cie
pło. Dodatkowo rozwiązania montowane 
bezpośrednio pod posadzką nagrzewają 
nie wylewkę betonową, tylko od razu po
sadzkę, dzięki czemu pomieszczenie na
grzewa się szybciej; 
 » łatwiejsza regulacja związana z mniejszą 
bezwładnością cieplną. Zwykle stosowane 
są termostaty pokojowe (regulatory tempe
ratury), które utrzymują zadaną powietrza. 

Ogrzewanie
jako instalacja elektryczna

Ogrzewanie podłogowe, niezależnie od tego, 
czy ma być rozwiązaniem samodzielnym, 
czy tylko zapewnić komfort ciepłej podłogi 
w wybranych pomieszczeniach, powinno być 
zaplanowane już na etapie projektu domu. 

Potrzebna moc grzewcza (wydajność) 
zależy od izolacyjności cieplnej budynku. 
Zatem wszelkie zmiany w  konstrukcji (np. 
zastosowanie innej grubości ścian, dodanie 
okna dachowego itp.) wpłyną na rzeczywistą 
wydajność grzewczą ogrzewania. 

Wyznaczona w  projekcie wydajność 
grzewcza ogrzewania jest bardzo ważna. Na 
jej podstawie zakład energetyczny przydziela 
odpowiednią moc elektryczną. Stąd decyzje 
o  ogrzewaniu elektrycznym podejmowane 
później niż na etapie projektu powodują, że 
trzeba wystąpić do zakładu energetycznego 
o przydzielenie dodatkowej mocy. 

Rozwiązania techniczne 
w podłogowym ogrzewaniu 
elektrycznym

Ogrzewanie podłogowe w nowym domu zwy
kle wykonywane jest z  przewodów (kabli) 
grzewczych. Układa się je w  odpowiednio 
zaizolowanej wylewce, najlepiej w jastrychu, 
z  zastosowaniem warstwy izolacji cieplnej 
i zachowaniem szczelin dylatacyjnych. Prze
wody układa się w równoległe pętle, z zacho
waniem odpowiednich odległości, i  mocuje 
do podłoża specjalną taśmą. Ważne jest wy
kończenie podłogi. Po pierwsze, wpływa na 
maksymalną moc grzewczą kabla (W/m2). 
Po drugie, musi być przystosowane do ogrze
wania podłogowego.

Na rynku występują przewody stałoopo
rowe, pracujące zawsze z pełną mocą (włą
czane/wyłączane przy regulacji termostatem) 
oraz samoregulujące, pracujące ze zmienną 
mocą. Moc kabla zależy wówczas od tempe
ratury otoczenia, takie podejście pozwala nie 
przegrzać podłogi oraz dopasować ilość od
dawanego ciepła do potrzeb (większa ener
gooszczędność).

Jeśli ogrzewanie układane jest podczas 
remontu lub na późniejszym etapie budowy, 
dostępnymi rozwiązaniami są maty grzew
cze, folie grzewcze oraz cieńsze przewody, 
które można układać bez ingerencji w  po
sadzkę.

Maty grzewcze mają postać samoprzylep
nej siatki z tworzywa sztucznego o grubości 
2–4 mm, z wplecionymi przewodami. Uła
twia to układanie i montaż. Mata może mieć 
różne maksymalne moce grzewcze (np. 90 
i 160 W/m2). Układa się ją na etapie prac 
wykończeniowych (można w  wylewce sa
mopoziomującej), przed wykończeniem po
sadzki. W przypadku remontu nie wymagają 
podnoszenia poziomu podłogi. Współpracują 
z posadzką wykonaną z płytek ceramicznych 
lub kamienia naturalnego.

Folie grzewcze z  tworzyw sztucznych 
z  naniesionymi elementami grzejnymi mają 
zwykle niewielką grubość (0,2–0,4 mm). 

Ich maksymalna moc grzewcza zwykle wy
nosi 110–120 W/m2. Układa się je na eta
pie prac wykończeniowych. Nadają się pod 
każdy rodzaj powierzchni, ale szczególnie 
polecane są do zastosowania pod podłogami 
drewnianymi lub z paneli. Dlatego wydają się 
optymalnym rozwiązaniem w  przypadkach, 
kiedy ogrzewanie podłogowe ma uzupełnić 
ogrzewanie wybranych pomieszczeń (np. po
koju dziecięcego). 

Ciekawym rozwiązaniem są folie akumu-
lacyjne, które nagrzewają się np. nocą i po 
południu (kiedy taryfa za energię elektryczną 
jest tańsza), a ciepło oddają w kolejnych go
dzinach. Muszą być one ułożone w wylewce 
o grubości około 4–6 cm (najlepiej jastrych), 
aby uzyskać „efekt akumulacyjny”. Wówczas 
folia nagrzewa wylewkę i  magazynuje oraz 
oddaje ciepło przez kilka godzin po wyłącze
niu cyklu grzania.

Mówiąc o  ekonomizacji ogrzewania elek
trycznego, warto także wspomnieć o  wpły
wie regulacji. Po pierwsze, do regulacji moż
na użyć rozwiązania termostatu mierzącego 
temperaturę i  powietrza, i  podłogi. Takie 
rozwiązanie, obok oszczędzania energii elek
trycznej, chroni także podłogę przed prze
grzaniem. Termostaty mogą być też włączone 
do układu sterowania (zdalnego lub przewo
dowego). Można wówczas zastosować pro
gramowanie czasowe, ustawiając zmienną 
temperaturę zależnie od przewidywanej 
obecności domowników. Dobrą funkcją jest 
tzw. otwarte okno – wyłączanie ogrzewania 
w  okresach wietrzenia pomieszczenia. Jeśli 
ogrzewanie podłogowe ma dogrzewać wy
brane pomieszczenia, nie musi działać cały 
czas. Może być uruchamiane tylko na kilka 
godzin (np. podczas wieczornego i poranne
go korzystania z łazienek).

Ogrzewanie jest instalacją 
elektryczną, musi więc być 
podłączone i sprawdzone przez 
uprawnionego elektryka. Wy-
konanie przez osobę nieupraw-
nioną powoduje wygaśnięcie 
gwarancji producenta! Instala-
cję trzeba zabezpieczyć wyłącznikiem nad-
miarowym i wyłącznikiem różnicowo-prą-
dowym, a w pomieszczeniach wilgotnych 
(np. kuchniach lub łazienkach) zapewnić 
ochronę przeciwporażeniową.

Folia grzewcza Fot. Caleo 
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D ecydując się na ogrzewaniu domu 
pompą ciepła, możemy wybierać 
spośród rozwiązań powietrznych, 

gruntowych czy wodnych. W budownictwie 
jednorodzinnym największym zainteresowa
niem cieszą się pompy powietrzne, jednak 
spośród nich możemy wyróżnić dwa typo
szeregi pomp – split oraz monoblok. Między 
nimi występują różnice w  wyglądzie, roz
wiązaniu układu sprężarkowego, a  przede 
wszystkim różnią się wydajnością. Warto do
dać, że oba typoszeregi pracują na tej samej 
zasadzie, wykorzystując termodynamiczny 
obieg chłodniczy. Czyli sprężanie i  rozprę
żanie czynnika chłodniczego, który w czasie 
trwania obiegu wytwarza albo chłód, albo 
ciepło, w  zależności od przyjętej funkcji 
urządzenia. 

Kryteria wyboru 
pompy ciepła

Decydując się na wybór pompy ciepła do bu
dynku mieszkalnego, w pierwszej kolejności 
kierujemy się mocą pompy ciepła w punkcie 
pracy nominalnej. Wszyscy producenci pomp 
ciepła są zobligowani do podawania mocy 
swoich urządzeń zgodzie z wymogami normy 
EN 14511. Oznacza to, że moc powietrz
nych pomp ciepła podawana jest dla kryte
rium obliczeniowego A2/W35. Gdy wynosi 
np. 8,0 kW, oznacza to, że w temperaturze 
powietrza zewnętrznego 2°C oraz dla nasta
wionej temperatury wody w instalacji grzew
czej 35°C – wydajność grzewcza urządzenia 
wynosi 8,0 kW. 

Inne kryteria, z  jakimi możemy się spo
tkać, to A7/W35 oraz A7/W35. Oznacza 
to odpowiednio temperaturę powietrza ze
wnętrznego –7 i +7°C. W przypadku grun

towej pompy ciepła możemy spotkać ozna
czenie B0/W35, co oznacza temperaturę 
czynnika chłodniczego 0°C i  wody grzew
czej 35°C. Te informacje warto znać, aby 
w  prawidłowy sposób porównywać moce 
pomp ciepła dla określonej temperatury. 
W  przypadku powietrznych pomp ciepła 
należy pamiętać, że moc grzewcza wraz 
z niższą temperaturą powietrza zewnętrzne
go spada. Dlatego takie pompy wybiera się 
w oparciu o punkt temperatury biwalentnej, 
chodzi tutaj o punkt przecięcia się krzywej 
mocy pompy ciepła z  krzywą zapotrzebo
wania budynku na ciepło. Im niższa tem
peratura punktu biwalentnego, tym większy 
udział pompy ciepła w bilansie grzewczym 
budynku. Pozostałe potrzeby grzewcze 
mogą być uzupełnianie przy wspomaganiu 
grzałką elektryczną, wbudowaną w jednost
kę wewnętrzną pompy ciepła. 

Różnica między pompami 
split a monoblok

Powszechnie spotykanym rodzajem pomp 
ciepła są te typoszeregu split, które składa
ją się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, 
między którymi zachodzą przemiany czyn
nika chłodniczego. W  jednostce zewnętrz
nej znajduje się wentylator, parownik, czyli 
wymiennik ciepła powietrze zewnętrze/freon 
oraz sprężarka. Jednostka wewnętrzna (tzw. 
hydroboks) składa się natomiast ze skra
placza, czyli wymiennika ciepła freon/woda 
oraz pompy obiegowej, która tłoczy wodę 
grzewczą do instalacji odbiorczej. Jednostka 
wewnętrzna może występować w  wersji ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u., np. 220 
litrów lub rozdzielnie. Połączenie między 
jednostką zewnętrzną a wewnętrzną pompy 

Powietrzna pompa ciepła 
split czy monoblok – którą wybrać?
mgr inż. Damian Czernik, projektant instalacji sanitarnych i systemów OZE, 
pracownia projektowa Słowik

Wśród powietrznych pomp ciepła można wyróżnić urządzenia 
dzielące się na typoszereg split oraz monoblok. Różnią się one 
między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, gabarytami, 
a także ceną. Dlatego w poniższym artykule omawiam te różnice 
oraz podpowiadam, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze 
powietrznej pompy ciepła do budynku jednorodzinnego. 

ciepła wykonane jest przewodami czynnika 
chłodniczego (np. 3/8” i 5/8”).

Inna sytuacja występuje w pompach cie
pła typu monoblok, w  których kompletny 
układ chłodniczy zabudowano w  jednostce 
zewnętrznej. Układ chłodniczy pompy za
wierający czynnik roboczy również wykony
wany jest w czasie procesu produkcji, czyli 
fabrycznie układ termodynamiczny zostaje 
napełniony gazem, następnie zostaje szczel
nie zamknięty i  przetestowany w  próbach 
szczelności. W takiej obudowie podłączenia 
wymaga wyłącznie moduł hydrauliczny za
silający instalację grzewczą. To rozwiązanie, 
ze względu na niewielkie rozmiary urządzeń, 
gwarantuje dużą oszczędność przestrzeni. 
Nośnikiem energii między instalacją a  mo
noblokiem jest woda, takie połączenie musi 
zostać wykonane jako preizolowane. Jest to 
rozwiązanie korzystne pod względem inwe
stycyjnym (tańsze od układu split) oraz nie 
zajmuje cennej przestrzeni w pomieszczeniu 
technicznym, np. jeśli dysponujemy niewiel
ką ilością miejsca w  pomieszczeniu tech
nicznym. 

Kwestie montażowe
Na etapie prac montażowych instalator musi 
kierować się procedurą, która jest różna 
w zależności od typoszeregu pompy. Każdo
razowo, bez względu na typ jednostki, trzeba 
wykonać zewnętrzny postument stalowy lub 

Fot. Bosch
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cokół betonowy, musi on mieć wyprowadze
nie odpływu skroplin z agregatu. 

W  przypadku pompy ciepła typu mono
blok cały układ termodynamiczny jest wy
konywany i testowany w fabryce, natomiast 
w  pompie typu split część instalacji wyko
nuje instalator w czasie montażu. W drugim 
rozwiązaniu wymagane jest, aby instalator 
legitymował się uprawnieniami Fgazowymi. 
Dodatkowo wielu inwestorów nie zdaje so
bie sprawy, że pompy split o mocy powyżej 
10 kW wymagają założenia tzw. karty pro
duktu i regularnych kontroli szczelności, któ
re musi wykonywać certyfikowany instalator. 
Coroczną kontrolę szczelności przeprowadza 
się w urządzeniu typu split, jeśli waga czyn
nika chłodniczego przekracza 3 kg czynnika. 

Ważne, aby połączenia freonowe zosta
ły wykonane szczelnie i  zgodnie ze sztuką 
instalatorską. Po podłączeniu do jednostki 
wewnętrznej i  zewnętrznej konieczne jest 
wykonanie próby ciśnieniowej i próżni ścieżki 
gazowej, a to już typowe zadanie dla chłodni
ka. Dodatkowo sprawność pompy ciepła typu 
split jest uzależniona od odległości między 
jednostkami oraz od sposobu prowadzenia 
przewodów chłodniczych, im większa odle
głość i  więcej zagięć, tym sprawność urzą
dzenia spada. W przypadku pomp ciepła typu 

monoblok występuje wyłącznie montaż hy
drauliczny i elektryczny. Powinny być to rury 
preizolowane, które teoretycznie każdy wpra
wiony instalator może ułożyć i  podłączyć.

Problemem monoblokowych pomp ciepła 
może być sytuacja wystąpienia dłuższego za
stoju pompy w okresie zimowym. Gdy dojdzie 
na przykład do awarii pompy obiegowej, au
tomatyki albo dłuższej przerwy w przypadku 
braku prądu – układ się wychładza. W skraj
nych sytuacjach może dojść do zamarznięcia 
wymiennika, co prowadzi do pęknięcia czy 
rozszczelnienia układu. Dlatego producen
ci zalecają wykonanie awaryjnego zasilania 
elektrycznego dla podtrzymania pracy pom
py ciepła. W  przypadku dłuższych przerw 
podczas mrozów nie pozostanie nic innego, 
jak spuszczenie wody z agregatu i przedmu
chanie go sprzężonym powietrzem – zmusza 
to jednak inwestorów do wykonania zapaso
wego źródła ciepła w budynku na wypadek 
takich sytuacji (np. przez podłączenie do 
bufora ciepła kominka z  płaszczem wod
nym). Innym rozwiązaniem jest napełnienie 
układu hydraulicznego roztworem niezama
rzającym. Jednak i w  takim rozwiązaniu są 
pewne niedogodności (konieczność wyko
nania w instalacji dodatkowego wymiennika 
glikol/woda, spada COP pompy).

Podsumowanie
Oba rodzaje pomp ciepła mają swoje wady 
i zalety. Jednak kompaktowa i monoblokowa 
pompa ciepła pod kątem montażu i  eksplo
atacji ma przewagę nad wersją split, ponieważ 
całe urządzenie jest wykonywane w  fabryce 
i przyjeżdża na plac budowy jako urządzenie 
gotowe do połączenia. Montaż pomp typu 
monoblok jest szybszy i obarczony mniejszym 
ryzykiem błędów instalatorskich. Dodatkowo 
pompy typu monoblok są sprzedawane jako 
szczelne, co przy większości modeli zwalnia 
użytkownika z  obowiązku rejestracji pompy 
ciepła w  Centralnym Rejestrze Operatorów 
(ustawa Fgazowa) oraz wykonywania odpłat
nych, corocznych kontroli szczelności. 

Koszt zakupu pompy typu split może 
wydawać się niższy, jednak użytkowanie 
w  przypadku rozszczelnienia układu będzie 
pociągało za sobą koszty, które przekraczają 
często nieco wyższą cenę pompy typu mono
blok. Finalnie za pompami ciepła typu split 
zdecydowanie przemawia cena i  osobiste 
przekonanie inwestorów, że w  przypadku 
braku dostaw energii elektrycznej, układ nie 
ulegnie uszkodzeniu na skutek zamarznię
cia przewodów. Z  kolei pompy ciepła typu 
monoblok są bardziej kompaktowe, cichsze 
i wydajniejsze – jednak droższe w zakupie.

Ekologia w Twoim domu
System: powietrzna pompa ciepła  
i fotowoltaika

Powietrzna pompa ciepła Logatherm WLW196i AR 
może współpracować z fotowoltaiką 

 ■  Do zasilania pompy ciepła wykorzystywana jest 
darmowa energia elektryczna produkowana przez 
panele fotowoltaiczne.

 ■  Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej może 
być zamieniony przez pompę ciepła w energię cieplną 
wykorzystywaną w systemie grzewczym lub ciepłej 
wodzie.

 ■  Automatyka sterująca pompy jest przystosowana  
do współpracy z instalacją fotowoltaiczną.

 ■  System grzewczy składający się z pompy ciepła 
i paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie bezemisyjne 
i przyjazne środowisku a dodatkowo jego zakup może 
być finansowany z programu „Czyste Powietrze” 
w przypadku modernizacji istniejących budynków.

Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl

Systemy grzewcze 
przyszłości.

reklama_buderus_pompy_ciepla_fotowoltanika_09.2020_205x144_ekspert_budowlany_v5.indd   1 02.10.2020   12:18:38
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Wchodzące w  życie wraz z  no
wym rokiem regulacje prawne to 
ostatni etap zmian wynikających 

z obowiązku dostosowania polskiego budow
nictwa do wymagań europejskiej dyrektywy 
o  efektywności energetycznej budynków 
(EPBD). Jeśli chodzi o wymagania stawiane 
przegrodom, to najbardziej ekonomicznym 
sposobem ich spełnienia będzie inwestycja 
w ocieplenie. 

Branża producentów płyt styropianowych 
dla budownictwa ocenia, że konsekwentne 
zmiany współczynników U  i Ep są niezbęd
ne i  przyniosą znaczące korzyści nie tylko 
środowisku, ale i inwestorom. Eksperci pod
kreślają, że technologie, które umożliwiają 

osiągnięcie wdrażanych wymagań, są już do
stępne, a nowe wymagania pozwolą wyelimi
nować przestarzałe i nieefektywne produkty, 
przyczyniając się do rozwoju budownictwa 
i gospodarki. 

Poziomy wymagań, które mają wejść w ży
cie od 2021 r., właściwie trudno określać jako 
„nowe”. Zarówno zmieniane współczynniki, 
jak i data ich wprowadzenia są elementami 
planu zmian na rzecz poprawy efektywno
ści energetycznej polskich budynków, który 
wprowadzono do rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i  ich usytuowanie już 
w 2013 r. Zgodnie z założeniami tego planu, 
wymagania zmieniały się sukcesywnie już 

BRANŻA STYROPIANOWA  
GOTOWA NA NOWE WYMAGANIA

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Styropianu (PSPS)

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy 
muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla 
budynków dotyczącymi niższego współczynnika 
przenikania ciepła przez przegrody (U) 
oraz maksymalnego zapotrzebowania budynku 

na energię pierwotną (Ep). Oba współczynniki wpływają nie tylko 
na proces projektowania i budowy domów, ale również na wybór 
sposobu ich ogrzewania. Nieodpowiednio zaizolowane ściany, 
podłogi czy dachy oraz przestarzałe technologicznie kotły nie będą 
w stanie sprostać obostrzeniom.

w 2014 i 2017 r. Okres dostosowania nasze
go budownictwa do europejskich wymagań 
i standardów branża producentów styropianu 
wykorzystała nie tylko na rozwój technologii, 
które pozwolą na ich spełnienie, ale także na 
działania edukacyjne skierowane do konsu
mentów. Ponieważ budynków nie buduje się 
i nie ociepla na trzy lata, które dzieliły kolejne 
zmiany wymagań poziomów U, od momen
tu przyjęcia krajowych założeń producenci 
styropianu wskazywali, aby przy planowa
niu i  wykonywaniu tych prac od razu brać 
pod uwagę wymagania docelowe, które będą 
obowiązywać już w 2021 r. 

Co się zmieni od 2021 roku?
Aktualne, obowiązujące od 2017 r. zapotrze
bowanie budynku na nieodnawialną energię 
(Ep), wynosi 95 kWh/m2 rocznie. Od roku 
2021 dla budynku jednorodzinnego będzie 
to 70 kWh/m2 rocznie. Z kolei współczynnik 
przenikania ciepła (U), określający izolacyj
ność cieplną przegród budowlanych, który 
dla ścian zewnętrznych wynosi obecnie 0,23 
W/(m2 · K), od 2021 r. obniży się do 0,20 
W/(m2 · K). Dla dachów będzie to zmiana 
z 0,18 W/(m2 · K) na 0,15 W/(m2 · K). 

Część środowiska budowlanego obawia 
się, że nowe, ostrzejsze wymagania zwiększą 
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dowy po prostu się opłaca, ponieważ znajdzie 
natychmiastowe odzwierciedlenie w  stałych 
kosztach eksploatacji, z  których oszczędno
ści pozostaną w domowych budżetach. Kal
kulacje wzrostu kosztów, jakie pociągną za 
sobą zmiany wymagań wskazują, że za ocie
plenie ścian styropianem w systemie ETICS 
po 1 stycznia trzeba będzie zapłacić około 
10–15% więcej niż dotychczas. Wzrost kom
pleksowego kosztu budowy domu zgodnie 
z nowym standardem energetycznym szacuje 
się na około 20%. Eksperci zwracają jednak 
uwagę, że dom wykonany zgodnie z  nowy
mi przepisami będzie miał znacząco lepszą 
charakterystykę energetyczną, przez co jego 
utrzymanie będzie również mniej kosztowne. 
Warto też zauważyć, że większość projektów 
budynków już od kilku lat opracowywana jest 
w oparciu o wymagania (i  związane z nimi 
kosztorysy) roku 2021, stąd formalna zmia
na wymagań powinna nastąpić w  sposób 
płynny. 

Ilustracje: PSPS

koszty budowy i wpłyną na możliwości na
bywcze konsumentów. Apeluje, aby zamiast 
zaostrzania szczegółowych parametrów 
technicznych wyrobów budowlanych, decy
zje o  tym, w  jaki sposób spełnić standardy 
energooszczędności pozostawić projektan
tom i architektom. Branża producentów sty
ropianu nie zgadza się z  takim podejściem 
i  wraz z  innymi organizacjami wystąpiła 
do Ministerstwa Rozwoju w  obronie konse
kwentnego wprowadzania zmian. 

Budownictwo to branża, w której zarówno 
pojedynczy wyrób, jak i  wspólny końcowy 
produkt w postaci budynku jest zaplanowa
ny na dekady. Stawianie szczegółowych wy
magań w zakresie parametrów technicznych 
dla wyrobów budowlanych w przepisach jest 
niezbędne, ponieważ pozwala określić mini
ma, poniżej których nie będzie można scho
dzić na żadnym etapie. Doświadczenia nie 
tylko tej branży wskazują, że za hasłami tzw. 
normowego lub legislacyjnego ograniczania 
innowacyjności i  postępu technologicznego 

zwykle nie idą rozwiązania, które są korzyst
ne dla konsumentów. 

Racjonalne zmiany
Zmiany wymagań w budownictwie związane 
z ochroną środowiska były wprowadzane nie 
tylko stopniowo, ale i racjonalnie. Najnowsze 
i  ostateczne wymagania U  dla domów jed
norodzinnych, które zaczną obowiązywać od 
2021 r. dla budynków zajmowanych przez 
organ wymiaru sprawiedliwości, prokuratu
rę lub organ administracji publicznej, a bę
dących ich własnością, obowiązują już od 
1 stycznia 2019 r. Z  tą samą datą budynki 
te musiały objąć także znacznie surowsze niż 
dla budynków jednorodzinnych standardy 
dotyczące Ep – 45 kWh/m2 na rok.

Zapotrzebowanie polskich budynków na 
energię jest bardzo wysokie, znacznie wyższe 
niż w wielu krajach Europy. Przez nieocieplo
ne ściany i dachy ucieka nawet 1/3 ciepła. To 
realny koszt i wydatek, na który nas nie stać. 
Inwestycja większych środków na etapie bu

Harmonogram czasowy i wartości graniczne współ
czynnika przenikania ciepła U  dla ścian zewnętrz
nych oraz współczynnika zapotrzebowania budynku 
na energię pierwotną Ep

.com.pl

promocja
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Produkty zgodne z wymaganiami 
nowych warunków technicznych WT 2021

Okno dachowe GLL 1061 fi rmy VELUX – energooszczędne, trzyszybowe okno dachowe. Jego wytrzymały i ciepły profi l okienny wykonano 
w  konstrukcji ThermoTechnology™ z  klejonego, impregnowanego i  lakierowanego drewna sosnowego, połączonego z  wysokoizolacyjnym 
tworzywem EPS. Przeznaczone do montażu w dachach o nachyleniu 15–90°, w każdym rodzaju pokrycia, samodzielnie lub w zestawach. 
Zawias obrotowy umożliwia obrót skrzydła o 180°, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby od wewnątrz. Okno ma dwie wersje otwierania: u góry 
aluminiowy uchwyt otwierający lub w dolnej części skrzydła ocynkowana klamka otwierająca (typ B). Okno z górnym systemem otwierania 
fabrycznie przygotowane do montażu nowoczesnego sterowania elektrycznego, niewidocznego po zamknięciu. 4. klasa przepuszczalności po
wietrza okna chroni przed wiatrem i zimnym powietrzem dzięki systemowi dodatkowych uszczelek. Wyposażone w wydajny system wentylacji 

oraz wymienny fi ltr powietrza zapobiegający 
przedostawaniu się do domu kurzu i owadów. 
Uchwyty do łatwego montażu rolet i  żaluzji 
w systemie Pick&Click®. Do wyboru są dwa 
poziomy montażu: standardowy lub obniżony. 
20letnia gwarancja przy montażu z zestawa
mi izolacyjnymi BDX i po rejestracji na stronie 
internetowej. Współczynnik przenikania ciepła 
Uw = 1,1 W/(m2 · K) już teraz spełnia wyma
gania zawarte w WT 2021. Dla okna zamon
towanego w poziomie obniżonym wraz z sys
temem ciepłego montażu BDX współczynnik 
przenikania ciepła Uw = 1,0 W/(m2 ·K). Wy
soki stopień pozyskania energii słonecznej 
z  otoczenia, gwarantujący korzystny bilans 
energetyczny – współczynnik przepuszczalno
ści energii całkowitej g = 0,55. Wytrzymała 
hartowana szyba zewnętrzna chroni przed 
żywiołami, wysoka 3. Klasa odporności na 
uderzenie zabezpiecza przed niezamierzonym 
otwarciem okna przy uderzeniu od zewnątrz.

Energooszczędna posadzka EUROFLOOR naj-
cieńsza termoizolacja posadzki. Bardzo niski 
współczynnik lambda (już 0,019 W/(m · K)) 
 E UROFLOOR zapewnia komfort użytkowania bu
dynku. Dzięki specjalnej okładzinie odpornej na substancje alkaliczne może mieć bezpośredni 
kontakt z betonem. Siatka umieszczona na okładzinie znacznie ułatwia rozmieszczenie na 
płycie EUROFLOOR instalacji ogrzewania podłogowego bez potrzeby stosowania dodatko

wych folii. Bardzo wysoka odporność na nacisk (do 300 kPa) płyty EUROFLOOR gwarantuje długotrwałą bezawaryjną eksploatację posadzki, 
której ewentualny remont wiązałby się z wysokimi kosztami.

Energooszczędna ściana trójwarstwowa  EUROWALL. Płyta EUROWALL jest wykonana z odpornej na wil
goć pianki PIR i dodatkowo pokryta specjalną okładziną uniemożliwiającą absorpcję wody. Charakteryzuje 
się niezwykle niskim współczynnikiem lambda i jest najcieńszą płytą termoizolacyjną możliwą do zastoso
wania w murze trójwarstwowym. Jest odporna na odkształcenia i na negatywne oddziaływanie betonu. Na 
obwodach płyt wyprofi lowany jest zamek typu pióro–pust, uniemożliwiający powstawanie mostków termicznych. 
Wzór siatki na okładzinie zewnętrznej ułatwia poprawny montaż.

Energooszczędny dach POWERROOF nakrokwiowy system termoizolacji dachu skośnego. Nieodpowiednio zaizolowany lub nieszczelny 
dach odpowiada za aż 35% strat energii. Już płyta grubości 14 cm umożliwia osiągnięcie współczynnika U < 0,18 W/(m2 · K). Zamek 

typu pióro–wpust na obwodzie płyty pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych i tym 
samym uzyskanie niskiego współczynnika U. Zapewnia szczelność dachu, dzięki czemu sku
tecznie zmniejsza straty energii. Chroni konstrukcję dachu przed zmianami temperatury i wil
gotności. Konstrukcja dachu może pozostać widoczna i  stać się elementem dekoracyjnym 
wnętrza. Łatwy i szybki montaż na etapie budowy dachu.
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Okno dachowe uchylno-obrotowe FPP – V U5 preSelect MAX
Nowe uchylnoobrotowe okno preSelect MAX nowej generacji 
posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzy
dła. Skrzydło w  tym oknie uchylane jest aż do kąta 45°, to 
prawie o 30% więcej niż w poprzednim modelu. Taki zakres 
otwarcia umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie stworzonej 
na poddaszu dodatkowej przestrzeni. Funkcja obrotowa pozwa
la na obrót skrzydła o 180° i służy do mycia okna. Zmianę spo
sobu otwierania umożliwia przełącznik umieszczony w dolnej 
części ościeżnicy.
W nowatorskim systemie okuć funkcja uchylna oddzielona jest 
od obrotowej, co gwarantuje realizację tylko wybranego sposo
bu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji 
uchylnej, jak i obrotowej. Zapewnia to wysoką trwałość produk
tu oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wygodna obsługa okna 
odbywa się za pomocą klamki umieszczonej w  dolnej części 
skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia. 
Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i  zakładania markizy 
dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło. 
Zastosowany trzyszybowy, superenergooszczędny pakiet U5 za
pewnia bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła dla tego 
okna na poziomie Uw = 1,0 W/(m2 · K) – spełnia więc wymo
gi WT 2021. Dlatego polecane jest do budynków, w których 
szczególny nacisk położony jest na oszczędność energii cieplnej.

Okno dachowe FTP-V U5 FAKRO
Trzyszybowe okno dachowe FTPV U5 to bogato wyposażone 
okno obrotowe, zapewniające, oprócz doświetlenia pomiesz
czeń pod skośnym dachem, dużą oszczędność energii cieplnej 
na poddaszu. Charakteryzuje się współczynnikiem przenika
nia ciepła na poziomie Uw = 0,97 W/(m2 · K), a przy montażu 
z kołnierzem uszczelniającym Thermo – 0,86 W/(m2 · K), a więc 
już teraz spełnia, a  nawet przewyższa wymagania dotyczące 
termoizolacyjności WT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 
2021 roku. 
Parametr termoizolacyjności na tak dobrym poziomie sprawia, 
że to okno dachowe jest idealnym wyborem do każdego budyn
ku.  FTPV U5 jest wygodne w obsłudze. Klamka zamontowana 
w dolnej części skrzydła sprawia, że okno jest łatwo dostępne 
przy użytkowaniu, a obrót skrzydła o 180° umożliwia wygodne 
umycie zewnętrznej szyby. Podobnie jak wszystkie inne okna 
dachowe FAKRO, FTPV U5 ma zewnętrzną szybę hartowaną, 
objętą dożywotnią gwarancją na gradobicie. 
Okno wyposażone jest także w  podnoszący bezpieczeństwo 
anty włamaniowe i użytkowe system topSafe oraz automatycz
ny nawiewnik V40P, dostarczający optymalną ilość powietrza 
do pomieszczenia. Technologia thermoPro podnosi jakość i pa
rametry okien dachowych, czego wynikiem jest ich wyższa 
energo oszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność 
oraz łatwiejszy montaż.

W obu tych oknach zastosowano system topSafe podnoszący bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okien. Automatyczny nawiew
nik V40P, umieszczony w górnej części ościeżnicy, zapewnia zdrowy mikroklimat, a  jednocześnie chroni przed wyziębieniem wnętrza. 
Natomiast technologia thermoPro podnosi jakość i  parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyższa ich energooszczędność, 
zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
Należy pamiętać, że dobre okna dachowe to nie wszystko. Równie ważny jest ich poprawny montaż, który pozwoli na trwałe i szczelne 
połączenie okna z pokryciem dachowym, zapewni ochronę przed śniegiem, deszczem i wiatrem, a także wyeliminuje mostki termiczne. 
Prace te najlepiej przeprowadzić za pomocą dedykowanych systemowych rozwiązań, które 
oferują producenci okien dachowych. Decydując się na te okna, można skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej lub programu „Czyste Powietrze”.
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Warunki Techniczne wchodzące 
w życie od 1 stycznia 2021 r. 
(WT 2021) to nowe wymagania, 

stanowiące trzecią, ostateczną już regulację 
po zmianach w 2014 i 2017 r. Etapowe 
wprowadzanie aktualizacji przepisów mia
ło na celu przede wszystkim wykorzystanie 
i wdrażanie nowych możliwości, będących 
efektem postępu technologicznego w bu
downictwie i przemyśle materiałów budow
lanych. Bieżąca nowelizacja wprowadza 
znacznie zaostrzone kryteria dotyczące ener
gooszczędności budynków zarówno w zakre
sie wymagań dotyczących wskaźników Ep 
(zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną), jak i współczynników U (prze
nikania ciepła) dla poszczególnych przegród 
budowlanych. Zabieg ten ma na celu osta
teczne przystosowanie rynku budowlanego 
do warunków wypełnienia wymogu zapisa
nego w artykule 9 Dyrektywy 2010/31/UE. 
Docelowo, od 1 stycznia 2021 roku wszyst
kie nowoprojektowane budynki powinny być 
budynkami o niemal zerowym zużyciu ener
gii. Tym samym wraz z wdrożeniem w życie 
wymogów WT 2021 nowe standardy wpły
ną nie tylko na proces projektowania i kon
struowania obiektów budowlanych, ale także 
na sposób ich ogrzewania, chłodzenia wen
tylacji i oświetlenia.

Nowe wymagania WT 2021 obowiązują:
 » inwestorów, którzy uzyskają pozwolenie 
na budowę i rozpoczną inwestycję po 31 
grudnia 2020 r.,

 » rozpoczętych wcześniej na mocy 
WT 2017, ale niezrealizowanych projek
tów (za moment realizacji przyjmuje się 
formalne zamknięcie procesu budowy),
 » budynki już użytkowane, poddawane roz
budowie lub termomodernizacji.
Nowe warunki techniczne WT 2021 wpro

wadzają zmiany w dwóch zasadniczych ob
szarach – wymaganej minimalnej izolacyjno
ści cieplnej Rmin (maksymalnej przewodności 
termicznej Umax) przegród budowlanych 
oraz ustalenia maksymalnego dopuszczal
nego poziomu zapotrzebowania budynku 
na nieodnawialną energię pierwotną Ep, wy
korzystywaną do ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, a także wentylacji, 
chłodzenia i oświetlenia.

Izolacyjność cieplna
Poziom izolacyjności cieplnej przegród bu
dowlanych wyrażany jest współczynnikiem 
U [W/(m2·K)], określającym ilość ciepła 
przenikającego przez określoną jednostkę po
wierzchni analizowanej przegrody przy danej 
różnicy temperatur po obu jej stronach. Im 
niższa zatem wartość wskaźnika U, tym lep
sza izolacyjność termiczna przegrody, a opór 
termiczny R [(m2·K)/W] wyższy.

Warunki Techniczne obowiązujące od 1 
stycznia 2021 r. względem obecnie obowią
zujących wprowadzają podwyższone wyma
gania dla izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych dla pomieszczeń ogrzewanych 
o temperaturze wewnętrznej t  ≥  16°C:

RYNEK PŁYT WARSTWOWYCH  
WOBEC ZMIAN WYNIKAJĄCYCH  
Z WARUNKÓW TECHNICZNYCH 2021
1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. 
UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie 
ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 » ścian zewnętrznych z obowiązującego 
obecnie Umax = 0,23 W/(m2·K) → Umax = 
0,20 W/(m2·K),
 » dachów, stropodachów i stropów pod nie
ogrzewanymi poddaszami z obowiązujące
go obecnie Umax = 0,18 W/(m2·K) → Umax 
= 0,15 W/(m2·K).
Zmiany te wymuszają na inwestorach 

zastosowanie przegród budowlanych o kon
strukcji umożliwiającej wyższą termoizolacyj
ność w przypadku pomieszczeń ogrzewanych 
o temperaturze > 16°C o 13% w przypadku 
ścian zewnętrznych i 17% w przypadku da
chów i stropodachów. To znacząca zmiana 
budząca niewątpliwie liczne kontrowersje 
w kwestii ekonomicznej strony przyjętych 
rozwiązań. Według niektórych szacunków 
przy uwzględnieniu kosztu zastosowania 
grubszej termoizolacji, ale także kosztów do
datkowych w postaci dłuższych łączników, 
specyficznych obróbek, wyższych kosztów 
transportu, zwiększonej ilości materiałów 
uzupełniających, droższych rozwiązań kon
strukcyjnych, które będą musiały uwzględ
niać zwiększoną grubość i ciężar termoizo
lacji, sumaryczny dodatkowy koszt tych 
przegród wzrośnie o min. 25–30%.

Oczywiście istnieją również pozornie 
„przeciwstawne” wyliczenia dowodzące, 
że przy tak określonym „wzroście” termo
izolacyjności przegrody według WT 2021 
koszt budowy całej inwestycji wzrośnie nie
wiele, bo zaledwie o kilka procent. Oba te 
poglądy, czy raczej przewidywania wbrew 
pozorom wcale się nie wykluczają i stanowią 
jedynie inne spojrzenie na ten sam temat, 
niemniej istotne jest wyłącznie to, że zgod
nie z nowymi wytycznymi izolacyjność ter
miczna w/w przegród budowlanych wstępuje 
na wyższy poziom technologiczny. Nie wolno 
oczywiście analizować tych zagadnień wy
łącznie poprzez koszty zakupu materiałów 
czy realizacji inwestycji. Nie ulega przecież 
wątpliwości, że zastosowanie tych energo
oszczędnych rozwiązań przyniesie wymierne 
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korzyści przede wszystkim w aspekcie niż
szych bieżących kosztów utrzymania budyn
ku, a długofalowo w kwestii ochrony klimatu 
i niwelacji efektu cieplarnianego, który doty
ka nas wszystkich w sposób coraz bardziej 
dotkliwy. Wymagany przez WT 2021 wzrost 
izolacyjności termicznej przegród budow
lanych wpłynie przecież nie tylko na obni
żenie kosztów ogrzewania, co analizujemy 
w Polsce niejako automatycznie, ale – uwa
ga! – w jeszcze wyższym finansowo stopniu 
na potencjalne koszty klimatyzacji w okresie 
letnim.

Oczywiście zapewnienie wyższej termo
izolacyjności dla projektów realizowanych 
według nowych wytycznych WT 2021 mo
że nastąpić poprzez zwiększanie grubości 
warstwy termoizolacji lub poprzez stosowa
nie materiałów o lepszych parametrach izo
lacyjnych. W aspekcie wznoszenia obiektów 
budowlanych z użyciem płyt warstwowych 
znakomita większość z nich realizowana jest 
przy użyciu płyt z rdzeniem przede wszyst
kim PUR/PIR, wełny mineralnej lub – coraz 
rzadziej – EPS. Najwięksi producenci lekkich 
przegród budowlanych (płyt warstwowych) 

skupieni w organizacji PU Polska (alfabe
tycznie):
 » Adamietz Sp. z o.o.,
 » ArcelorMittal Construction Polska Sp. 
z o.o.,
 » Balex Metal Sp. z o.o.,
 » GórStal Sp. z o.o.,
 » Izopanel Sp. z o.o.,
 » Kingspan Sp. z o.o.,
 » Marcegaglia Poland Sp. z o.o.,
 » Ruukki Polska Sp. z o.o.

dostarczają takie właśnie produkty różnią
ce się między sobą parametrem, który jest 
w aspekcie WT 2021 najistotniejszy, czy
li parametrem przewodności termicznej λ 
[W/(m·K)]. Tabele 2–3 obrazują arytmetycz
ne minimalne grubości płyt warstwowych 
w zależności od tego parametru, jakie powin
ny być zastosowane, aby wykonane z nich 
przegrody spełniały wytyczne WT 2021.

Jak wynika z tabeli 2 i 3, zarówno wśród 
płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mine
ralnej, jak i PUR/PIR można dobrać stosow
ne produkty, spełniające nowe wymagania. 
Biorąc jednak pod uwagę najczęściej wy
stępujący parametr λ dla tych produktów, 

tj. λ = 0,038 W/(m·K) dla płyt z rdzeniem 
z wełny mineralnej oraz λ = 0,022 W/(m·K) 
dla płyt PUR/PIR, te drugie stają się zdecy
dowanie lepszym rozwiązaniem w aspekcie 
możliwości swobodniejszego kształtowania 
architektonicznego bryły budynku. Wartość 
parametru λ dla płyt warstwowych z rdze
niem PUR/PIR lepszy o ponad 40% pozwala 
zachować daleko mniejsze grubości lekkiej 
obudowy przy tych samych parametrach izo
lacyjnych. Należy zdecydowanie podkreślić 
stabilność parametru λ dla PUR/PIR w cza
sie, niewrażliwości na zawilgocenie – prak
tyczny brak nasiąkliwości, nieaktywność 
kapilarną PUR/PIR, niewrażliwość na dzia
łalność gryzoni, grzybów, pleśni i wszelką 
inną biodegradację oraz daleko lepszą sta
bilność w kontekście konwersji parametru 
λ w warunkach podwyższonej temperatury 
w okresie letnim. Te argumenty przemawia
ją za zdecydowaną przewagą płyt warstwo
wych PUR/PIR. Płyty warstwowe z rdzeniem 
z wełny mineralnej oczywiście również mogą 
spełnić wymagania WT 2021 przy zasto
sowaniu grubości przeciętnie o min. 42% 
większej, jednak co do zasady pozostaną 

Tabela 1. Zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła U – porównanie wymagań według WT 2021 i WT 2017

Typ przegrody
Współczynnik U [W/(m2·K)] Zmiana  

 WT 2021 vs WT 2017  
[%]

od 1 stycznia 
2017 r.

od 1 stycznia 
2021 r.

Ściany zewnętrzne t  ≥ 16°C 0,23 0,20 –13

t  ≥ 8°C 0,45 0

pozostałe 0,90 0

Ściany wewnętrzne różnica temperatur Δt  ≥ 8°C oraz przy klatce 
schodowej i korytarzu

1,00 0

różnica temperatur Δt  < 8°C bez wymagań –

pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi 
i nieogrzewanymi

0,30 0

Ściany przyległe do szczelin 
dylatacyjnych o szerokości

do 5 cm trwale zamkniętych izolacją 
o głębokości min. 20 cm

1,00 0

pozostałe 0,70 0

Ściany kondygnacji podziemnych nieogrzewanych bez wymagań –

Dachy, stropodachy, stropy 
mające styczność z powietrzem 
zewnętrznym

t  ≥ 16°C 0,18 0,15 –17

t  ≥ 8°C 0,30 0

pozostałe 0,70 0

Podłogi na gruncie t  ≥ 16°C 0,30 0

t  ≥ 8°C 1,20 0

pozostałe 1,50 0

Stropy nad ogrzewanymi 
kondygnacjami podziemnymi 
i stropy międzykondygnacyjne

różnica temperatur Δt  ≥ 8°C 1,00 0

różnica temperatur Δt  < 8°C bez wymagań –

pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi 
i nieogrzewanymi

0,25 0

Stropy nad pomieszczeniami 
nieogrzewanymi

t  ≥ 16°C 0,25 0

t  ≥ 8°C 0,30 0

pozostałe 1,00 0
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guje kolumna pokazująca procentową zmia
nę Ep według wytycznych WT 2021 wzglę
dem obecnie obowiązujących WT 2017. 
Stanowi to znaczne wyzwanie dla projektan
tów, którzy oprócz niezbędnego zachowania 
stosownej izolacyjności termicznej przegród 
budowlanych – to jest dość proste, muszą 
podjąć dodatkowy wysiłek w celu jedno
czesnego zapewnienia znacznie wyższych 
procentowo ograniczeń zapotrzebowania 
na Ep, niż wynika to z samego zmniejszenia 
wartości współczynnika Umax. Spełnienie wy
magań WT 2021 będzie wymagało uwzględ
nienia udziału energii odnawialnej w bilansie 

w obszarze zastosowań, gdzie wymagane 
będą ponadstandardowe parametry odpor
ności ogniowej lub izolacyjności akustycz
nej. Znamienne jest jednak, że izolacyjność 
akustyczna tych produktów jest tym większa, 
im większa będzie gęstość materiału rdzenia, 
a to z kolei pociąga za sobą gorszy parametr 
przewodności termicznej λ do wartości na
wet 0,042 W/(m·K). W porównaniu do od
powiadającej termicznie płyty warstwowej 
z rdzeniem PUR/PIR (λ = 0,022 W/(m·K)) 
stanowi to parametr gorszy o 48%, a to prze
kłada się proporcjonalnie na dalsze różnice 
w kosztach dodatkowych w postaci długości 

łączników, obróbek blacharskich, kosztów 
transportu itd.

Zapotrzebowanie  
na energię pierwotną

Warunki techniczne WT 2021 wprowadza
ją również nowy poziom maksymalnego 
dopuszczalnego zapotrzebowania budynku 
na nieodnawialną energię pierwotną. Tabe
la 4 pokazuje aktualne dopuszczalne maksy
malne wartości Ep oraz dynamikę zmian tego 
parametru w poszczególnych etapach wdra
żania przedmiotowej Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. Na szczególną uwagę zasłu

Tabela 3. Minimalne grubości płyt warstwowych z wełną mineralną według WT 2021

Typ przegrody Umax

[W/(m2·K)]

Zmiana 
WT 2021  

vs 
WT 2017 

[%]

Płyty warstwowe z wełną mineralną 
o współczynniku przewodzenia ciepła

0,038 0,039 0,040 0,041 0,042

grubość min. według WT 2021 [mm]

Ściany zewnętrzne t  ≥ 16°C 0,20 –13 190 195 200 205 210

t  ≥ 8°C 0,45 0 84 87 89 91 93

pozostałe 0,90 0 42 43 44 46 47

Ściany wewnętrzne różnica temperatur Δt  ≥ 8°C 
oraz przy klatce schodowej 

i korytarzu
1,00 0 38 39 40 41 42

różnica temperatur Δt  < 8°C bez wymagań – –

pomiędzy pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi 0,30 0 127 130 133 137 140

Ściany przyległe do szczelin 
dylatacyjnych o szerokości

do 5 cm trwale zamkniętych izolacją 
o głębokości min. 20 cm 1,00 0 38 39 40 41 42

pozostałe 0,70 0 54 56 57 59 60

Ściany kondygnacji podziemnych nieogrzewanych bez wymagań – –

Dachy, stropodachy, 
stropy mające styczność 
z powietrzem zewnętrznym

t  ≥ 16°C 0,15 –17 253 260 267 273 280

t  ≥ 8°C 0,30 0 127 130 133 137 140

pozostałe 0,70 0 54 56 57 59 60

Tabela 2. Minimalne grubości płyt warstwowych z PUR/PIR według WT 2021

Typ przegrody Umax

[W/(m2·K)]

Zmiana 
WT 2021  

vs 
WT 2017 

[%]

Płyty warstwowe z PUR/PIR o współczynniku 
przewodzenia ciepła

0,020 0,021 0,022 0,023 0,024

grubość min. według WT 2021 [mm]

Ściany zewnętrzne t  ≥ 16°C 0,20 –13 100 105 110 115 120

t  ≥ 8°C 0,45 0 44 47 49 51 53

pozostałe 0,90 0 22 23 24 26 27

Ściany wewnętrzne różnica temperatur Δt  ≥ 8°C 
oraz przy klatce schodowej 

i korytarzu
1,00 0 20 21 22 23 24

różnica temperatur Δt  < 8°C bez wymagań – –

pomiędzy pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi 0,30 67 70 73 77 80

Ściany przyległe do szczelin 
dylatacyjnych o szerokości

do 5 cm trwale zamkniętych izolacją 
o głębokości min. 20 cm 1,00 0 20 21 22 23 24

pozostałe 0,70 0 29 30 31 33 34

Ściany kondygnacji podziemnych nieogrzewanych bez wymagań – –

Dachy, stropodachy, 
stropy mające styczność 
z powietrzem zewnętrznym

t  ≥ 16°C 0,15 –17 133 140 147 153 160

t  ≥ 8°C 0,30 0 67 70 73 77 80

pozostałe 0,70 0 29 30 31 33 34
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energetycznym budynku oraz szerokie wy
korzystanie instalacji odzyskiwania energii 
w postaci np. rekuperacji.

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie cha
rakterystyki energetycznej budynków stawia 
za cel wobec państw członkowskich Unii 
Europejskiej radykalne obniżenie ilości ener
gii pierwotnej/nieodnawialnej, niezbędnej 
do pokrycia zapotrzebowania energetycz
nego budynków. Jedną z najistotniejszych 
zmian w warunkach technicznych jest usta
lenie stałych wartości bazowych wskaźnika 
EpH+W, wyrażającego roczne zapotrzebo
wanie na energię pierwotną przeznaczoną 
do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przy
gotowania ciepłej wody użytkowej i oświetle
nia w budynku.

Maksymalna wartość 
wskaźnika Ep

Maksymalną wartość wskaźnika Ep określa
jącego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie 
budynku na nieodnawialną energię pierwot
ną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania c.w.u. oraz oświetlenia obli
cza się zgodnie ze wzorem:

Ep = EpH+W + ΔEpC + ΔEpL  
[kWh/(m2 · rok)],

gdzie:
EpH+W – cząstkowa maksymalna wartość 

wskaźnika Ep na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania c.w.u.,

ΔEpC – cząstkowa maksymalna wartość 
wskaźnika Ep na potrzeby chłodzenia,

ΔEpL – cząstkowa maksymalna wartość 
wskaźnika Ep na potrzeby oświetlenia.
Poziom zapotrzebowania na energię pier

wotną wynika zatem nie tylko z bezpośred
niego zapotrzebowania budynku na energię, 
ale również z rodzaju wykorzystywanego 
medium (paliwa) bądź wykorzystywanego 
sposobu ogrzewania, chłodzenia i wenty

lacji, które stanowią w aspekcie WT 2021 
największą rewolucję. System wentylacji 
może generować największe straty ciepła. 
Remedium na to zjawisko stanowi przede 
wszystkim rekuperacja, która w kontrolowa
ny sposób steruje wymianą powietrza w bu
dynku oraz odzyskuje z niej energię cieplną. 
W praktyce w nowo powstających budyn
kach jedynym słusznym systemem wenty
lacji, pozwalającym na wypełnienie wytycz
nych WT 2021 i tym samym przedmiotowej 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego jest 
mechaniczna instalacja nawiewnowywiew
na z rekuperacją.

Istotny jest fakt, że Dyrektywa 2010/31/
UE określa, że ostatecznie po wszystkich eta
pach jej wdrażania oba warunki, tj. zarówno 
określające w WT 2021 wartość przewodno
ści termicznej Umax [W/(m2·K)] dla wszyst
kich przegród budowlanych, jak i maksy
malna wartość zapotrzebowania na energię 
pierwotną nieodnawialną Ep [kWh/(m2·rok)] 
muszą być spełnione jednocześnie. Dotąd 
przepisy wykonawcze były na tyle niejed
noznaczne, że potencjalnie możliwe było 
wyposażenie nieocieplonej szopy w piec 
na biomasę lub pellet (czyli paliwo czyste, 
odnawialne) i zakwalifikowanie jej do gru
py obiektów o zerowym zapotrzebowaniu 
na nieodnawialną energię pierwotną. Zatem 
zastosowanie właściwej termoizolacji za
pewniającej co najmniej wymagany według 
WT 2021 współczynnik Umax dla każdej 
z przegród budowlanych w postaci odpo
wiedniej grubości czy termoizolacji w techno
logii tradycyjnej, czy płyt warstwowych jako 
lekkiej obudowy budynków szkieletowych 
stało się warunkiem brzegowym i punktem 
wyjścia do dalszych prac projektowych.

W ocenie znakomitej większości uczest
ników procesu budowlanego wytyczne 
WT 2021 w szczególności w zakresie przyję

tych wartości przewodności termicznej prze
gród Umax stanowią rozwiązanie ostateczne, 
którego dalsze zaostrzanie przy obecnym 
stanie technologii budowlanych nie znajdo
wałoby już uzasadnienia ekonomicznego. 
Oczywiście wśród inwestorów, zwłaszcza 
indywidualnych w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, są i będą zwolennicy reali
zacji w swoim obiekcie rozwiązań przewy
miarowanych, daleko wykraczających poza 
wymogi WT 2021. Przyczyniła się do tego 
błędna narracja i rozumienie charakterystyki 
budynków pasywnych i „zeroenergetycznych”, 
upraszczająca tę ideę do zapewnienia warto
ści współczynnika U przegród budowlanych 
na absurdalnie niskich poziomach, jako wa
runku koniecznego i wystarczającego. Nieuda
ny eksperyment, jaki został dokonany kilka lat 
temu na Litwie, która „przed terminem i po
nad plan” wprowadziła wartość współczyn
nika Umax = 0,10 W/(m2·K) dla wszystkich 
przegród zewnętrznych dość szybko pokazał 
wadliwość takiego sposobu myślenia.

Wiele projektów budynków opatrzonych 
jest adnotacją i oznakowaniem wypełniania 
wymogów WT 2021. Projektanci oraz do
stawcy rozwiązań budowlanych już od dawna 
przygotowują się do nowych wymagań, cze
go jednym z dowodów jest niniejszy artykuł 
pokazujący wytyczne doboru grubości płyt 
warstwowych w zależności od rodzaju rdze
nia izolacyjnego i charakteryzującej go war
tości parametru przewodności termicznej λ.

Tabela 4. Aktualne dopuszczalne maksymalne wartości EpH+W

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EpH+W na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  

[kWh/(m2·rok)]
Zmiana  

 WT 2021  
vs WT 2017

[%]od 1 stycznia  
2014 r.

od 1 stycznia  
2017 r.

od 1 stycznia  
2021 r.1)

Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70 –26

wielorodzinny 105 85 65 –24

budynek 
zamieszkania 
zbiorowego

95 85 75 –12

Budynek użyteczności 
publicznej

opieki zdrowotnej 390 290 190 –34

pozostałe 65 60 45 –25

Budynek gospodarczy, magazynowy 
i produkcyjny 110 90 70 –22

1) W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.
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ARPANEL – PŁYTY WARSTWOWE
UL. BRACI PRANKEL 1, 47100 STRZELCE OPOLSKIE 
+ 48 77 463 00 55, BIURO@ARPANEL.PL
WWW.ARPANEL.PL

Zobacz więcej

ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL S MIWO – STANDARDOWY SYSTEM MOCOWANIA
Zastosowanie:

  hale magazynowe i produkcyjne z podwyższoną klasą odporności ogniowej,
  ściany wydzielenia ogniowego zewnętrzne i wewnętrzne,
  obudowy obiektów chemicznych,
  hangary i garaże cywilne, wojskowe i lotnicze, kontenery mieszkalne i biurowe,
  przetwórnie, magazyny i suszarnie drewna,
  tunele pomiarowe i badawcze,
  przegrody dźwiękoszczelne, tzw. akustyczne,
  osłony i ekrany akustyczne obiektów o podwyższonych parametrach hałasu.

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220,
  szerokość modułowa [mm]: 1000, 1100, 1150,
  długość [mm]: do 14 500,
  doskonała odporność ogniowa aż do EI 240/E 240.

 ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL S PUR/PIR – STANDARDOWY SYSTEM MOCOWANIA
Zastosowanie:

  magazyny i centra logistyki,
  hale zakładów produkcyjnych,
  fabryki i salony samochodowe,
  remonty lekkich obudów i nowe budowy (przemysł/handel),
  centra handlowe i handel drobny,
  garaże i pawilony,
  przetwórnie i przechowywalnie owocowowarzywne,
  sale gimnastyczne/hale sportowe,
  hangary lotnicze i obiekty towarzyszące (cywilne/wojskowe),
  kontenery socjalne, biurowe i magazynowe dla budów i baz wiertnictwa 
gazowego i naftowego,

  obiekty hodowli zwierząt, magazyny zbóż, przetworów zbożowych 
i roślinnych.

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 40, 60, 80, 100,
  szerokość modułowa [mm]: 1000, 1100, 1150,
  długość [mm]: do 18 500,
  doskonała izolacyjność cieplna od 0,58 do 0,22 W/(m2 · K).

ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL SU PUR/PIR – UKRYTY SYSTEM MOCOWANIA
Zastosowanie:

  hale zakładów produkcyjnych, 
  kontenery socjalne, biurowe i magazynowe dla budów 
i baz wiertnictwa gazowego i naftowego,

  sale gimnastyczne/hale sportowe,
  obiekty hodowli zwierząt, magazyny zbóż, przetworów zbożowych 
i roślinnych,

  remonty lekkich obudów i nowe budowy (przemysł/handel),
  fabryki i salony samochodowe,
  magazyny i centra logistyki,
  garaże i pawilony,
  przetwórnie i przechowywalnie owocowowarzywne,
  centra handlowe i handel drobny,
  hangary lotnicze i obiekty towarzyszące (cywilne/wojskowe).

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 60, 80, 100, 120,
  szerokość modułowa [mm]: 1000,
  długość [mm]: do 18 500,
  doskonała izolacyjność cieplna od 0,43 do 0,19 W/(m2 · K).
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CHŁODNICZE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL CH PUR/PIR
Zastosowanie: 

  przetwórnie i przechowywalnie owocowowarzywne,
  chłodnie i mroźnie,
  obiekty o podwyższonej wymaganej izolacyjności termicznej,
  obiekty o kontrolowanej temperaturze i wilgotności,
  zakłady mięsne, przetwórnie mięsa/ryb itp.,
  przemysł spożywczy, komory chłodnicze,
  elementy ocieplające ściany i sufity w istniejących budynkach.

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 120, 140, 160, 200,
  szerokość modułowa [mm]: 1000, 1100, 1150,
  długość [mm]: do 18 500,
  doskonała izolacyjność cieplna od 0,18 do 0,11 W/(m2 · K).

DACHOWE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL D MIWO
Zastosowanie:
Pokrycia dachów takich obiektów jak:

  obiekty o podwyższonych wymogach w zakresie ognioodporności,
  budynki o podwyższonych parametrach hałasu wymagające wysokiej 
izolacyjności akustycznej,

  hale przemysłowe, magazynowe, produkcyjne i sportowe,
  salony samochodowe,
  obiekty sektora przemysłu spożywczego,
  przetwórnie i magazyny,
  obiekty administracyjnobiurowe i socjalne,
  centra handlowe,
  budynki branży logistycznej i rolniczej.

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 80/120, 100/140, 120/160, 150/190, 160/200, 180/220, 
200/240, 220/260,

  szerokość modułowa [mm]: 1005,
  długość [mm]: do 14 500,
  doskonała odporność ogniowa aż do RE 120/REI 90.

DACHOWE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL D PUR/PIR
Zastosowanie:
Pokrycia dachów takich obiektów jak:

  hale zakładów produkcyjnych,
  fabryki i salony samochodowe,
  kontenery socjalne, biurowe i magazynowe dla budów i baz wiertnictwa 
gazowego i naftowego,

  sale gimnastyczne/hale sportowe centra handlowe i handel drobny,
  obiekty hodowli zwierząt, magazyny zbóż, przetworów zbożowych i roślinnych,
  magazyny i centra logistyki,
  garaże i pawilony,
  przetwórnie i przechowywalnie owocowo–warzywne,
  hangary lotnicze i obiekty towarzyszące (cywilne/wojskowe).

Parametry techniczne:
  grubość [mm]: 40/80, 60/100, 80/120, 100/140, 120/160,
  szerokość modułowa [mm]: 1000,
  długość [mm]: do 18 500,
  doskonała izolacyjność cieplna od 0,53 do 0,18 W/(m2 · K).

NAROŻNE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL
Zastosowanie:
do obudowy obiektów, w których chcemy uzyskać efekt architektonicznie 
estetycznych krawędzi bez użycia obróbek blacharskich oraz stworzyć 
niepowtarzalny i niezwykle efektowny wygląd elewacji.
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ŚCIENNA PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ PWS-W 
Opis produktu: płyta ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m3 przeznaczona do stosowania w budownictwie halowym, przemysłowym i użytecz
ności publicznej (centrach handlowych, magazynowych, halach sportowych itp.). Poza ścianami osłonowymi, stosowana do wykonywania ścian działowych oraz ścian 
nośnych w małych przewoźnych chłodniach, w budynkach zapleczy budów oraz w obiektach gospodarczych. Może być montowana pionowo lub poziomo. Dostępna 
także jest analogiczna ścienna płyta warstwowa PWSS z rdzeniem styropianowym. Cechy szczególne: specjalnie zaprojektowany styk podłużny („zamek”) znacząco 
zwiększa szczelność ogniową. Frezowana wełna w miejscu styku poprawia izolacyjność i szczelność płyty. Płyty o szerokości krycia 1150 mm pozwalają na prosty 
i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych. Okładziny zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej gr. 0,5 mm 
i pokryte powłokami metalicznymi oraz organicznymi. W ofercie dostępne są trzy rodzaje profilowań: falaF, Ttrapez i mikrotrapezM. Grubość: 60, 80, 100, 120, 
150 mm. Współczynnik przenikania ciepła Uc: 0,66–0,28 W/(m2 · K).

ŚCIENNA PŁYTA WARSTWOWA PIRTECH Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ PWS-PIR-ST 
Opis produktu: płyty ścienne z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m3 ± 3 w okładzinach metalowych są przeznaczone do stosowa
nia w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej jako ściany osłonowe, ściany wewnętrzne działowe oraz sporadycznie jako ściany nośne. Mogą 
być montowane pionowo lub poziomo. Cechy szczególne: zastosowane w płytach ściennych styki podłużne („zamki”) mają kształt stożkowy, który wpływa m.in. na po
lepszenie odporności ogniowej i zwiększenie sztywności wzdłużnej płyt. Dzięki temu uzyskujemy wysoką wodoszczelność i powietrznoszczelność. Kształt stożkowy 
umożliwia sprawny i szybki montaż oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia płyt. Płyty o szerokości krycia 1000 i 1150 mm pozwalają na prosty i szybki montaż do róż
nego rodzaju konstrukcji. Okładziny zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej gr. 0,5 mm i pokryte powłokami metalicznymi oraz organicznymi. W ofercie dostęp
ne są trzy rodzaje profilowań: falaF,  trapezT i  mikrotrapezM. Grubość: 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm. Współczynnik przenikania ciepła Uc: 0,60–0,19 W/(m2 · K).

DACHOWA PŁYTA WARSTWOWA PIRTECH Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ PWD-PIR 
Opis produktu: płyta dachowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m3 ± 3 w okładzinach metalowych, przeznaczona do stoso
wania jako przekrycia dachowe o różnym kącie nachylenia w obiektach o dowolnym przeznaczeniu. Cechy szczególne: okładzina zewnętrzna została ukształtowana 
w sposób zwiększający nośność, którą osiąga się zazwyczaj dla płyt dachowych o wysokości fałdy głównej 45 mm (w przypadku PWDPIR jest to 40 mm). Dzięki 
temu oszczędzamy na długości łączników mocujących i na koszcie transportu. Płyty o szerokości krycia 1050 mm pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego 
rodzaju konstrukcji. Okładziny zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej gr. 0,5 mm i pokryte powłokami metalicznymi oraz organicznymi. W ofercie dostępne jest 
profilowanie zewnętrzne trapezT40. Grubość: 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm. Współczynnik przenikania ciepła Uc: 0,53–0,13 W/(m2 · K).

PRUSZYNSKI@PRUSZYNSKI.COM.PL
WWW.PRUSZYNSKI.COM.PL

Zobacz więcej
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PŁYTA ŚCIENNA GS insPIRe S MAX
Opis produktu: nowoczesne płyty ścienne z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR). Skła
dają się z dwóch okładzin z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, z organicznym 
lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 mikronów oraz rdzenia konstrukcyjno
izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PIR o  bardzo dobrej 
izolacyjności termicznej i dobrej odporności ogniowej. Płyty przeznaczone są do wyko
nywania ścian zewnętrznych osłonowych oraz wewnętrznych działowych w obiektach 
o konstrukcji szkieletowej. Można je montować w układzie pionowym lub poziomym, 
jako jedno i wieloprzęsłowe elementy ścian. Cechy szczególne: płyty produkowane 
są w pięciu grubościach rdzenia: 40, 60, 80, 100 i 120 mm. Szerokość modularna 
płyt wynosi 1000 lub 1140 mm. Długość maksymalna: 16,5 m. Obliczeniowy współ
czynnik przewodzenia ciepła dla płyt GS  insPIRe S MAX wynosi: λ = 0,019 W/(m · K), 
współczynnik przenikania ciepła U od 0,60 do 0,19 W/(m2 · K). Płyty są produkowa-
ne na ekologicznym poliolu.

PŁYTA ŚCIENNA GS insPIRe U MAX
Opis produktu: nowoczesne płyty ścienne z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR). Skła
dają się z dwóch okładzin z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, z organicznym 
lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 mikronów oraz rdzenia konstrukcyjnoizo
lacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PIR o bardzo dobrej izolacyj
ności termicznej i dobrej odporności ogniowej. Płyty przeznaczone są do wykonywania 
ścian zewnętrznych osłonowych oraz wewnętrznych działowych w obiektach o kon
strukcji szkieletowej. Można je montować zarówno w układzie pionowym, jak i pozio
mym, jako jedno i wieloprzęsłowe elementy ścian. Ukryte mocowanie, niewidoczne od 
strony elewacji, sprawia, że płyty te są bardzo atrakcyjne pod względem architektonicz
nym oraz funkcjonalnym. Cechy szczególne: płyty produkowane są w pięciu grubościach 
rdzenia: 60, 80, 100, 120 i 140 mm. Szerokość modularna płyty wynosi 1000 mm. 
Długość maksymalna: 16,5 m. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła dla 
płyt GS insPIRe U MAX wynosi: λ = 0,019 W/(m · K), współczynnik przenikania cie
pła U od 0,38 do 0,14 W/(m2 · K). Płyty są produkowane na ekologicznym poliolu.

PŁYTA DACHOWA GS PIR D MAX
Opis produktu: nowoczesne płyty dachowe z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR). Skła
dają się z dwóch okładzin z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, z organicznym 
lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 mikronów oraz rdzenia konstrukcyjno
izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PIR o  bardzo dobrej 
izolacyjności termicznej i dobrej odporności ogniowej. Płyty przeznaczone są do wy
konywania pokryć dachowych. Charakteryzują się bardzo głębokim przeprofilowaniem 
okładziny zewnętrznej w kształcie trapezowym. Jest to związane z przenoszeniem przez 
nie długotrwałych obciążeń użytkowych. Płyty mocowane są wkrętami do konstrukcji 
drewnianej, stalowej lub żelbetowej. Minimalne nachylenie połaci dachowych wyno
si 3° (5,2%) bez świetlików i 5° (8,7%) dla pokrycia z płyt łączonych na długości. Ce
chy szczególne: płyty produkowane są w sześciu grubościach rdzenia: 40/80, 60/100, 
80/120, 100/140, 120/160, 160/200 mm. Szerokość modularna płyty wynosi 1000 
mm. Długość maksymalna: 16,5 m. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła 
dla płyt GS PIR D MAX wynosi: λ = 0,020 W/(m · K), współczynnik przenikania cie
pła U od 0,50 do 0,13 W/(m2 · K). Płyty są produkowane na ekologicznym poliolu.

PŁYTA CHŁODNICZA GS insPIRe CH MAX
Opis produktu: płyta chłodnicza poliizocyjanurowa (PIR). Profilowanie okładziny bla
szanej sprawia, że ściany wyglądają estetycznie, zaś duży promień profilowania zam
ka zapewnia nienaruszalność powłok ochronnych blachy. Wyprofilowane krawędzie 
ułatwiają montaż oraz zwiększają izolacyjność cieplną. Podwójny zamek łączący pły
ty gwarantuje wysokie właściwości szczelności ogniowej. Labiryntowy styk rdzenia li
kwiduje mostek termiczny. Płyta przeznaczona jest do wykonywania ścian i stropów 
w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze, czyli w chłodniach (t > 0°) i mroźniach 
(t < 0°) oraz innych obiektach o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Z płyt moż
na wznosić obiekty wolnostojące oraz wykonywać komory chłodnicze lub mroźnicze 
wewnątrz istniejących budynków. Panele można montować zarówno w układzie pio
nowym, jak i poziomym, jako elementy jedno i wieloprzęsłowe. Cechy szczególne: 
płyta chłodnicza produkowana jest w czterech grubościach rdzenia: 100, 120, 160 
i 200 mm. Okładziny płyty stanowi blacha stalowa o grubości od 0,40 do 0,70 mm, 
obustronnie ocynkowana z  organicznym lakierem poliestrowym o  grubości powłoki 
25 µm. Termoizolacyjnym rdzeniem płyt jest twarda pianka poliizocyjanurowa (PIR). 
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt GS insPIRe CH MAX wynosi: 
λ = 0,019 W/(m · K), współczynnik przenikania ciepła U od 0,19 do 0,10 W/(m2 · K). 
Pianki PIR charakteryzują się podwyższoną odpornością na wysokie temperatury. Sze
rokość modularna płyty wynosi 1000 lub 1140 mm. Standardowe długości wynoszą 
od 2 do 12 m, na specjalne zamówienie – płyty krótsze od 2 m i dłuższe od 12 m, dłu
gość maksymalna to 16,5 m. Odporność ogniowa: EI 30. Reakcja na ogień: Bs1,d0; 
stopień rozprzestrzeniania ognia NRO. Certyfikaty, atesty: ISO 9001, 14001, DWU CE 
wg EN 14509, Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 14509. Płyty są produ-
kowane na ekologicznym poliolu.
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PŁYTA ŚCIENNA AST® 1000/1150/1200 PW
Opis produktu: płyta z rdzeniem z wełny mineralnej, z mocowaniem widocznym, występująca w profilacjach zew. M (micro), Line 200, Line 600 i F (smooth). Do
stępna w pięciu typach o różnej wytrzymałości, izolacyjności termicznej oraz odporności ogniowej:

  AST® L – do ścian  wewnętrznych i zewnętrznych o najwyższych wymaganiach izolacyjności termicznej,
  AST® S – do ścian zewnętrznych i wewnętrznych o standardowych wymaganiach dotyczących odporności ogniowej,
   AST® F – do ścian o wysokich wymaganiach dotyczących odporności ogniowej,
   AST® E – do stropów podwieszanych oraz do ścian o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i odporności ogniowej.

Cechy szczególne: grubość rdzenia: 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. Szerokość: 1000, 1150, 1200 mm. Parametry techniczne, w zależności od typu i grubości 
płyty: długość: maks. 14,3 m; współczynnik przenikania ciepła U: 0,72–0,18 W/(m2·K); ciężar 1 m2: 15–34 kg; odporność ogniowa: EI 30–EI 240; reakcja na ogień: 
A2s1,d0; współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw: 27–32 dB. Materiał okładzin: blacha stalowa ocynkowana i powlekana. Powłoki: PE,  SPECTRUM, FoodSafe.

PŁYTA ŚCIENNA AST® 1000 PH
Opis produktu: płyta z rdzeniem z wełny mineralnej i mocowaniem ukrytym, występująca w profilacjach zew. M (micro), C (minimicro), B (box), F (smooth). Płyta 
o wysokiej odporności ogniowej i podwyższonych parametrach akutycznych, idealnie nadaje się na elewacje budynków, gdzie wymagana jest także wysoka estetyka 
i niepowtarzalny wygląd. Przeznaczone do wszystkich typów budynków z wyjątkiem pomieszczeń o niskiej temperaturze wewnętrznej (poniżej 0°C).

Cechy szczególne: grubość rdzenia: 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. Szerokość: 1000 mm. Parametry techniczne w zależności od typu i grubości płyty: długość: 
maks. 12 m; współczynnik przenikania ciepła U: 0,77–0,21 W/(m2·K); ciężar 1 m2: 15–28 kg; odporność ogniowa: EI 60–EI 90; reakcja na ogień: A2s1,d0; współczyn
nik izolacyjności akustycznej Rw: 29–32 dB. Materiał okładzin: blacha stalowa ocynkowana i powlekana. Powłoki: PE,  SPECTRUM, FoodSafe.

PŁYTA DACHOWA AST® ROOF PANEL
Opis produktu: płyta dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej, z profilowaniem trapezowym (3 garby) i wysoką odpornością ogniową. Do zastosowania na wszyst
kich typach budynków z dachem o minimalnym kącie nachylenia 5° (8,5%) dla pokrycia dachowego wykonanego z jednej płyty lub 8° (14%) dla pokrycia dachowe
go wykonanego z dwóch lub więcej płyt.

Cechy szczególne: grubość rdzenia: 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. Szerokość: 1000 mm. Parametry techniczne w zależności od typu i grubości płyty:  długość: 
maks. 13 m; współczynnik przenikania ciepła U: 0,67–0,21 W/(m2·K); ciężar 1 m2: 17–34 kg; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw: 31–33 dB.  Materiał okładzin: 
blacha stalowa ocynkowana i  powlekana. Powłoki: PE,  SPECTRUM, FoodSafe.

PANELINFO.PL@PAROCPANELS.COM 
WWW.PAROCPANELS.PL

Zobacz więcej



51

PRZEGLĄD PŁYT WARSTWOWYCH

REKLAMAEKSPERT BUDOWLANY   nr 5/2020 www.ekspertbudowlany.pl

PANELTECH SP. Z O.O. 
UL. MICHAŁKOWICKA 24, 41508 CHORZÓW 
TEL. 32 245 91 41, PLYTY@PANELTECH.PL, WWW.PANELTECH.PL
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PRODUCENT:
 ▪ PŁYT WARSTWOWYCH
 ▪ STYROPIANU
 ▪ DRZWI PRZEMYSŁOWYCH
 ▪ KASETONÓW ELEWACYJNYCH
 ▪ PŁYT IZOLACYJNYCH PIR SOFT

PANELTECH.PL

reklama

PŁYTA ŚCIENNA PW PUR-S/PW PIR-S
ORAZ PŁYTA CHŁODNICZA PW PUR-CH/PW PIR-CH

Opis produktu:
płyta warstwowa ścienna z widocznym łącznikiem przeznaczona do wykonywania ścian 
zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno 
lub wieloprzęsłowej (PW PURS/PW PIRS) oraz do budowy chłodni, mroźni i innych 
obiektów o  temperaturze wewnętrznej do –25°C (PW PURCH/PW PIRCH). Mon
taż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Rdzeń pły
ty stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) lub poliizocyjanurowa (PIR) o gęstości 
40 kg/m3. Płyta charakteryzuje się bardzo dobrą termoizolacyjnością i  wytrzymało
ścią oraz podwyższonymi parametrami ogniowymi (PW PIRS, PW PIRCH). Płyta PW 
PURS/PW PIRS jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem z wełny mineralnej typu 
PWWS/PWWS LITE oraz z płytą ścienną z rdzeniem styropianowym typu PWSS.

Cechy szczególne:
grubość: 40–120 mm (PW PURS/PW PIRS), 120–200 mm (PW PURCH/PW PIR
CH). Dzięki elastycznej linii produkcyjnej płyta PW PURS/PW PIRS oraz PW PURCH/
PW PIRCH może być wykonana zarówno w standardowej szerokości modularnej 1130 
mm, jak i szerokościach nietypowych: 1050 i 1000 mm. Długość: 2000–15 800 mm. 
Odporność ogniowa: EI 20 (PUR, od gr. 80 mm), EI 30 (PIR, od gr. 100 mm). Współ
czynnik przewodzenia ciepła λD:

  PW PURS/PW PIRS: 0,023 W/(m·K),
  PW PURCH/PW PIRCH: 0,022 W/(m·K).

PŁYTA ŚCIENNA PWW-S/PWW-S LITE
Opis produktu:
płyta PWWS/PWWS LITE przeznaczona jest do wykonywania ścian ze
wnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieleto
wej, jedno lub wieloprzęsłowej. Montaż płyty można wykonać zarówno 
w układzie pionowym, jak i poziomym. Rdzeń płyty stanowi wełna mi
neralna o gęstości 100 kg/m3 (PWWS) oraz 85 kg/m3 (PWWS LITE). 
Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom 
ogniowym, płytę PWWS/PWWS LITE można stosować do budowy obiek
tów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta 
PWWS/PWWS lite jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem poliure
tanowym typu PW PURS/PW PIRS oraz z płytą ścienną z rdzeniem sty
ropianowym typu PWSS.

Cechy szczególne:
grubość: 60–200 mm. Dzięki elastycznej linii produkcyjnej płyta PWW
S/PWWS LITE może być wykonana zarówno w standardowej szeroko
ści modularnej 1130 mm, jak i szerokościach nietypowych: 1050 i 1000 
mm. Długość: 2000–10 000 mm. Odporność ogniowa: EI 60 (PWWS 
od gr. 100 mm), EI 120 (PWWS od gr. 160 mm), EI 30 (PWWS LITE od 
gr. 100 mm). Współczynnik przewodzenia ciepła λD:

  PWWS: 0,041 W/(m·K),
  PWWS LITE: 0,039 W/(m·K).



52

PRZEGLĄD PŁYT WARSTWOWYCH

REKLAMAEKSPERT BUDOWLANY   nr 5/2020 www.ekspertbudowlany.pl

ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWE SP2B PIR – NOWA GRUBOŚĆ 110 MM
Grupa płyt warstwowych Ruukki dla ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów o grubości 110 mm 
i współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,20, umożliwiająca uzyskanie w ekonomiczny sposób szczel
nej i energooszczędnej obudowy zgodnej z WT 2021.

  Współczynnik Uc (W/m2 · K): 0,20.
  Masa (kg/m2): 12,4.
  Izolacja akustyczna Rw (dB): 24.
  Rdzeń: XPIR lub EPIR.
  Reakcja na ogień: Bs1, d0 lub Bs2, d0.
  Dostępne również w wersji Ruukki Energy i Ruukki Strong.

DACHOWE PŁYTY WARSTWOWE SP2C – NOWA GRUBOŚĆ 190/150 MM
Grupa płyt warstwowych Ruukki dla dachów o grubości 190/150 mm i współczynniku przenikania cie
pła Uc = 0,15, umożliwiająca uzyskanie w ekonomiczny sposób szczelnej i energooszczędnej obudowy 
dachowej zgodnej z WT 2021.

  Współczynnik Uc (W/m2 · K): 0,15.
  Masa (kg/m2): 14,5.
  Izolacja akustyczna Rw (dB): 24.
  Rdzeń: XPIR lub EPIR.
  Reakcja na ogień: Bs1, d0 lub Bs2, d0.

KOMPONENTYBUDOWLANE@RUUKKI.COM
WWW.RUUKKI.PL

Zobacz więcej

promocja
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W zabudowie bliźniaczej i szerego
wej w  pomieszczeniach przeby
wania dziennego słyszalne jest 

niestety użytkowanie łazienki przez sąsia
da, szczególnie w porach wieczornych, gdy 
tzw. tło akustyczne jest niższe. Może się też 
jednak zdarzyć tak, że sąsiadująca z  nami 
rodzina planuje remont lub większą impre
zę ze znajomymi. I  tu zaczyna się problem. 
Odpowiednie odizolowanie przyległych czę
ści domu zapewni wszystkim mieszkańcom 
komfort akustyczny. Najlepiej zadbać o  to 
już na etapie projektowania domu. Wpro
wadzenie poprawek będzie już trudniejszym 
zadaniem.

Wspólna ściana – wspólne 
problemy

Zdecydowanie łatwiej jest, gdy segmenty 
połączone są garażami. Niestety większość 
segmentów łączy pojedyncza ściana w czę
ści mieszkalnej. Co wtedy? Wspólną ścianę 
w domu szeregowym buduje się z takich sa
mych materiałów jak pozostałe ściany i naj
częściej nie spełnia stawianych jej wymagań. 
Podobna transmisja hałasu występuje więc 
jak w przypadku bloku mieszkalnego. Według 

przepisów (normy PNB021513) ściana ta 
powinna mieć izolacyjność akustyczną od 
dźwięków powietrznych w przedziale 52–55 
dB. Co zrobić, by nie słyszeć krzyków sąsia
dów i hałasu pochodzącego zza ściany?

Z  dźwiękami powietrznymi można sobie 
poradzić, wyciszając pierwotną ścianę do
datkową przedścianką z płyt gipsowokarto
nowych na metalowym ruszcie. Przedścianka 
jest wypełniona w  środku wełną mineralną 
grubości 5–10 cm. Wełna mineralna, szkla
na lub skalna, ma zdolności pochłaniania 
dźwięków oraz drgań. Pozwala poprawić 
akustykę o kilkanaście decybeli. Innym roz
wiązaniem jest zainstalowanie na całej ścia
nie u  sąsiada paneli akustycznych, które 
redukują pogłos i sprawiają, że w pomiesz
czeniu źródłowym jest ciszej. W konsekwen
cji wyższa chłonność dźwięku pomieszcze
nia u sąsiada (a tym samym niższy poziom 
dźwięku u niego) spowoduje automatycznie 
niższy poziom hałasu w mieszkaniu odbior
czym. Panele akustyczne z wełny mineralnej 
dodatkowo pełnią funkcję dekoracyjną.

Dużo trudniejszą rzeczą jest wyelimino
wanie dźwięków uderzeniowych, zwanych 
materiałowymi, dlatego istotną rzeczą jest 

AKUSTYKA W DOMU SZEREGOWYM
o czym trzeba pamiętać, decydując się na szeregówkę?
Zabudowa szeregowa to dobre rozwiązanie dla osób marzących 
o domu z ogródkiem, dla których wybudowanie własnego wolno 
stojącego budynku nie jest możliwe. To także dobre rozwiązanie 
na posiadanie domu w mieście, gdzie działki są mniejsze, ale też 
droższe. Decydując się na taki dom, warto szczególną uwagę zwrócić 
na akustykę, bo część ścian będziemy dzielić z sąsiadami.

poprawne zaprojektowanie konstrukcyjne 
domów w  zabudowie szeregowej. Absolut
ną podstawą jest, aby poszczególne podło
gi w  obrębie jednego mieszkania były wy
konane w  technologii podłóg pływających, 
z odpowiednią dylatacją z wełny mineralnej, 
szklanej lub skalnej, bądź innego elastyczne
go materiału, np. dedykowanego styropianu 
uelastycznionego.

Istotne jest, aby poszczególne segmenty 
domów szeregowych były oddzielone tzw. 
dylatacją. Ich stropy powinny być niezależnie 
pracującymi konstrukcjami. W  przypadku 
jednej wspólnej monolitycznej płyty stropo
wej, obejmującej dwa lub więcej domów, 
dźwięki od jednego sąsiada drogą materia
łową przechodzą po twardych materiałach 
konstrukcyjnych we wszystkich kierunkach. 
Wtedy adaptacje akustyczne mogą nie przy
nieść zadowalających rezultatów.

Podobne zjawisko może wystąpić, jeśli 
mamy do czynienia z  lustrzanym odbiciem 
układu mieszkań i w sąsiedztwie ściany roz
dzielającej oba budynki znajdują się scho
dy oparte na wspólnym elemencie nośnym 
żelbetowym lub stalowym. Każde drganie 
powodowane na schodach jednego sąsiada 
będzie wybrzmiewało drogą materiałową 
w drugim domu.

W przypadku ulokowania łazienki jednego 
z  sąsiadów przy sypialni drugiego sąsiada 
należy pamiętać o dobrze ułożonej posadzce 
(szczególnie tej z płytek ceramicznych). Nie
rzadko wokół ścian układa się cokolik z pły
tek i  łączy sztywną fugą. Takie rozwiązanie 
sprawia, że dźwięki uderzeniowe z  podłogi 
przechodzą na ściany, a następnie są trans
mitowane do innych pomieszczeń. Należy 
przewidzieć szczelinę dylatacyjną podczas 
montażu płytek. Niestety często podobne 
zjawisko występuje podczas obudowania 
wanny mocowanej do ściany. W interesie sa
mego dewelopera jest przekazanie nabywcy 
informacji o poprawnym sposobie wykończe
nia mieszkania.

Hałas z ogrodu
Jak wyciszyć hałas pochodzący z  ogrodu 
sąsiada? Może się zdarzyć, że będą w nim 
przebywały dzieci lub psy – wówczas trze
ba liczyć się z  hałasem od zewnątrz. Pod

Fot. Krispol

Masy Rigips® Q1 Zaczyna i Rigips® Q2-Q3 Kończy to nowe, ekonomiczne  
rozwiązanie systemowe o wysokich parametrach technicznych. Q1 Zaczyna 
została wzmocniona włóknami, dlatego posiada bardzo dużą odporność na 
spękania. Q2-Q3 Kończy, dzięki dodatkowi polimerów, charakteryzuje się lepszą 
przyczepnością do podłoża. Receptura obu mas umożliwia łatwe mieszanie, 
zarówno ręczne, jak i mechaniczne oraz sprawną aplikację produktu. 

Więcej na rigips.pl
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promocja

stawą jest efektywna akustycznie elewacja. 
Wyniki o  kilkanaście decybeli wyższe od 
klasycznego rozwiązania lekkiego mokrego 

opartego na tynku zapewniają rozwiązania 
lekkie suche, czyli fasady wentylowane. Do 
ściany konstrukcyjnej na lekki wcisk montu

Fot. Wiśniowski

je się wysokopochłaniającą wełnę mineralną 
szklaną lub skalną, po czym na metalowym 
lub drewnianym ruszcie okłada się budynek 
okładziną elewacyjną. Im cięższa okładzina 
zewnętrzna (np. płyty włóknowocemento
we), tym wyższa izolacyjność akustyczna 
całej ściany. Ściana wentylowana z  okła
dziną i  wełną na murze pierwotnym daje 
zysk izolacyjności akustycznej nawet do 20 
decybeli w porównaniu do wyniku bazowej 
ściany konstrukcyjnej z pustaka czy żelbetu. 
Ponadto należy pamiętać o dobrym szkleniu 
i stolarce okiennej oraz rzetelnym wykonaw
stwie. 

Podejmując decyzję o  zakupie domu 
szeregowego lub w  zabudowie bliźniaczej, 
mamy prawo poprosić dewelopera o  cha
rakterystykę akustyczną zaprojektowanego 
budynku. Lepiej wiedzieć więcej o akustyce 
niż potem się rozczarować. O pomoc można 
poprosić także ekspertów ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Lepszej Akustyki w  Budynkach 
 – Komfort Ciszy.

...w nowej odsłonie!
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Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83140 Gniew 
www.leca.pl, doradca@leca.pl
tel. 505 172 082 

Nowe wypełnienie 
Po usunięciu starej posadzki, jastrychu i wy
pełnienia oraz po ocenie stanu konstrukcji 
należy ponownie wypełnić przestrzenie po
między belkami na płycie ceglanej. Tu przy

datnym materiałem może okazać się Leca® 
KERAMZYT izolacyjny (M lub L). Ciężar na
sypowy takiego kruszywa to zaledwie około 
300 kg/m3, czyli w  praktyce keramzyt jest 
trzykrotnie lżejszy od starego wypełnienia. 
Zmniejszenie obciążeń własnych stropu to 
odciążenie konstrukcji i poprawa bezpieczeń
stwa użytkowania. Dzięki temu zabiegowi 
możliwe będzie zwiększenie obciążeń użyt
kowych na przykład w  związku ze zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczeń.

Remont stropu Kleina  
Na oczyszczonej płycie ceglanej zaleca się 
ułożenie paroizolacji, która bezwzględnie jest 
wymagana nad pomieszczeniami mokrymi, 
takimi jak łazienki, pralnie itp. (rysunek). 
Jeżeli strop odgradza dwa podobne suche 

REMONT 
STROPU 
KLEINA
Stropy Kleina i odcinkowe, czyli stropy na belkach stalowych 
z płytami ceglanymi to rozwiązania z ponad stuletnią historią. Jako 
materiał wypełniający stosowano w nich polepy i zasypki z żużla 
lub gruzu. Wieloletnie użytkowanie budynków oraz ewentualne 
planowane zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wymuszają 
zmniejszenie obciążeń i w konsekwencji remont takiego stropu.

pomieszczenia, np. strop pomiędzy pokoja
mi, można pominąć paroizolację. Keramzyt 
wysypany do poziomu górnej płaszczyzny 
belki należy zagęścić powierzchniowo i wy
konać na nim szpryc cementowy lub ułożyć 
warstwę geowłókniny. Następna warstwa to 
izolacja akustyczna (wełna mineralna lub 
styropian) ograniczająca przenoszenie tzw. 
dźwięków uderzeniowych z góry na dół. Na
leży tu zwrócić uwagę, aby w  tej warstwie 
znalazły się materiały „akustyczne”, czyli 
o  zadeklarowanych parametrach izolacyjno
ści akustycznej. Przypadkowe materiały, np. 
do izolacji termicznej podłóg, mogą być nie
skuteczne. Kolejna warstwa to folia jako war
stwa poślizgowa, na której wykonuje się typo
wą wylewkę – jastrych cementowy zbrojony 
siatką lub włóknem rozproszonym. Jastrych 
należy skutecznie oddzielić od ścian taśma
mi akustycznymi lub specjalnymi wkładka
mi (np. z wełny lub styropianu). W progach 
w  linii skrzydła drzwiowego jastrych należy 
przeciąć.

Przeprowadzone badania izolacyjności 
akustycznej stropu Kleina z  wykładziną 
dywanową wykazały, że strop wypełniony 
Leca® KERAMZYTEM będzie spełniał wy
magania stawiane stropom w mieszkaniach 
i hotelach (tabela). 

Doradcy Techniczni Leca Polska sp. z o.o. 
pomagają przy doborze optymalnego roz
wiązania na etapie odkrywek, projektowania 
i  w  trakcie wykonawstwa. Zapraszamy do 
kontaktu: doradca@leca.pl. 

Wyniki  
pomiarów

Wartości 
dopuszczalne zgodnie 

 z PN-B- 
-02151-3:2015-10

Budynek 
remontowany. Strop 

między piętrami 
o konstrukcji  

jak na rysunku 

Strop między 
mieszkaniami 

w budownictwie 
wielorodzinnym 

R’A1 L’nw R’A1 L’nw

55 50 ≥ 51 ≤ 55



BUDOWA  

58 EKSPERT BUDOWLANY   nr 5/2020 www.ekspertbudowlany.pl

D la zapewnienia komfortu akustyczne
go w domu lub mieszkaniu kluczowy 
jest zarówno etap projektowania, 

jak i  wykonania. Poprawienie błędów doty
czących izolacyjności akustycznej przegród 
budynku jest trudne i  bardzo kosztowne, 
a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego kupu
jąc mieszkanie lub dom, koniecznie zainte
resujmy się tym, czy zapewni nam komfort 
akustyczny i czy będziemy się w nim dobrze 
czuć.

Aby w budynku osiągnąć zakładaną war
tość współczynnika izolacyjności akustycz
nej, należy przestrzegać kilku podstawowych 
zasad. Dotyczą one właściwego projektowa
nia, wyboru materiałów budowlanych, jak 
również sposobu wykonania i  wykończenia 
mieszkania. Bardzo ważną rolę w uzyskaniu 
wymaganej izolacyjności akustycznej odgry
wa właściwe wykonawstwo, bo na przykład 
nieszczelna spoina, niewłaściwie ułożona 
izolacja w  warstwach podłogowych, brak 
dylatacji w podłodze pływającej, niestaranne 
połączenie murów czy zbyt cienka warstwa 
tynku mogą pogorszyć izolacyjność akustycz
ną nawet o kilkanaście decybeli.

Co mówią przepisy?
Wymagania izolacyjności akustycznej po
szczególnych elementów budynków określa
ją przepisy technicznobudowlane i właściwe 
normy. Zgodnie z  nimi, zarówno dom, jak 
i  urządzenia powinny być zaprojektowane 
i wykonane w taki sposób, aby poziom hała
su, na który będą narażeni jego użytkownicy, 
nie był zagrożeniem dla ich zdrowia, a także 
umożliwiał im pracę i  odpoczynek w  zado
walających warunkach. 

Normy określają dopuszczalne wartości 
natężenia dźwięku w  budynkach mieszkal
nych. W ciągu dnia dopuszczalna głośność 
w  pokoju to 35 dB, natomiast w  nocy 
(w godz. 22–6) – 25 dB. 

Dźwięki mogą rozprzestrzeniać się w bu
dynkach na dwa sposoby: drogą powietrzną 
lub poprzez konstrukcję budynku (dźwięki 
uderzeniowe). Przy projektowaniu akustycz
nym budynku należy też wziąć pod uwagę 
zjawisko pogłosu, który może wzmocnić 
natężenie dźwięku. Ma to znaczenie na klat
kach schodowych budynków wielorodzin
nych, gdzie fala dźwiękowa, odbijając się 
od ścian i elementów schodów powoduje, że 
hałas staje się szczególnie uciążliwy. 

Jeśli chodzi o  przegrody wewnętrzne 
w budynku jednorodzinnym, to polska norma 
dopuszcza od 35 do 52 dB w izolacyjności 
od dźwięków powietrznych oraz 58–53 dB 
w izolacyjności od dźwięków uderzeniowych. 
W budynkach wielorodzinnych te wymagania 
są wyższe (30–65 dB dźwięki powietrzne; 
58–38 dB dźwięki uderzeniowe). 

Izolacyjność akustyczną od dźwięków 
powietrznych przegród zewnętrznych i  we
wnętrznych budynku wyraża się w  normie 
wskaźnikiem R’A2 i  R’A1. W  uproszczeniu 
jest to różnica między poziomem dźwięku 
emitowanym ze źródła a tym, co odbieramy. 
Im przegroda lepiej izoluje akustycznie, tym 

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED HAŁASEM
Anna Gil, Stowarzyszenie Komfort Ciszy

Energooszczędność, koszty ogrzewania 
i chłodzenia budynku, a co z akustyką? Kupując 
dom lub mieszkanie, niezbyt często zastanawiamy 
się nad tym aspektem i zazwyczaj go pomijamy. 
A świadomość w zakresie możliwości zarządzania 

własnym komfortem akustycznym może mieć wpływ na jakość 
naszego życia.

ma wyższy wskaźnik R’A1 (R’A2). Inaczej jest 
z izolacyjnością od dźwięków uderzeniowych 
(L’n,w). Wskaźnik L’n,w  pokazuje, ile dźwięku 
przejdzie od źródła do odbiorcy. Im wyższa 
wartość liczbowa tego wskaźnika, tym gor
sza izolacyjność akustyczna od dźwięków 
uderzeniowych. W przepisach jest też okre
ślony symbolem LAeq.wew dopuszczalny po
ziom hałasu w pomieszczeniach.

Jak sprawdzić 
izolacyjność akustyczną 
przegród budynku? 

Jeśli chcemy sprawdzić, jak zaprojektowano 
mieszkanie czy dom, który chcemy kupić, to 
musimy sięgnąć do normy i porównać warto
ści wskaźników w niej zawartych z zaprojek
towaną wartością wskaźników izolacyjności 
akustycznej przegród. Pokażę to na dwóch 
przykładach.

Ściana wewnętrzna w budynku 
wielorodzinnym

Wymagania normy PNB021513:
 » R’A1 ≥ 50 dB – między mieszkaniami,
 » R’A1 ≥ 58 dB – między mieszkaniem a ga
rażem.
Stropy w budynku wielorodzinnym
W przypadku stropów muszą być spełnio

ne dwa wymagania dotyczące izolacyjności 
od dźwięków powietrznych i uderzeniowych:
 » dźwięki powietrzne
R’A1 ≥ 51 dB – między mieszkaniami,
 R’A1 ≥ 58 dB – między mieszkaniem a ga
rażem,
 » dźwięki uderzeniowe
L’n,w ≤ 55 dB – między mieszkaniami,
 L’n,w ≤ 48 dB – między mieszkaniem a ga
rażem.
Trudniej sprawdzić izolacyjność akustycz

ną ścian zewnętrznych, gdyż jej wymagana 

ZAPYTAJ FACHOWCÓW
W przypadku starszych miesz-
kań z rynku wtórnego sprawa 
jest nieco bardziej skompliko-
wana. Warto dowiedzieć się od 
właścicieli, jaka jest konstruk-
cja budynku i zasięgnąć opinii fachowców, 
np. ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy, 
będzie to na pewno tańsze rozwiązanie 
niż wykonywanie kosztownych pomiarów 
akustycznych. Warto jednak, jeśli tylko jest 
taka możliwość, skorzystać z uprzejmości 
sąsiadów i przeprowadzić proste testy, 
używając własnych uszu.
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wartość nie jest podana w normie jako licz
ba, lecz należy ją wyliczyć dla konkretnego 
przypadku, uwzględniając m.in. poziom ha
łasu na zewnątrz budynku. Każdorazowo robi 
to projektant, posługując się odpowiednim 
wzorem i w tym przypadku nabywca miesz
kania musi w pełni polegać na projektancie, 
gdyż samodzielnie nie będzie w stanie ocenić 
jakości izolacyjności przegrody zewnętrznej. 

Należy pamiętać, że norma PNB021513 
zawiera minimalne wymagania dotyczące 
izolacyjności akustycznej przegród budyn
ku, których spełnienie, jak pokazuje życie, 
w  większości przypadków nie gwarantuje 
uzyskania komfortu akustycznego. Dlatego 

warto projektować i oczekiwać wyższej izola
cyjności akustycznej przegród budynku niż ta 
zawarta w wymaganiach prawnych. 

Kupujesz mieszkanie? 
Warto to sprawdzić

Dźwięk to wrażenie słuchowe wywołane falą 
akustyczną, którą odbieramy i przetwarzamy. 
Przeszkadzają nam dźwięki niepożądane, ale 
nasza akceptacja tych dźwięków jest różna 
w zależności od pory dnia i nocy czy sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. Hałas akceptowalny 
w dzień może bardzo przeszkadzać w nocy. 

Gdy kupujemy mieszkanie, warto więc 
zwrócić uwagę na rozkład i funkcję pomiesz
czeń. Jeśli sypialnia ma sąsiadować z kuchnią 
czy łazienką sąsiada albo z klatką schodową, 
to należy sprawdzić, czy ściany tej sypialni 
charakteryzują się naprawdę wysoką izola
cyjnością akustyczną. Jeśli deweloper nie 
jest w stanie tego potwierdzić, lepiej znaleźć 
mieszkanie o innym układzie funkcjonalnym.

Najczęściej narzekamy na hałasy płynące 
z  mieszkania nad nami – słyszymy dźwięk 
kroków, odbijanie piłki, przesuwanie krzeseł. 
To problem z  izolacyjnością od dźwięków 
uderzeniowych. Jeśli w naszym mieszkaniu 

zrobimy sufi t podwieszany z  wypełnieniem 
wełną mineralną, to znacznie poprawimy 
izolacyjność od dźwięków powietrznych, ale 
jedyny skuteczny sposób redukcji dźwięków 
uderzeniowych to wykonanie podłogi pływa
jącej w mieszkaniu sąsiada. 

Inny częsty problem z  akustyką pomiesz
czeń to dźwięki dobiegające od sąsiada zza 
ściany: rozmowy, głośny śmiech czy włączo
ny telewizor. Możemy mieć tu do czynienia 
z ogólną słabą izolacyjnością ściany, ale może 
to również dotyczyć gniazdek elektrycznych 
ułożonych naprzeciwko siebie czy wnęk lub 
podkuć w  ścianie, czyli miejsc o  osłabionej 
izolacyjności akustycznej. Sposobem na po
prawę sytuacji może być wykorzystanie okła
dziny ściennej w systemie suchej zabudowy 
z wypełnieniem izolacją z wełny mineralnej. 
Takie rozwiązanie potrafi  podnieść izolacyj
ność akustyczną ściany bazowej o kilka, a na
wet o  kilkanaście decybeli. Wszystko zależy 
od tego, z  czego jest wykonana ściana ba
zowa, jaką izolacyjnością się charakteryzuje 
oraz od tego, czy okładzina została poprawnie 
wykonana. W tym przypadku każdy szczegół 
ma znaczenie, bo okładzina powinna być 
zamontowana na elastycznych elementach 
i warto taką pracę zlecić fachowcom. Nieste
ty, okładzina ma grubość kilku centymetrów, 
które stracimy z powierzchni mieszkania. Na 
komfort akustyczny wpływ ma również wy
kończenie oraz wyposażenie mieszkania i  to 
zarówno naszego, jak i sąsiada. 

Jakich materiałów 
izolacyjnych użyć? 

W  zależności od tego, jakie rozwiązania 
i materiały zostały zastosowane w budynku, 
występują ogromne różnice w  izolacyjności 

akustycznej. Jednym ze sposobów ogranicze
nia negatywnego wpływu hałasu na zdrowie 
człowieka jest zapewnienie przegrodom bu
dynków odpowiedniej izolacyjności akustycz
nej poprzez dobór odpowiednich warstw 
i materiałów budowlanych. Wyroby z wełny 
mineralnej skalnej i szklanej, stanowiące je
den z elementów budujących przegrody bu
dowlane czy też wchodzące w skład układów 
instalacji wentylacyjnej budynku, znacząco 
wpływają na podniesienie ich izolacyjności 
akustycznej. Wykorzystywane są również do 
wytłumiania pomieszczeń i  korekcji czasu 
pogłosu. Szeroki i  różnorodny zakres zasto
sowania wyrobów z wełny mineralnej wynika 
z naturalnych właściwości samego materiału. 
Wełna mineralna, składająca się z  włókien 
kamiennych lub szklanych, pochłania w róż
nym stopniu fale dźwiękowe w zależności od 
rodzaju i  grubości wyrobu z wełny. Właści
wości te decydują o zastosowaniu wyrobu do 
poszczególnych rozwiązań akustycznych. 

*  *  *
Stowarzyszenie Komfort Ciszy wydało raport 
„Polska w decybelach”, który został opraco
wany na przestrzeni ostatnich ośmiu miesię
cy. Eksperci Grupy SaintGobain oraz Stowa
rzyszenia Komfort Ciszy dokonali pomiarów 
poziomu hałasu w  siedmiu największych 
polskich aglomeracjach, w  każdym z  nich 
w ośmiu kategoriach. Przeanalizowali również 
poziom hałasu w  sytuacjach życiowych, ja
kich doświadczamy w miejscu zamieszkania, 
pracy oraz w szkole. Pełny tekst raportu, wraz 
z  opisem metodologii jego powstania oraz 
poradnikami, można znaleźć i pobrać pod 
adresem: https://www.saintgobain.pl/Polska
wd ecybelachraportostanieakustycznym
najwiekszychaglomeracjiw Polsce.

ZWRÓĆ UWAGĘ 
NA LOKALIZACJĘ DOMU 
LUB MIESZKANIA
Decydując się na zakup miesz-
kania czy domu, warto zwrócić 
uwagę na okolicę, czy jest cicha, 
czy wręcz przeciwnie. W przypadku nie-
ruchomości istniejących bardzo pomocne 
mogą być mapy akustyczne dostępne dla 
miast o liczbie mieszkańców przekracza-
jącej 100 tys. Warto pamiętać jednak, że 
są na nich zaznaczone tylko te rejony mia-
sta, gdzie poziomy dźwięku są wyższe niż 
55 dB, reszta to swego rodzaju białe plamy, 
w których zapewne można znaleźć miejsca 
znacznie cichsze. Patrząc na mapę, warto 
zwrócić uwagę na często występujące duże 
różnice poziomów dźwięków pomiędzy ele-
wacjami tego samego budynku. Dobrze by 
było, aby sypialnia wychodziła na cichszą 
stronę, a nie odwrotnie.

SPRAWDŹ, ZANIM KUPISZ
Jeśli kupujemy tzw. dziurę 
w ziemi, warto sprawdzić plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego miejsca, bo może 
się okazać, że w miejscu urokli-
wej, cichej łąki przed domem ma powstać 
głośna droga ekspresowa. Warto zatem 
sprawdzić docelowy układ drogowy, wyso-
kość oraz gęstość zabudowy w sąsiedztwie.
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Komfort ciszy  
– co to oznacza?

Hałas jest przez każdego z  nas odbierany 
w  inny sposób. Są osoby, którym przeszka
dza najmniejszy nawet szmer, ale są też 
takie, którym nie będzie przeszkadzać na
wet głośna muzyka. Trudno jest zatem zu
nifikować pojęcie komfortu akustycznego. 
Niemniej jednak eksperci zgadzają się co do 
tego, że aby wspomóc projektantów w two
rzeniu budynków o  doskonałych własno
ściach akustycznych, należy im dać jakieś 
narzędzia, którymi mogliby się posługiwać. 
W  2006 r. prof. Judith Lang z  Politechniki 
w Wiedniu w opracowaniu „Sound insulation 
in housing construction” przedstawiła wyni
ki badań przeprowadzonych w kilku krajach 
europejskich dotyczących tego, jaki poziom 
hałasu jest dla nas dokuczliwy. Podała tam 
m.in. przykład z Francji, gdzie 41,2% miesz
kańców czuło się zagrożonych przez hałas, 
23,3% przez hałas komunikacyjny, a 19,6% 
przez hałas dochodzący od sąsiadów. Jak 
zatem widać istnieje potrzeba, aby projekto
wać i wznosić lepsze budynki, co szczegól
nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego. 
W Polsce problem ten ujawnił się już kilka lat 
temu, w związku z tym, że kupujący miesz
kania przywiązują coraz większą uwagę nie 
tylko do ceny i  lokalizacji, ale także do ja
kości budynku. Niestety, jakość akustyczna 
nowo wznoszonych budynków w Polsce jest 
wciąż niska. W 2017 r. Stowarzyszenie na 
Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach – Kom
fort Ciszy przeprowadziło ankietę wśród wła
ścicieli mieszkań, pytając ich między innymi, 
czy dostrzegają problem hałasu w  swoim 
domu. 70% respondentów odpowiedziało, 
że taki problem dostrzega. Do stowarzysze
nia kierowane są dziesiątki próśb o  pomoc 
w rozwiązaniu złej akustyki mieszkań. 

Obecny stan prawny
Jeśli chodzi o  budownictwo mieszkaniowe, 
to wymagania dotyczące izolacyjności aku

stycznej przegród zewnętrznych i wewnętrz
nych reguluje obowiązkowa w  stosowaniu 
norma PNB021513:201510 „Akustyka 
budowlana. Ochrona przed hałasem w  bu
dynkach. Część 3: Wymagania dotyczące 
izolacyjności akustycznej przegród w budyn
kach i elementów budowlanych”. Przyjrzyjmy 
się przykładowym wymaganiom dla budynku 
mieszkalnego (tabela 1).

JAK OSIĄGNĄĆ KOMFORT CISZY  
w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym

STROPY  I   ŚC IANY  WEWNĘTRZNE
Wymaganie dla stropu między miesz

kaniami R’A1 może zostać spełnione przez 
sam strop pod warunkiem, że jest to strop 
żelbetowy pełny o grubości min. 18 cm, nie
koniecznie zaś przez strop gęstożebrowy czy 
kanałowy. Natomiast spełnienie wymagania 
dla izolacyjności od dźwięków uderzenio
wych L’n,w  wymagać już będzie zastosowa
nia izolacji akustycznej stropu, np. wełny 

Tabela 1. Wymagania dla przegród w budynku wielorodzinnym zgodnie z PNB02153:201510

Rodzaj przegrody Rodzaj 
wskaźnika

Wartość wskaźnika 
[dB]

Strop między mieszkaniami (dźwięki powietrzne) R’A1 ≥ 51

Ściana między mieszkaniami (dźwięki powietrzne) R’A1 ≥ 50

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających 
między mieszkaniami L’n,w ≤ 55

Tabela 2. Wartość SD dla płyt z wełny szklanej ISOVER TDPT

Nazwa wyrobu Grubość [mm] Sztywność dynamiczna SD [MN/m3]

TDPT15 15 16

TDPT20 20 14

TDPT25 25 12

TDPT30 30 10

TDPT35 35 9

Wełna szklana ISOVER TDPT 
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szklanej TDPT. Parametr, który determinuje 
stosowanie danego wyrobu jako izolacji aku
stycznej od dźwięków uderzeniowych, to 
sztywność dynamiczna (SD). Parametr ten 
dla płyty TDPT, w  zależności od grubości 
przedstawiony jest w tabeli 2.

Należy pamiętać, że zaleca się, aby izo
lacyjność akustyczna przegrody została speł

niona bez uwzględniania warstw wykończe
niowych. Inna będzie przecież izolacyjność 
stropu od dźwięków uderzeniowych, kiedy 
sąsiad będzie miał na podłodze grubą wykła
dzinę dywanową, a inna, kiedy jako wykoń
czenie będą służyć sztywne płytki ceramicz
ne. A przecież nie mamy żadnego wpływu na 
to, jakie warstwy wykończeniowe zastosuje 
sąsiad albo czy w  razie zmiany właściciela 
warstwy wykończeniowe nie ulegną zmianie. 
Prawidłową konstrukcję warstw stropu, która 
powinna zostać poddana ocenie, jeśli chodzi 
o izolacyjność akustyczną, pokazano na rys. 1.

Jeśli chodzi o ściany wewnętrzne, to bar
dzo istotne jest ograniczenie w  maksymal
nym stopniu przenoszenia bocznego. Chodzi 
o to, aby hałas nie tylko nie przechodził przez 
samą ścianę, ale również nie „przeciekał” 

Rys. 1.  Prawidłowa konstrukcja warstw stropu, która 
powinna spełnić wymagania izolacyjności 
akustycznej. Od góry: wylewka podłogowa, 
izolacja akustyczna z wełny szklanej, strop 
konstrukcyjny. Warstwy podłogowe wykona
ne jako tzw. podłoga pływająca

Rys. 3.  Przykładowe warstwy stropu oddzielającego miesz
kania, dla kasy akustycznej budynku AQ1

Tabela 3.  Subiektywny odbiór różnych rodzajów hałasów w odniesieniu do wymagań normy 
PNB021513:201510

Rodzaj przegrody Co hałasuje Co słyszymy

Ściana między mieszkaniami R’A1 = 50 dB głośna rozmowa prawie zrozumiała

Strop między mieszkaniami R’A1 = 51 dB normalna muzyka słyszalna

Ściana między mieszkaniem a sklepem R’A1 = 58 dB normalna rozmowa ledwo zrozumiała

Strop między mieszkaniem a kawiarnią z muzyką 
R’A1 = 65 dB

normalna muzyka niesłyszalna

Ściana między pokojem a łazienką R’A1 = 38 dB normalna rozmowa zrozumiała

Strop między mieszkaniami L’n,w = 55 dB bawiące się dzieci wyraźnie słyszalne

Tabela 4.  Wartość wskaźników dla wybranych elementów budynku dla klas akustycznych 
według normy PNB021515:201710

Rodzaj przegrody

Wartość wskaźnika, w dB, przy wymaganiach odpowiadających 
poszczególnym klasom akustycznym

Klasa  
AQ-0

Klasa AQ-1 Klasa AQ-2 Klasaa AQ-3 Klasa AQ-4

R’A1 R’A2

Ściana między 
mieszkaniami ≥ 50 ≥ 53 ≥ 56 ≥ 59 ≥ 62

Strop między mieszkaniami ≥ 51 ≥ 53 ≥ 56 ≥ 59 ≥ 62

Wartość wskaźnika L’n,w, w dB, przy wymaganiach 
odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym

Strop między mieszkaniami ≤ 55 ≤ 51 ≤ 47 ≤ 43 ≤ 39

Rys. 2.  Prawidłowe rozwiązanie posadowienia ścia
ny działowej gipsowokartonowej na stropie

Wełna szklana ISOVER AkuPłyta/Akuplat+
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przez połączenia ściany z  podłogą, stropem 
czy przylegającymi ścianami. Prawidłowe roz
wiązanie posadowienia ściany działowej na 
stropie konstrukcyjnym pokazuje rysunek 2.

Zwróćmy uwagę, że powszechnie stosowa
ne w hotelach czy biurowcach lekkie ściany 
gipsowokartonowe mogą być również stoso
wane w budownictwie mieszkaniowym. Dzię
ki swojej lekkości nie niosą za sobą żadnych 
ograniczeń co do ich umiejscowienia, a w ra
zie chęci zmiany aranżacji wnętrza łatwo je 
usunąć i  postawić w  nowy miejscu. Lekkie 

ściany działowe mają też doskonałą izolacyj
ność akustyczną, między innymi dzięki temu, 
że są wypełnione sprężystą wełną szklaną, 
np. AkuPłytą, której parametry w  zakresie 
pochłaniania dźwięku są następujące: dekla
rowany współczynnik pochłaniania dźwięku 
αw dla produktu grubości 50–74 mm wynosi 
0,90, a dla grubości 75–180 mm – 1,00.

Czy można budować lepiej?
Odbiór hałasu przez poszczególne osoby jest 
bardzo subiektywny, ale można w  uprosz

czeniu przyjąć, że obecny poziom wymagań 
nie zapewnia nam komfortu, bo jak pokazuje 
tabela 3, przy obecnym poziomie wymagań 
będziemy np. wyraźnie słyszeć bawiące się 
dzieci sąsiada. 

Dlatego też grupa ekspertów, w  ramach 
Komitetu Technicznego nr 253 ds. aku
styki architektonicznej Polskiego Komite
tu Normalizacji, opracowała nową normę 
 PNB021515:201710 „Akustyka budow
lana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Część 5: Wymagania dotyczące budynków 

Rys. 5. Rozwiązanie podłogi pływającej z dylatacją obwodową Rys. 6. Szczegół montażu płyt izolacyjnych

Rys. 4. Przykładowe rozwiązanie ściany wewnętrznej między mieszkaniami, dla klasy akustycznej budynku AQ1
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mieszkalnych o  podwyższonym standardzie 
akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji”. 
Norma ta została opublikowana w  2018 r. 
i umożliwia ocenę jakości akustycznej budyn
ków mieszkalnych oraz ustalenie ich klasy 
akustycznej. Co więcej, wskazuje także pro
cedurę, zgodnie z  którą uprawnieni eksperci 
będą mogli sporządzać i wystawiać świadec
twa klasy akustycznej budynku. Przykładowe 
wymagania dla klas akustycznych dla stropów 
i ścian wewnętrznych przedstawia tabela 4.

Jak zatem wynika z  tabel 3 i  4, klasa 
AQ4 powinna zapewnić, że normalna mu
zyka w przylegającym pokoju będzie dla nas 
niesłyszalna. Norma nie jest obowiązkowa 
w  stosowaniu, jest ona jednak znakomitym 
narzędziem dla architektów, żeby wiedzieli, 
jak projektować budynki, aby zapewniały 
wyższy czy wręcz najwyższy komfort aku
styczny. Istotny jest też fakt, że aby dany 
budynek mógł uzyskać świadectwo klasy 
akustycznej, musi zostać poddany badaniu 
kontrolnemu. Dzięki temu inwestor, który bę
dzie kupował mieszkanie, będzie wiedział, że 
nie tylko zostało ono zaprojektowane właści

wie pod względem akustycznym, ale również 
prawidłowo wykonane. Jak wiadomo, wyko
nawstwo na wysokim poziomie jakościowym 
nie jest jeszcze powszechne, jeśli chodzi 
o budownictwo mieszkaniowe.

Jak spełnić wymagania 
dla stropu między 
mieszkaniami, aby odczuwać 
większy komfort?

Jeśli więc deweloper zdecyduje się na wybu
dowanie mieszkań o  wyższym standardzie 
akustycznym, gdzie może szukać rozwiązań? 
Na stronie www.isover.pl w zakładce Pobierz/
narzędzia można znaleźć tabele doboru syste
mów podłogowych ze względu na izolacyjność 
akustyczną przegród i wytrzymałość posadzki, 
zatytułowane FloorMatrix. Mogą one ułatwić 

SaintGobain Construction Products
Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44100 Gliwice
tel. 32 339 63 00, fax 32 339 64 44
www.isover.pl
Biuro Doradztwa Technicznego 
Bezpłatna infolinia 800 163 121 
konsultanci.isover@saintgobain.com

znalezienie właściwego rozwiązania. Przykła
dowo, jeśli chcemy zaprojektować budynek 
w klasie akustycznej AQ1, to wymagania dla 
stropu oddzielającego mieszkania powinny 
być następujące:
1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków po

wietrznych R’A1 ≥ 53 dB.
2. Izolacyjność akustyczna od dźwięków ude

rzeniowych L’n,w ≤ 51 dB.
Takie parametry może zapewnić strop 

o konstrukcji jak na rys. 3.
W wydawnictwie Floormatrix można zna

leźć rozwiązania w  zakresie R’A1 od 50 dB 
do 65 dB i L’n,w od 60 dB do 43 dB. Trwają 
obecnie prace nad tabelami doboru posze
rzającymi ten zakres również do wymagań 
wykraczających poza niego.

Jak spełnić wymagania 
dla ściany między 
mieszkaniami, aby odczuwać 
większy komfort?

Jeśli chodzi o  ścianę międzymieszkaniową 
i  inne ściany wewnętrzne budynku, to roz
wiązania spełniające odpowiednie wymaga

nia prawne można znaleźć na stronie www.
isover.pl. W  zakładce Pobierz/narzędzia 
znajdują się tabele doboru systemów lekkiej 
zabudowy ze względu na izolacyjność aku
styczną przegród, zatytułowane AkuMatrix.
Mogą one ułatwić znalezienie właściwego 
rozwiązania. Przykładowo, jeśli chcemy za
projektować budynek w  klasie akustycznej 
AQ1, to wymaganie dla ściany pomiędzy 
mieszkaniami powinno być następujące: izo
lacyjność akustyczna od dźwięków powietrz
nych R’A1 ≥ 53 dB. Takie parametry może 
zapewnić ściana o konstrukcji jak na rys. 4.

W wydawnictwie AkuMatrix można zna
leźć rozwiązania w zakresie do R’A1 63 dB, 
ale pamiętajmy, że takie rozwiązania wy
magają również specjalnej konstrukcji bu
dynku.

Wykonawstwo również 
jest bardzo ważne

Aby zapewnić dobrą izolacyjność, nie wolno 
jednak zapomnieć o  dobrej jakości wyko
nania. Błędy popełnione w  trakcie monta
żu mogą w istotny sposób pogorszyć efekt, 
którego oczekujemy, czyli odpowiedni kom
fort akustyczny naszego mieszkania. Na 
rysunkach 5–8 pokazane są najczęściej 
spotykane błędy i odpowiednio prawidłowe 
rozwiązania.

Projekt, który uwzględnił podwyższone 
wymagania, dobry nadzór i  właściwe wy
konawstwo, sprzyja temu, abyśmy mogli 
uzyskać odpowiedni komfort akustyczny 
naszego mieszkania. Ale nie wolno oczywi
ście zapominać o  odpowiednich wyrobach, 
które zostaną użyte jako izolacja akustyczna. 
Warto sprawdzić, czy producent w  swoich 
materiałach informacyjnych podaje tylko, 
że jego wyrób „doskonale izoluje akustycz
nie”, czy podaje konkretne parametry tech
niczne, które wskazują na to, że dany wyrób 
jest rzeczywiście przeznaczony do takiego 
zastosowania. Mogą to być np. sztywność 

dynamiczna czy współczynnik pochłaniania 
dźwięku. Szukajmy więc na etykietach wy
robów lub w deklaracjach właściwości użyt
kowych tych parametrów. 

Rys. 7. Montaż przewodów instalacyjnych w izolacji akustycznej podłogi Rys. 8. Posadowienie ściany na stropie 
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AKU-PŁYTA/AKUPLAT+ 
Opis produktu: płyty z wełny mineralnej szklanej do izolacji akustycznej lekkich ścian działowych, sufitów podwieszanych, okła
dzin i obudów ściennych. Produkt można wykorzystywać również jako izolację termiczną i akustyczną: ścian murowanych war
stwowych, ścian o konstrukcji szkieletowej (drewnianej i stalowej), ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach 
i kaset, podłóg na legarach.

Cechy szczególne: produkt stworzony głównie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy – jego 
wymiary (grubość i szerokość płyt) odpowiadają wysokości profili stalowych oraz ich standardowe
mu rozstawowi. Doskonałe parametry akustyczne wyrażone deklarowanym współczynnikiem 
pochłaniania dźwięku pozwalają na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności akustycz
nej przegród budowlanych wznoszonych przy wykorzystaniu AkuPłyty/Akuplat+. Grubość: 
50–150 mm. Wymiary: 1200×600 mm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
λD = 0,037 W/(m · K). Klasa reakcji na ogień: A1 (niepalny).

STROPMAX 31 
Opis produktu: płyty z wełny mineralnej szklanej pokryte jednostronnie jasnym welonem szklanym służące do izolacji stropów od dołu i ścian. Płyty są przeznaczone 
do wykonania niepalnej izolacji akustycznej i termicznej w pomieszczeniach technicznych, jak wentylatorownie, garaże, piwnice itp.

Cechy szczególne: płyty są wyjątkowo sprężyste i jednocześnie mocne, co ułatwia i umożliwia montaż mechaniczny „na sucho”, wyłącznie przy wykorzystaniu kołków. 
 Grubość: 40–120 mm. Wymiary: 1200×600 mm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,031 W/(m · K). Klasa reakcji na ogień: A2s1,d0 (niepalny).

ISOVER TDPT 
Opis produktu: płyty są przeznaczone do wykonania izolacji akustycznej i termicznej w podłogach pływających typu lekkiego, ciężkiego oraz suchych.

Cechy szczególne: TDPT jest produktem o doskonałej izolacyjności cieplnej oraz akustycznej w zakresie absorpcji dźwięków uderzeniowych oraz powietrznych. Naj
lepsze wartości SD (parametru sztywności dynamicznej) wśród wełen mineralnych to gwarancja doskonałej izolacyjności akustycznej. Niska ściśliwość CP2 i naj
wyższa klasa tolerancji grubości dla wełen mineralnych T7 (jednocześnie najostrzejsza dla materiałów izolacyjnych wykorzystywanych przy podłogach) umożliwia 
bezpieczne stosowanie pod cienkowarstwowe wylewki – brak spękań i niższe koszty. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,033 W/(m · K). Gru
bość: 15–35 mm. Wymiary: 1200×600 mm. Klasa reakcji na ogień: A2s1,d0 (niepalny).

 INFOLINIA DORADZTWA TECHNICZNEGO: 800 163 121
 KONSULTANCI.ISOVER@SAINTGOBAIN.COM
WWW.ISOVER.PL

 
Zobacz więcej
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K-FONIK 240 
Opis produktu: produkt, który łączy cechy izolacji termicznej oraz materiału dźwiękochłonnego. Ma elastyczną, otwartą strukturę i dlatego jest tak skuteczny 
w pochłanianiu energii akustycznej. Służy jako samodzielna warstwa lub jako warstwa uzupełniająca na właściwej izolacji akustycznej, np. KFonik GK. Takie 
rozwiązanie jest stosowane np. przy budowie maszyn i urządzeń oraz w rurociągach przemysłowych.

Cechy szczególne: produkt charakteryzuje się unikalną, gradientową strukturą o zmiennej gęstości.  Reakcja na ogień: Cs3,d0. Grubość: 10–50 mm. Gęstość: 
około 240 kg/m3.  Wymiary: 1000×1000 mm.

K-FONIK ST GK 
Opis produktu: produkt wykonany z pianki kauczukowej oraz gumy niespienionej, który łączy w sobie cechy izolacji termicznej i akustycznej. Przeznaczo
ny do ochrony przed hałasem w budownictwie, urządzeniach, instalacjach wentylacyjnych oraz sanitarnych. Dostępny również w wersji samoprzylepnej. 
 Zastosowanie produktu KFonik ST GK 072 powoduje znaczne obniżenie hałasu generowanego przez system kanalizacyjny.

Cechy szczególne: produkt charakteryzuje się bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną. Reakcja na ogień: Bs3,d0. Ciężar: 4,4 kg/m2 (KFonik ST GK 072). 
Wymiary: 1000×2000 mm.

K-FONIK GK 
Opis produktu: izolacja akustyczna wykonana z niespienionego kauczuku o wysokiej gęstości przeznaczona do ochrony przed hałasem w budownictwie, urzą
dzeniach, instalacjach wentylacyjnych oraz sanitarnych. Pasy dylatacyjne KFonik służą do fizycznego oddzielania konstrukcji szkieletowej w zabudowie lekkiej 
od ogólnej konstrukcji budynku. Znajdują zastosowanie także jako materiał dylatujący warstwę płyt gk od szkieletu sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 
o dużym natężeniu  hałasu. Mogą być ponadto zastosowane jako dylatacja (pozioma/pionowa) ścian wznoszonych z użyciem tradycyjnych materiałów, jak ce
gła, pustak czy bloczek. Takie pasy używane są także jako warstwa pośrednia między legarami drewnianymi a podłogą w budynkach o konstrukcji drewnianej. 

Cechy szczególne: produkt charakteryzuje się bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną. Reakcja na ogień: Bs3,d0. Grubość: 2–4 mm. Gęstość: min. 2000 
kg/m3. Ciężar: 4–8 kg/m2. Wymiary: 1000×2000 mm, zwoje 25 lub 50 m.

KONTAKT@KFLEX.PL
WWW.KFLEX.PL

Zobacz więcej
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SCHÖCK TRONSOLE® TYPU Z 
Opis produktu: element służący do akustycznego oddzielania spocznika (monolitycznego lub prefabrykowanego) od ścian klatki schodowej.

Cechy szczególne: Schöck Tronsole® typu Z sprawia, że nie trzeba wykonywać podłogi pływającej na spoczniku pośrednim. Dzięki jego zastosowaniu proces budowy 
zostaje zoptymalizowany, a spocznik pośredni może być wykonany w technologii filigranowej. I tak na przykład przy grubości płyty od 18 cm uzyskuje się niezakłó
cony przebieg spoiny, ponieważ element ścienny nie jest widoczny od spodu. Schöck Tronsole® typu Z składa się z elementu ściennego oraz z dostępnego opcjonal
nie elementu nośnego typu Z Part T.

Element ścienny z ramką zamykającą, połączenie z płytą typu L. Tronsole® typu Z (element ścienny + element nośny) w standardzie osiąga klasę odporności ognio
wej R120. Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania.

SCHÖCK TRONSOLE® TYPU T 
Opis produktu: element służący do oddzielania akustycznego biegu schodów (bieg schodów monolityczny lub prefabrykowany) od spocznika lub płyty stropowej (mo
nolitycznej lub prefabrykowanej).

Cechy szczególne: Schöck Tronsole® typu T łączy w sobie wysokie wymagania architektoniczne z łatwym montażem na budowie lub w zakładzie prefabrykacji. 
Przy jego zastosowaniu można wykonywać wszystkie standardowe grubości spocznika i szerokości klatki schodowej. Prosty profil spoin umożliwia łączenie z jedno
litą spoiną, biegnącą dookoła całego elementu. 

Przy zastosowaniu tego elementu nie trzeba wykonywać podpory konsoli na spoczniku i biegu. Standardowo w klasie odporności ogniowej R90 dla zapewnienia ochro
ny przeciwpożarowej. Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania.

SCHÖCK TRONSOLE® TYPU F 
Opis produktu: element służący do oddzielania akustycznego biegów schodów (części prefabrykowanych) od spoczników lub płyt stropowych (dostarczanych w for
mie prefabrykatu lub półprefabrykatu). To elementy dające pełną pewność podczas montażu.

Cechy szczególne: Schöck Tronsole® jest mocowany za pomocą zintegrowanych taśm przylepnych do prefabrykatu. Dzięki temu Tronsole® pozostają we właściwej 
pozycji także podczas montażu schodów. Oddzielenie biegu schodów i płyty stropowej sprawia, że do szczeliny nie dostanie się żaden brud, co pozwala na zminima
lizowanie ryzyka powstawania mostków dźwiękowych podczas prac wykonawczych. Dostosowany dla głębokości podparcia 13–16 cm. Wydajne rozwiązanie zapew
niające pewne wytłumienie akustyczne między biegiem schodów a spocznikiem/stropem. Dostępny w 5 różnych długościach. W standardzie dostępny w 2 poziomach 
wytrzymałości. Wyższe poziomy wytrzymałości dostępne na zamówienie. Klasa odporności pożarowej R120. Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania.

WWW.SCHOCK.COM.PL

Zobacz więcej

SUPERENERGOOSZCZĘDNE 
OKNO DACHOWE FTT U8 Thermo

CHRONIMY  
CIEPŁO

Dzięki zastosowaniu wielu innowacji 
okno dachowe FTT U8 Thermo 
charakteryzuje się współczynnikiem 
Uw = 0,58 W/m2K. Jest to najbardziej 
energooszczędne okno dachowe na rynku  
z pojedynczym pakietem szybowym. 
Dostępne w kolorze naturalnej sosny  
oraz w kolorze białym.

Okno FTT U8 Thermo to:
• niższe rachunki za ogrzewanie - grubsze ramy okna 
   i trzykomorowy pakiet szybowy, 
• komfort obsługi i więcej przestrzeni 
   przy otwartym oknie  - podwyższona oś obrotu,
• wysoka trwałość - pakiet kołnierzy izolacyjnych 
   i kołnierz uszczelniający Thermo w zestawie.
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M oda, a  także konieczność – pa
miętajmy, że od 2021 roku będą 
obowiązywały nowe wytyczne 

– budowania domów energooszczędnych – 
wymusza niejako na inwestorach realizację 
budynków nieskomplikowanych w  formie. 
Z  tego powodu coraz częściej wybierane są 
domy na planie prostokąta, przekryte dwu
spadowymi dachami. Na takich dachach 
najlepiej prezentują się stosunkowo proste 
i  regularne kształty pokrycia. Minimalizm 
wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj 
wybierane są materiały pokryciowe w  od
cieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy 
podążają ślepo za modą, więc nie brakuje 
w  naszym krajobrazie również klasycznych 
domów, których dachy są faliste. 

Ze stali
Blachodachówki cenione są m.in. za trwa
łość i niewielki ciężar, dzięki czemu można je 
układać zarówno na nowych, jak i remonto
wanych dachach. Ponadto stosunkowo niska 

cena połączona z  wysoką jakością zachęca 
właśnie do wyboru tego rodzaju pokrycia. 
Blachodachówki dostępne są w  szerokiej 
gamie kolorystycznej i  różnych przetłocze
niach. Oprócz najbardziej znanych pofałdo
wanych, możemy zdecydować się na mod
ne blachodachówki płaskie, które po latach 
niełaski wracają w wielkim stylu i  są coraz 
częściej wybierane przez architektów i inwe

NOWOCZESNE DACHY
Modne pokrycia dachowe
Joanna Szot 

Dach powinien być przede wszystkim solidny i trwały, dobrze 
i fachowo wykonany, ale powinien być też ładny, z odpowiednio 
dobranym pokryciem. A w tej dziedzinie wiele się dzieje 
i producenci, nadążając za trendami, zaskakują klientów licznymi 
nowościami. Warto przyjrzeć się dokładnie ich propozycjom, 
ponieważ zmiany dotyczą nie tylko kolorystyki, bardzo często są to 
innowacyjne rozwiązania poprawiające m.in. trwałość dachu.

storów. Najczęściej na dachach układa się 
stal ocynkowaną połączoną na rąbek stojący, 
wyróżniający się wyrazistym wzorem powta
rzalnych (zazwyczaj pionowych) linii. Blacha 
płaska daje możliwość odejścia od standar
dowych rozwiązań, na przykład ułożona na 
dachu i  elewacji pozwala uzyskać bardzo 
nowoczesny i efektowny wygląd domu. Bla
szane pokrycia dachowe dopasujemy więc 

Buduj z ekspertem

Fot. Fakro

Fot. RuukkiFot. Wienerberger

Fot. Gerard Roofing
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do każdego typu domu – zarówno minimali
stycznego, jak i klasycznego dworku. Produ
cenci swoje wyroby oferują jako tradycyjne 
arkusze, które należy przyciąć na odpowiedni 
wymiar, oraz panele. Blachodachówki pane
lowe, znane już od kilku lat, zyskują coraz 
większą rzeszę zwolenników. Ich zaletą jest 
to, że sprawdzą się na każdym dachu, nie 
wymagają przycinania na wymiar, a ich mon
taż jest bardzo łatwy. 

Z ceramiki
Dachówki ceramiczne są jednym z  najstar
szych pokryć dachowych. Wypalane z  wy

 selekcjonowanej gliny są eleganckie, este
tyczne, trwałe, twarde, mrozo i  wodood
porne, odporne na warunki atmosferyczne. 
Odznaczają się także świetną izolacyjnością 
termiczną oraz akustyczną. Ponadto do więk
szości dachówek w procesie produkcji doda
wane są materiały wzmacniające i uszlachet
niające, a po wypaleniu pokrywa się je glinką 
ceramiczną lub glazurą. Prawidłowo ułożone 
przez długie lata nie wymagają praktycznie 
żadnej interwencji. Duża różnorodność ko
lorów i  kształtów sprawia, że można nimi 
pokryć praktycznie każdy dach. Na przykład 
dachówki karpiówki – od lat cieszą się nie

słabnącą popularnością – sprawdzą się wszę
dzie tam, gdzie dominuje zabudowa wiejska 
oraz zależy nam na utrzymaniu tradycyjnego 
wyglądu domu. Tej klasycznej dachówce nie 
zagrażają zmieniające się trendy. Jednak in
westorzy coraz chętniej sięgają po dachówki 
płaskie. Nic dziwnego, ponieważ na przykład 
te w formie prostokątów doskonale wygląda
ją na minimalistycznych, modnych dwuspa
dowych dachach. Trwałość i szczelność da
chu gwarantują specjalne zamki oraz system 
odprowadzania wody. Projektanci chętnie 
wykorzystują możliwość, jaką dają płaskie 
dachówki zakładkowe i  proponują wykań

WYBIERZ STROP PANELOWY

• PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
• NISKI KOSZT
• DUŻE ROZPIĘTOŚCI - DO 10,5m  
• DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ

 61 877 25 81

• SMART  • TERIVA PANEL  • VECTOR

SPRAWDŹ CENY:     WWW.STROPYPANELOWE.PL

ZALETY STROPÓW PANELOWYCH:

reklama

Fot. Gerard RoofingFot. Blachy Pruszyński
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czanie nimi także elewacji. Dzięki czemu 
powstaje intrygujący i niepowtarzalny efekt.

Z betonu
Dachówki cementowe (betonowe) to tańsza 
alternatywa dla dachówek ceramicznych. Na 
pierwszy rzut oka bardzo trudno odróżnić je 
od pokryć ceramicznych. Dachówki betono
we są estetyczne, mocne i odporne na uszko
dzenia mechaniczne, jednak mniej trwałe 

– zachowują swoje właściwości nieco krócej, 
przez około 70 lat. Zaliczane są tak samo jak 
dachówki ceramiczne do pokryć ciężkich, ale 
są od nich lżejsze – masa 1 m2 to 40–55 kg. 

Typy dachówek cementowych nawiązują 
do ceramicznych. Popularne są dachówki ce
mentowe zakładkowe o  różnych kształtach, 
z  podwójnymi wyżłobieniami (zamkami) na 
dwóch bocznych krawędziach (na stronie 
zewnętrznej i  od spodu). W dobie minima

lizmu i  dachów dwuspadowych oczywiście 
modne są dachówki betonowe o  kształcie 
pro stokąta. 

W szarościach...
Obecnie większość inwestorów sięga po po
krycia w odcieniach szarości i to niezależnie 
od rodzaju wybranego materiału pokrycio
wego. Najmodniejszym rozwiązaniem jest 
grafit. Nic dziwnego. Szary dach jest uniwer
salny, ponadczasowy, estetyczny i oszczędny 
w formie. Nie przyczynia się do zmiany wy
glądu domu, doskonale podkreśla zarówno 
jego industrialny, jak i  klasyczny charakter. 
Idealnie współgra z  otoczeniem i  wszystki
mi innymi barwami, które zostały użyte na 
elewacji, nawet z elementami klinkierowymi 
czy drewnianymi. Dobraną parę stanowi sza
ry dach i  białe lub jasnoszare (ewentualnie 
jasno błękitne) ściany. Warto na elewacji wy
konać szare wstawki, chociaż nie muszą być 
w tym samym odcieniu co dach. 

...i nie tylko
Kolor dachu zależy oczywiście od naszych 
preferencji, stylu domu, otoczenia i  rzeź
by terenu, a  czasami również w niektórych 
gminach narzucany jest on przez miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Od
powiednio dobrany, w  połączeniu z  odcie
niem ścian i  stolarką otworową, decyduje 
o  wyglądzie budynku. Dlatego producenci 
pokryć dachowych oferują swoje wyroby 
w różnych barwach. Alternatywą dla szarego 
jest tradycyjna czerwień, jednak jej popular
ność spada. Spowodowane jest to tym, że 
zarówno blachodachówki, jak i  dachówki 
dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej 
– od różnych odcieniu czerwieni, przez brązy, 
a kończąc na także modnej czerni. Niewielu 
inwestorów decyduje się na awangardowe 
i  krzykliwe barwy, ale takie również są do
stępne. 

Przede wszystkim jakość
Niezależnie od tego, na jaki materiał pokry
ciowy się zdecydujemy, warto postawić na 
renomowanego i sprawdzonego producenta. 
Często za wyższą ceną kryją się specjali
styczne laboratoria i  wyspecjalizowani do
radcy techniczni, a  także dbałość o  każdy 
szczegół i  najwyższe parametry techniczne 
oraz estetyka wykonania. Ponadto w  razie 
ewentualnych problemów nie powinniśmy 
mieć problemów z uwzględnieniem reklama
cji. Pamiętajmy, że chociaż niska cena jest 
kusząca, to może skutkować to szybkim re
montem dachu – a to jest niemały już koszt.

Fot: Röben

Fot. Gerard Roofing

Fot: Creaton
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DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE
Blachodachówka GERARD z posypką ze skały wulkanicznej, jest 
odporna na odbarwienia, czy uszkodzenia mechaniczne, dach wolniej 
się nagrzewa a podczas ulewy czy gradobicia zapewnia komfort  
i ciszę. Skała doskonale tłumi akustycznie, nadaje niepowtarzalny 
naturalny kolor, ale przede wszystkim chroni panel, czyniąc dach 
niezniszczalnym, co podkreślamy 50-letnią pełną gwarancją, 
udokumentowaną 60 latami doświadczenia w produkcji. Oferowane 
przez GERARD pokrycie dachowe to siła doświadczenia, miliony 
dachów na świecie i w Polsce, to produkty o wysokiej jakości,
trwałe, lekkie i zaawansowane pod względem technicznym,
świetnie sprawdzające się również w ekstremalnych
warunkach klimatycznych.

www.gerardroofs.eu
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P owodów, dla których warto na szerszą 
skalę stosować dachy i tarasy zielone, 
jest wiele: klimatyczne, ekologicz

ne, estetyczne. Należy bowiem redukować 
emisję CO2 do atmosfery, zapobiegać powo
dziom i poprawić jakość życia miesz kańców 
w miastach. 

W Polsce tendencję do budowania i pro
jektowania dachów i  tarasów zielonych 
bardzo wyraźnie widać w  sektorze prywat
nym. Jest ich dużo na prywatnych domach 
i  rezydencjach, w projektach realizowanych 
przez deweloperów, jest kilka na obiektach 
handlowych (np. Centrum Handlowe VIVO!). 
Mamy też znane i spektakularne inwestycje, 

np. ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, dach zielony na Centrum 

EKOLOGICZNE DACHY ZIELONE
Piotr Wolański, ekspert DAFA, Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich 
i Fasad, współpraca Katarzyna Wolańska 

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych do naszego 
budownictwa wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym 
skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. 
Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu 
miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń 
powietrza i osłabienie negatywnych efektów zjawiska miejskiej 
wyspy ciepła. Ważnym aspektem jest również poprawa efektywności 
energetycznej budynków i zwiększenie wydajności paneli 
fotowoltaicznych osiągane na dachach biosolarnych.

Nauki Kopernik w Warszawie, Terma Bania 
w Białce Tatrzańskiej, Opera Podlaska w Bia
łymstoku czy Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne w  Katowicach. Ze względów 
ekologicznych warto stosować te rozwiązania 
na większą skalę, w sektorze publicznym, na 
dużych inwestycjach i  stymulować budowę 
dachów zielonych o dużej powierzchni. 

Niwelowanie 
negatywnych skutków 
urbanizacji, zjawiska 
miejskiej wyspy ciepła

Każdy, kto spędził w centrum miasta choć kil
ka dni w okresie letnich upałów, wie o czym 
mowa. Miasta szczelnie zabudowane betonem 

 Farma miejska na zielonym dachu 
  Fot. Optigruen International AG

Akademia Optigruen  Fot. Optigruen International AG
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i asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, papą 
czy innymi materiałami bitumicznymi nagrze
wają się nadmiernie. Efekt chłodzący w takich 
miastach można uzyskać, stosując na dużych 
obszarach drzewa i  tereny zielone oraz wod
ne. Można też stosować zieleń na dachach – 
większy obszar dachów i ścian zielonych obok 
parków, ogrodów, drzew, jezior w  mieście 
może pomóc utrzymać panującą tam tempe
raturę na akceptowalnym poziomie.

Badania wykazały, że w  upalne letnie 
popołudnie temperatura powierzchni stan
dardowego dachu może być nawet o  40°C 
wyższa od temperatury powierzchni dachu 
zielonego. Średnio temperatura powierzchni 
dachu standardowego była wyższa o  19°C 
w ciągu dnia i niższa o 8° nocą od powierzch
ni dachu zielonego. Z kolei temperatura we
wnątrz budynku pokrytego dachem zielonym 
była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy 
średnio o 0,3°C wyższa.

Autor współpracował przy projekcie ba
dawczym, którego celem było zwrócenie 
uwagi na problem przegrzewania się obsza
rów miast i popularyzację dachów zielonych 
jako rozwiązań umożliwiających skuteczne 
przeciwdziałanie uciążliwym warunkom tem
peraturowym. 

Badania realizowane w ramach tego pro
jektu na terenie Krakowa wykazały, że wy
mierne efekty niwelowania skutków zjawiska 
miejskiej wyspy ciepła można osiągnąć przy 
dużych powierzchniach zieleni skupionych 
blisko siebie. Instalacje rozproszone i o ma
łej powierzchni mogą nie mieć wpływu na 
redukcję temperatury powietrza. W  związku 
z ocieplaniem się klimatu zachodzi potrzeba 
szerszych badań w tym temacie, współpracy 

nauki z   biznesem i   samorządami. Potrze
ba inwestycji miejskich wykorzystujących 
na dużych dachach płaskich technologię da
chów zielonych. Potrzeba stymulowania in
westycji miejskich, gminnych do stosowania 
tej technologii. 

Przykładem realizowania przez miasto 
świadomej polityki w  tym zakresie może 
być Berlin, gdzie na Placu Poczdamskim po
wstały obok siebie budynki z  dachami zie

reklama

Dachy zielone na Placu Poczdamskim w Berlinie  Fot. Katarzyna Wolańska
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lonymi o  łącznej powierzchni 40 000 m2. 
Dachy zielone o tak dużej łącznej powierzch
ni, obok zbiornika retencyjnego o  objętości 
3500 m2 i sztucznego jeziora o powierzchni 
13 000 m2, stanowią element systemu zbie
rania, oczyszczania i wykorzystywania krajo
brazowego wód opadowych. 

W  Niemczech technologia dachów zielo
nych jest stosowana na dużą skalę. Rozwija 
się na styku biznesu oraz nauki i jest wyko
rzystywana przez władze miejskie do reduk
cji negatywnych skutków urbanizacji. 

Pochłanianie zanieczyszczeń 
i dwutlenku węgla

Dachy zielone przyczyniają się również do 
redukcji zanieczyszczeń zawartych w  miej
skim powietrzu – zarówno tych gazowych, 
jak i pyłowych. Można mówić o efekcie bez
pośrednim, ponieważ roślinność występująca 
na dachach zielonych produkuje tlen w pro
cesie fotosyntezy, pochłaniając przy tym CO2. 

Produkcja energii 
na zielonych dachach 
solarnych

Według najnowszego wydania „Wytycznych 
dla dachów zielonych. Wytycznych do pro
jektowania, wykonywania i  utrzymywania 
dachów zielonych” FLL zastosowanie pane
li fotowoltaicznych na dachu obsadzonym 
roślinnością podnosi efektywność działania 
instalacji solarnych [1].

Jest to korzystne ze względu na efekt sy
nergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo 
niska temperatura powierzchni zazielenio
nej (w  porównaniu z dachami tradycyjny
mi)  prowadzi do mniejszego nagrzewania 
modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich 
sprawność.

W Polsce połączenie instalacji fotowoltaicz
nych z  dachami zielonymi można spotkać 
na kilku inwestycjach. Tego typu budynek 
powstał np. przy obwodnicy Krakowa, w są
siedztwie BielańskoTynieckiego Parku Krajo
brazowego. Jest to nowa siedziba austriac
kiej firmy Schachermayer.

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
i ograniczenie emisji CO2 
do atmosfery

Dachy zielone mają również pośredni wpływ 
na redukcję CO2 – obniżając temperaturę, 
przyczyniają się do oszczędności energetycz
nych, co pozwala na redukcję zanieczysz

czeń (przede wszystkim CO2) emitowanych 
przy produkcji energii. Oszczędności energii 
w budynkach wyposażonych w zielone dachy 
wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji 
termicznej dachu. W  okresach zimowych 
oznacza to oszczędności energii związane 
z  ograniczeniem strat ciepła przez strop, 

w  okresach letnich zaś mniejszą potrzebę 
klimatyzowania pomieszczeń. Badania prze
prowadzone dla budynków wielopiętrowych 
w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005) wykazały, 
że oszczędności energii wynoszą 0,5% w se
zonie grzewczym oraz 6% w sezonie letnim.

Wykonanie zielonego dachu pozwala na 
obniżenie temperatury w  pomieszczeniach 
pod nim średnio o  2–5°C [2]. Natomiast 
20 cm warstwa substratu i 20–40 cm war
stwa roślinności ma identyczne właściwości 
izolacyjne co 15 cm warstwa wełny mineral
nej [3, 5].

Dzięki dachom zielonym następuje także 
oczyszczenie powietrza z pyłów (kurz, sadza, 
dym), które osadzają się na powierzchni ro

ślin, a  na skutek opadów atmosferycznych 
zostają spłukane do gruntu. Źródła podają 
różne szacunki – według „English Natu
re” (2003) 1 m2 zielonego dachu redukuje 
masę pyłu zawieszonego w ciągu roku równą 
0,2 kg, według badań Johnsona i Newtona 
(1996) może to być nawet 0,5 kg. Warto to 
wziąć pod uwagę w niektórych polskich mia
stach opanowanych przez smog, w których 
normy zanieczyszczenia powietrza przekra
czane są w stopniu alarmującym. 

Retencjonowanie wody 
opadowej przez dachy zielone

Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno 
z narzędzi zapobiegania poburzowym podto
pieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego 
środowiska i klimatu, a także zróżnicowane
go środowiska naturalnego w  mieście. Zie
lone dachy wchłaniają od 50 do 80% rocz
nego opadu deszczu spadającego na dach, 
opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, 
dzięki czemu jest ona mniej przeciążona, 
wspomagają miejskie systemy kanalizacyjne 
w  krytycznych sytuacjach. Warto wziąć to Dach zielony na rezydencji prywatnej  Fot. APK Dachy Zielone

Połączenie dachu zielonego z panelami fotowoltaicznymi podnosi efektywność instalacji solarnej  
  Fot. Optigruen International AG
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pod uwagę, planując działania przeciwpowo
dziowe w mieście.

Dodatkowa przestrzeń 
do życia i wypoczynku

Poza licznymi walorami ekologicznymi, ta
rasy i  dachy użytkowe to także dodatkowa 
przestrzeń do życia i wypoczynku. Zastoso
wanie dachów, tarasów czy ścian zielonych 

pozwala w znacznym stopniu poprawić este
tykę budynków. 

Funkcję dachów i tarasów jako dodatkowej 
powierzchni do życia docenili deweloperzy. 
W  sprzedaży są inwestycje deweloperskie, 
w  których ważnym atutem marketingowym 
jest to, że mieszkańcy będą mogli korzystać 
z  dachów lub tarasów zielonych. Można 
wzmacniać tę tendencję, inspirując się cieka

wym trendem obecnym na przykład w Rotter
damie czy Nowym Jorku, gdzie na dachach 
i tarasach powstają farmy miejskie – miesz
kańcy z własnej inicjatywy uprawiają na da
chach owoce i warzywa, a nawet zakładają 
pasieki. W Polsce ten trend też jest widoczny.

Argumentów za stosowaniem na dużą ska
lę dachów, tarasów i ścian zielonych w me
tropoliach jest wiele: przeciwdziałają zmia
nom klimatu i  zmniejszają emisję CO2 do 
atmosfery, niwelują negatywne skutki urba
nizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy 
ciepła, retencjonują wody opadowe, tworzą 
przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, 
poprawiają estetykę budynków. 
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Garaż w bryle budynku 
– rozwiązanie praktyczne 
i ekonomiczne

Garaż wpisany w  bryłę budynku cieszy się 
obecnie bardzo dużą popularnością. Jest to 
bowiem rozwiązanie bardzo praktyczne, ma
jące wiele zalet. Najważniejszą z  nich jest 
oszczędność miejsca, co jest bardzo ważne 
dla właścicieli niewielkich działek. Inna istot

na zaleta to wygodne przejście do domu, co 
jest szczególnie przydatne w czasie opadów 
czy brzydkiej pogody. 

Zintegrowanie garażu z  bryłą budynku to 
także obniżenie kosztów związanych z  bu
dową – wspólne są bowiem ściany, łatwiej 
także położyć instalację elektryczną. Garaż 
w  bryle budynku stanowi także dodatkowe 
wejście do domu i staje się, poza drzwiami 

Planując budowę domu, należy już na etapie wyboru projektu podjąć 
decyzję o usytuowaniu garażu, czy ma być on integralną częścią 
domu, czy też budynkiem wolno stojącym. Oba rozwiązania są dobre 
i chętnie stosowane, a każde z nich ma swoje wady i zalety.

W nowo budowanych domach 
stosowane są najczęściej dwa 
sposoby usytuowania garażu: 
garaż wbudowany w bryłę bu-
dynku oraz garaż przylegający 
do budynku. W pierwszym 
przypadku garaż może tworzyć 
z domem jedną linię lub być wysunięty 
przed frontową elewację. W drugim zaś 
styka się z domem jedną ścianą, najczęściej 
jest wysunięty przed elewację frontową, 
może być również cofnięty w stosunku do 
niej lub tworzyć z domem jedną linię. Garaż 
przylegający do bryły domu ma niezależ-
ną konstrukcję i jest przykryty osobnym 
dachem, który zazwyczaj jest elementem 
łączącym go z domem, ponieważ ma taki 
sam kształt i kąt nachylenia.

OD CZEGO ZALEŻY 
USYTUOWANIE GARAŻU

Garaż w bryle budynku to roz-
wiązanie nie tylko praktyczne, 
ale i ekonomiczne, ponieważ 
garaż nie zajmuje dodatkowego 
miejsca na działce i tworzy wraz 
z domem jedną spójną bryłę.

Fot. Wiśniowski
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wejściowymi głównym miejscem wejścia. 
Ciepło przedostające się do garażu przez 
ściany domu eliminuje konieczność ogrzewa
nia tego pomieszczenia.

Decydując się na garaż w bryle budynku, 
trzeba jednak liczyć się także z  pewnymi 
wadami takiego rozwiązania. Przede wszyst

kim pojawia się konieczność zastosowania 
odwodnienia. Woda pojawiająca się na pod
łodze musi zostać w jakiś sposób odprowa
dzona poza powierzchnię garażu. Kolejnym 
mankamentem garażu wpisanego w  bry
łę budynku jest ograniczenie powierzchni 
użytkowej domu. Istnieje także ryzyko, że 
spaliny z garażu będą się przedostawały do 
wnętrza domu. Aby uniknąć tego problemu, 

należy zadbać o  bardzo dobrą wentylację 
pomieszczenia. Trzeba także pamiętać, aby 
drzwi łączące garaż z domem były szczelne. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekon
trolowanej ucieczki ciepła z domu. 

Garaż wolno stojący 
– rozwiązanie na dużą działkę

Jeśli dysponujemy dużą działką, to możemy 
się pokusić o garaż wolno stojący. To rozwią
zanie ma jedną niezaprzeczalną zaletę – ga
raż możemy zbudować w dowolnym miejscu 
działki, a  także w  dowolnym momencie, 
nawet długo po skończonej budowie domu. 
Poza tym garaż nie zabiera przestrzeni domu. 
Ponadto hałas silnika samochodu nie będzie 
zakłócał spokoju domowników, a  spaliny 
nie zanieczyszczą powietrza w  przestrzeni 
mieszkalnej. Takiego pomieszczenia nie trze
ba też dodatkowo dogrzewać. W przypadku 
garażu wolno stojącego można pokusić się 
o  większy metraż i  wyodrębnić w  nim na 
przykład kącik do majsterkowania lub miej
sce na sprzęty ogrodowe czy sportowe.

Garaż wolno stojący ma własną konstruk
cję, jednak należy zadbać o to, żeby jego wy
gląd nawiązywał do architektury domu, czyli 
był wykonany z  takich samych materiałów. 
Warto pamiętać, że taki garaż można zbu
dować obok domu i połączyć z nim zadaszo
nym łącznikiem, aby korzystanie z niego było 
bardziej komfortowe.

Pewnym minusem takiego rozwiązania jest 
fakt, że garaż tego typu zajmuje zazwyczaj 
sporo miejsca na działce, zmniejsza więc po
wierzchnię ogrodu. Poza tym generuje rów
nież dodatkowe koszty związane z zakupem 
projektu i  materiałów, zatrudnieniem kie
rownika budowy oraz ekipy budowlanej itp. 
W przypadku garażu wolno stojącego trzeba 
także pamiętać o  konieczności zastosowa
nia odwodnienia – woda lub śnieg z podłogi 
muszą być odprowadzone poza bryłę garażu. 
Inną niedogodnością jest to, że mając garaż 
oddalony od domu, trzeba niezależnie od po
gody pokonywać drogę z garażu do domu, co 
jest szczególnie uciążliwe w  jesienno–zimo
we miesiące.

Fot. Gerda

Wybierając garaż wpisany 
w bryłę budynku, należy pa-
miętać, aby bramę garażową 
dopasować kolorystycznie 
i stylistycznie do całego domu – 
elewacji, stolarki otworowej itp. 
Dobrym pomysłem jest w tym 
przypadku dobranie np. drzwi wejściowych 
do domu oraz bramy z jednej linii styli-
stycznej od jednego producenta. Do tego 
typu garaży pasuje każdy rodzaj bramy ga-
rażowej: segmentowa, uchylna i rolowana.

Na budowę garażu wolno 
stojącego trzeba uzyskać 
pozwolenie. Dotyczy to bu-
dynku o powierzchni większej 
niż 35 m2. Do garażu trzeba 
doprowadzić wszelkie instala-
cje, np. wodno-kanalizacyjne i elektryczne, 
co zwiększa koszty jego budowy. Do takiego 
garażu pasuje każdy rodzaj bramy gara-
żowej.

Fot. Hörmann

Fot. Krispol
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S zersze pojęcie powodzi zostało okre
ślone w obowiązującej ustawie Prawo 
wodne. Zgodnie z  nią przez powódź 

rozumie się czasowe pokrycie przez wodę 
terenu, który w normalnych warunkach nie 
jest pokryty wodą, w szczególności wywoła
ne przez wezbranie wody w ciekach natural
nych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz 
od strony morza, z  wyłączeniem pokrycia 
przez wodę terenu wywołanego przez wez
branie wody w systemach kanalizacyjnych.

Skala strat na skutek powodzi
W  2010 r. Polska doświadczyła tragicznej 
w  skutkach powodzi, podczas której ucier
piało 24 tys. rodzin. Powódź spowodowała 

straty na poziomie 12,8 mld zł (około 1% 
PKB), niestety zaledwie 13% z  nich było 
ubezpieczonych. Straty z  powodu zalań 
mieszkań i domów wyniosły blisko 2 mld zł. 
Kwota ta obejmuje koszt remontów lub od
budowy nieruchomości oraz straty w mieniu 
ruchomym (zniszczone samochody, meble, 
sprzęty AGD, RTV itp.) Według szacunków 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdyby powódź 
o takiej samej skali wydarzyła się w 2018 r., 
kosztowałaby 20,9% więcej niż w  2010 r. 
Wzrost kosztów wynika ze zwiększonej war
tości majątku prywatnego i  publicznego na 
terenach zagrożonych, na który złożyły się 
inwestycje w budynki gospodarcze, maszyny 
i urządzenia, infrastrukturę czy majątek ko
munalny [5, 6]. 

W  ostatnich latach obserwuje się wzrost 
częstotliwości występowania powodzi i pod
topień oraz w  konsekwencji wzrost strat. 
Wynika to z  dwóch przyczyn – zmian kli
matu oraz nieodpowiedniego planowania 
przestrzennego. Jednym z  głównych efek
tów obserwowanych już zmian klimatu jest 
wzrost częstotliwości występowania zjawisk 
ekstremalnych, m.in. deszczy o charakterze 
nawalnym. Powodzie stają się coraz bardziej 

Michał Marcinkowski, hydrolog, główny specjalista projektu Klimada 2.0, 
realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Występowanie wezbrań rzek, czyli wzrost stanu wody w rzekach 
wynikający ze wzmożonego zasilania, jest naturalnym elementem 
klimatu Polski. Mogą one mieć różne przyczyny, m.in. długotrwałe 
lub intensywne opady deszczu, roztopy pokrywy śnieżnej, 
wystąpienie na rzece zatoru lodowego uniemożliwiającego 
lub znacząco ograniczającego możliwość przepływu wody w rzece. 
Występujące w warunkach naturalnych wezbrania są nierozerwalnie 
związane z okresowym wylewaniem wody poza granice koryta 
rzecznego, aczkolwiek nie zawsze muszą oznaczać wystąpienie 
powodzi. Zwykle o tym zjawisku mówi się dopiero wówczas, 
gdy wylewające wody powodują straty gospodarcze.

dotkliwe również w wyniku gospodarki czło
wieka, jego rosnącej presji na środowisko, 
w tym doliny rzek. Zlewnie są w coraz więk
szym stopniu zagospodarowywane. Rośnie 
też odsetek powierzchni nieprzepuszczal
nych (drogi, dachy, place), które sprawiają, 
iż woda opadowa zamiast infiltrować do wód 
podziemnych, w szybkim tempie spływa do 
rzek, jezior i  zbiorników, powodując istot
ny wzrost stanu wody (rysunek). Człowiek, 
starając się chronić własny dobytek, buduje 
coraz wyższe wały przeciwpowodziowe, od
cinając w  ten sposób rzeki od terenów, na 
które niegdyś mogły one w naturalny sposób 
wylewać w czasie wezbrań. 

Czy możemy 
zapobiec powodziom?

Ryzyko wystąpienia powodzi będzie występo
wało zawsze. Nie jest możliwe jego zupełne 
uniknięcie. Należy jednak dążyć do jego mi
nimalizacji. Sposobów działania jest w  tym 
zakresie wiele. Punktem wyjścia powinno 
być odpowiednie, rozsądne planowanie 
przestrzenne, uwzględniające aspekty śro
dowiskowe. Zgodnie z postanowieniami tzw. 
Dyrektywy Powodziowej [1] państwa człon
kowskie zobowiązane są do opracowania 
i okresowej aktualizacji szeregu dokumentów 
planistycznych, m.in. wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, map zagrożeń oraz ryzyka 
powodziowego, planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Wnioski z nich wynikające po
winny być uwzględniane w planach zagospo
darowania przestrzennego. W sytuacji ideal
nej, kształtując zabudowę, zarówno miejską, 
jak i rozproszoną poza miastami, powinniśmy 
pozostawić miejsce rzekom oraz unikać za
budowywania dolin rzecznych. Dzięki temu 
zachowane zostałyby naturalne tereny zale
wowe rzek. Niestety, w wielu przypadkach te
reny najbardziej atrakcyjne dla człowieka, np. 
pod względem krajobrazowym, to tereny po
łożone w malowniczych okolicach nad rzekaZmiana reżimu odpływu na skutek urbanizacji zlewni [4]

POWODZIE – CZY 
JESTEŚMY W STANIE 
IM PRZECIWDZIAŁAĆ?
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mi, o wysokim stopniu zagrożenia powodzią. 
Wiele osób podejmując decyzję o  lokalizacji 
swojego wymarzonego domu, jest w  stanie 
przedłożyć wrażenia este tyczne nad zagroże
nie powodziowe. Często jest ono czymś abs
trakcyjnym, szczególnie jeśli w danej okolicy 
powodzie nie występowały przez kilkanaście 
ostatnich lat. W  celu rzeczywistego ograni
czenia zabudowy takich terenów niezbędne 
jest wprowadzenie ograniczeń urzędowych 
lub też silne oddziaływanie ekonomiczne, np. 
poprzez dużo wyższe koszty ubezpieczenia 
nieruchomości.

Drugim kluczowym działaniem mającym 
kolosalne znaczenie dla zmniejszenia zagro
żenia powodziowego jest rozwój małej reten
cji wodnej. Obejmuje ona działania mające 
na celu zwiększenie zdolności retencyjnych 
zlewni rzecznej z  wykorzystaniem zarówno 
metod technicznych, jak i  nietechnicznych. 
Przywracanie naturalnych zdolności reten
cyjnych zlewni rzecznych można uznać za 
jedną z  najbardziej przyjaznych środowisku 
metod pozwalających na zmniejszenie za
grożenia powodziowego, jak również ogra
niczających ryzyko wystąpienia suszy [3]. 
Można wskazać wiele form retencji, m.in. 
retencję krajobrazową, glebową, powierzch
niową (odnoszącą się do wód powierzch
niowych), podpowierzchniową (odnoszącą 
się do wód podziemnych). Kluczowe w tym 
przypadku jest dążenie do zatrzymania 
opadu w  miejscu jego wystąpienia, unika
nie szybkiego spływu wody opadowej do 
rzek (po powierzchni terenu lub za pośred
nictwem kanalizacji). W  tym celu należy 
unikać powierzchni nieprzepuszczalnych. 
Tam, gdzie nie jest to możliwe, wody opa
dowe powinny być w  pierwszej kolejności 
podczyszczane (o  ile jest taka konieczność) 
i kierowane w miejsce, gdzie będą mogły zo
stać odpowiednio wykorzystane lub też bę
dzie możliwa ich naturalna infiltracja do wód 
podziemnych. Działaniem mającym na celu 
zatrzymanie wód opadowych jest również 
popularyzowane w ostatnim czasie zbieranie 
deszczówki i  wykorzystywanie jej do celów 
gospodarczych czy podlewania ogrodu. 

Trzecią grupę działań mających na celu 
ograniczenie zagrożenia powodziowego 
stanowią tzw. działania tradycyjne, do któ
rych można zaliczyć stopnie wodne, zapory, 
wały przeciwpowodziowe, regulację rzek 
oraz budowę szeregu różnych urządzeń hy
drotechnicznych. Wszystkie te działania 
w znaczącym stopniu ingerują w morfologię 
koryta i  doliny rzeki. Tymczasem zgodnie 
z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (Dyrekty

wa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r., usta
nawiająca ramy wspólnotowego działania 
w  dziedzinie polityki wodnej) należy dążyć 
do poprawy jakości wód powierzchniowych 
i  podziemnych. W  dokumencie tym pod
kreśla się konieczność wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, dążenia do utrzy
mania dobrego stanu ekologicznego wód lub 
też jego przywrócenia. Miarą oceny stanu 
ekologicznego jest stan ilościowy, chemiczny 
i  biologiczny. Jedną z  podstawowych miar 
stanu biologicznego jest natomiast stan mor
fologiczny koryta i doliny rzeki [4]. Tak więc 
rozwiązania ingerujące w  morfologię koryta 
i  doliny rzeki powinny być stosowane jedy
nie w  przypadkach uzasadnionych brakiem 
racjonalnej możliwości zastosowania innych 
rozwiązań, neutralnych dla środowiska. 

Warto również zwrócić uwagę na do
stępność pewnych metod indywidualnego 
ograniczenia zagrożenia powodziowego, od
noszących się do poszczególnych działek, 
budynków czy też bram garażowych. Na 
rynku dostępne są również rozwiązania dedy
kowane większym obszarom, np. osiedlom. 
Wśród tego typu metod można wskazać m.in. 
ogrodzenia o specyficznej budowie – betono
we i/lub kamienne odpowiednio zbrojone, ze 
specjalnymi belkami zaporowymi wsuwany
mi w miejsce bramy czy też specjalistyczne 
mobilne zapory przeciwpowodziowe, skła
dające się z modułowych paneli wsuwanych 
między odpowiednio umocowane słupy. Na
leży jednak podkreślić, iż rozwiązania te po
winny być traktowane jako ostateczność i sto
sowane raczej w budynkach już istniejących. 

Możliwość ich zastosowania nie powinna być 
traktowana jako argument przemawiający za 
zabudowywaniem terenów zalewowych [6]. 

Występowanie wezbrań w naszym klimacie 
jest zjawiskiem naturalnym, o czym warto pa
miętać. Człowiek, zagospodarowując w coraz 
większym stopniu doliny rzeczne, ogranicza 
naturalne tereny zalewowe rzek, narażając 
się tym samym na zagrożenie powodziowe 
i  straty związane z  wystąpieniem tego zja
wiska. Można wskazać szereg działań, które 
pozwalają na ograniczenie strat powodzio
wych, jednak najskuteczniejszym z nich jest 
jednak pozostawienie miejsca rzekom na ich 
naturalne funkcjonowanie oraz ograniczenie 
powierzchni nieprzepuszczalnych.
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P odczas intensywnego deszczu kanali
zacja w wielu miejscach nie jest w sta
nie przyjąć i odprowadzić napływającej 

dużej ilości wody. Napierająca woda zamiast 
spływać do kanału cofa się i  wdziera do 
piwnic oraz innych nisko usytuowanych po
mieszczeń. Przepływ zwrotny ścieków, który 
powstaje w  sytuacji przeciążenia kanalizacji 
na skutek silnego opadu deszczu, jest bardzo 
niebezpieczny. Efektem są zalane i zniszczone 
sprzęty domowe, zawilgocone mury budyn
ku, a także stres związany z bieżącą sytuacją 
i możliwymi problemami związanymi z ubez
pieczeniem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe 
jako jeden z warunków stawiają zamontowa
nie urządzenia przeciwzalewowego. Lepiej 
odpowiednio za bezpieczyć pomieszczenia, 
niż w sposób żmudny i kosztowny przywracać 
je do użytku. Firma  KESSEL proponuje szero
ką ofertę rozwiązań, które można dopasować 
do własnych potrzeb.

Zatrzymać nadmiar 
wody i ścieki

W zaworze przeciwzalewowym Staufix FKA 
sonda umieszczona w  kanale rozpoznaje 
przepływ zwrotny przy 80proc. wypełnieniu 
kanału i za pomocą siłownika domyka klapy. 

Chroni w ten sposób przed zalaniem i powia
damia o wystąpieniu przepływu zwrotnego, 
uruchamiając alarm na szafce sterowni
czej. Po ustąpieniu cofki następuje automa
tyczne podniesienie klapy.

A  co, jeśli konieczne jest korzystanie 
z  przyborów sanitarnych także w  sytuacji 
przeciążenia kanalizacji? Umożliwia to za
wór przeciwzalewowy z  pompą Pumpfix F. 
Jeżeli przy zamkniętej klapie z wnętrza bu
dynku napływają ścieki, to za pomocą sondy 
włącza się pompa, która je zasysa, rozdrab
nia elementy stałe i tłoczy ścieki w kierunku 
przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Te dwa urządzenia przeznaczone są do 
ścieków zawierających fekalia. Często wy
starcza jednak prostsze rozwiązanie – dla 
tzw. ścieków szarych, czyli brudnej wody 
z  pralki, zmywarki, wanny lub umywalki, 
oraz wody deszczowej. W tej sytuacji spraw
dzi się zawór przeciwzalewowy Staufix Basic 
z  jedną swobodnie zawieszoną klapą (lub 
dwiema klapami). Żeby monitorować wystą
pienie przepływu zwrotnego, warto zastoso
wać zawór przeciwzalewowy StaufixControl, 
który ma dodatkową funkcję powiadomień 
wizualnych i akustycznych.

Ochronę przeciwzalewową zapewnia tak
że wpust piwniczny Drehfix z wyjmowanym 
dwuklapowym zaworem zwrotnym i ręcznym 
zamknięciem awaryjnym. Łatwe czyszczenie 
wpustu umożliwia funkcja demontażu Easy 
Entry. 

A  jeżeli, zabezpieczając budynek, chcemy 
zaoszczędzić miejsce, interesującą propozycją 
będzie studzienka przeciwzalewowa  KESSEL 
instalowana na zewnątrz budynku. Zamonto
wany oryginalnie w  kinecie czyszczak może 
w  każdym momencie zostać przezbrojony 

w automatyczny lub mechaniczny zawór prze
ciwzalewowy, chroniący przed zalaniem.

Dobór urządzenia 
przeciwzalewowego

Miejsce montażu zależy od cech budynku. 
Montując urządzenie wewnątrz domu, należy 
dokonać wyboru pomiędzy dwoma warianta
mi. Zabudowa na swobodnym przewodzie ka
nalizacyjnym to idealne rozwiązanie podczas 
renowacji istniejących budynków, gdzie po
nowne ułożenie wszystkich przewodów ścieko
wych wiązałoby się z dużymi nakładami cza
sowymi i finansowymi. W przypadku nowych 
budynków warto wybrać wariant do zabudowy 
w podłodze, który umożliwia uzyskanie este
tycz nego wyglądu i  nie zajmie cennej po
wierzchni użytkowej. Interesującym rozwiąza
niem jest też montaż zaworów w studzienkach 
przyłączeniowych na zewnątrz budynków.

Możliwości jest wiele, warto przemyśleć 
ich wybór już teraz, żeby przy kolejnych 
opadach deszczu mieć zapewnione poczucie 
komfortu i bezpieczeństwa.

PROGRAM PREMIOWY. Firma KESSEL 
przygotowała dla instalatorów specjalną 
akcję promocyjną związaną z  urządzeniami 
przeciwzalewowymi, szczegóły na stronie 
www.kessel.pl/promocja.

www.kessel.pl

Staufix FKA 
do zabudowy 
w płycie podłogowej

Ochrona domu  
przed skutkami obfitych opadów deszczów
Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. 
Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy 
są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie 
klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur 
w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, 
które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak 
urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić 
budynki mieszkalne.

Pumpfix F 
do instalacji 
na swobodnym przewodzie
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Ścieki cofają się do pomieszczeń bu
dynków z powodu niedrożności insta
lacji kanalizacyjnej lub przykanalików 

oraz w  wyniku wzrostu poziomu ścieków 
w sieci kanalizacyjnej na skutek powodzi lub 
gwałtownych opadów. Ale sporo przypadków 
cofania się ścieków do instalacji kanalizacyj
nej w budynku ma miejsce także w przypad
ku, gdy wody deszczowe z dachów i tarasów 
odprowadzane są nieprawidłowo do kanali
zacji ogólnospławnej.

Największe ryzyko zalania pomieszczeń 
budynków w  wyniku cofnięcia się ścieków 
występuje, gdy urządzenia takie jak umy
walki, toalety, prysznice, wanny czy pralki 
umieszczone są w piwnicy lub suterenie po
niżej poziomu zalewania, a wody odpadowe 
z działki i budynku odpływają przez natural
ny spadek do kanalizacji ogólnospławnej. 
Poziom zalewania to najwyższy poziom, do 
którego może się podnieść woda w  instala

cji odwadniającej. W przypadku terenu pła
skiego jest to najczęściej powierzchnia drogi 
łącznie z chodnikami i poboczami, a w przy
padku terenu nachylonego górna krawędź 
najbliższej podłączonej studzienki. 

Zagrożenie zalaniem pomieszczeń w  bu
dynkach w wyniku krótkiego, ale intensyw
nego opadu występuje szczególnie na pła
skich terenach z kanalizacją ogólnospławną, 
na których poziom zalewania leży często 
na wysokości górnej krawędzi ulicy. Ryzyko 
powstania cofki z  przepełnionej kanalizacji 
zwiększa się zwłaszcza w  czasie gwałtow
nych opadów po okresach suchych, gdy 
w niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnej 
dochodzi do nagromadzenia osadów i zanie
czyszczeń. Brak ochrony przed przepływem 
zwrotnym sprawia, że mieszanina wody opa
dowej i  ścieków z  sieci kanalizacyjnej cofa 
się do budynku i zalewa pomieszczenia poło
żone poniżej poziomu zalewania. 

Przepisy i rozwiązania 
techniczne

Przepisy zawarte w  rozporządzeniu w spra
wie warunków technicznych wymagają, aby 
działka budowlana, na której sytuowane są 
budynki, miała kanalizację umożliwiającą 
odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospław
nej (§ 28 ust. 1). W  przypadku budynków 
niskich lub takich, których nie można przy
łączyć do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej, przepisy dopuszczają od
prowadzenie wód opadowych na własny 
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych 
lub zbiorników retencyjnych (§ 28 ust. 2). 
Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU 
2019, poz. 1437) zakazuje wprowadzania 
wód opadowych i roztopowych oraz drenażo
wych do kanalizacji sanitarnej. Za złamanie 

Jak ochronić kanalizację  
przed przepływem zwrotnym
Wiktor Janecki

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy 
spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód 
opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji 
kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie 
stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.

tego zakazu grozi kara ograniczenia wolności 
albo grzywny do 10 tys. zł (art. 28 ust. 4a).

Instalacja kanalizacyjna (układ przyborów, 
wpustów i  przewodów do pierwszej stu
dzienki) powinna umożliwiać odprowadza
nie ścieków, a  także wód opadowych z bu
dynku, jeżeli nie są one odprowadzane na 
teren działki, oraz spełniać wybrane wyma
gania norm PNEN 120561:2002 cz. 1–5 
i  PNEN 12109:2003. Zakresy tych wyma
gań określa załącznik nr 1 do WT. 

Przepisy zawarte w  WT (§ 124) zezwa
lają na budowę instalacji kanalizacyjnej 
grawitacyjnej w  pomieszczeniach budynku, 
z których krótkotrwale nie jest możliwy gra
witacyjny spływ ścieków, pod warunkiem 
zainstalowania zabezpieczenia przed prze
pływem zwrotnym ścieków z sieci kanaliza
cyjnej poprzez zastosowanie przepompowni 
ścieków, zgodnie z wymaganiami normy do
tyczącej projektowania przepompowni ście
ków w  kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 
budynków, tj.  PNEN 120564:2002 (w za
kresie pkt 4–6), lub urządzenia przeciwza
lewowego zgodnie z  wymaganiami normy 
dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych 
w  budynkach, tj. PNEN 135641:2004. 
Norma ta wyróżnia sześć rodzajów urządzeń 
przeciwzalewowych:
 » typ 0 – urządzenia z tylko jednym samo
czynnym mechanizmem zamykania do 
stosowania na przewodach poziomych,
 » typ 1 – urządzenia do stosowania na prze
wodach poziomych z  jednym samoczyn
nym mechanizmem zamykania i  jednym 
mechanizmem zamykania awaryjnego, 
które mogą być łączone,
 » typ 2 – urządzenia do stosowania na prze
wodach poziomych z  dwoma samoczyn
nymi mechanizmami zamykania i jednym 
zamykaniem awaryjnym, zamykanie awa
ryjne może być łączone z jednym z mecha
nizmów zamknięcia samoczynnego,
 » typ 3 – urządzenia do stosowania na prze
wodach poziomych z  mechanizmem za
mykania poruszanym za pomocą energii 
zewnętrznej (np. elektrycznej, pneuma
tycznej) oraz z mechanizmem zamykania 
awaryjnego, który działa niezależnie od 
zamknięcia samoczynnego,

Rys. 1.  Zabezpieczenia zbiorcze – odpływ podłogowy do ochro
ny kilku przyborów: a) schemat instalacji, b) przekrój 
urządzenia. Odpływ wyposażony jest w  dwie samo
czynne zasuwy zwrotne i awaryjne uruchomienie ręcz
ne. Urządzenie typu 5 wg PNEN 135641  Rys. Viega

b)

a)
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 » typ 4 – urządzenia, które montowane są 
w kształtkach lub we wpustach podłogo
wych, z jednym lub dwoma samoczynnymi 
mechanizmami zamykania i  jednym me
chanizmem zamykania awaryjnego, który 
może być łączony z  zamykaniem samo 
czynnym,
 » typ 5 – wpusty podłogowe z jednym samo
czynnym mechanizmem zamykania i me
chanizmem zamykania awaryjnego.
Dobór optymalnego urządzenia przeciwza

lewowego powinien uwzględniać przeznacze
nie budynku, prowadzenie instalacji i umiej
scowienie przyborów sanitarnych, rodzaj 
ścieków oraz lokalizację sieci kanalizacyjnej. 
Warto wziąć też pod uwagę, czy urządzenie 
może być zabudowane w płycie podłogowej 
lub na przewodzie swobodnym, czy ścieki są 
z fekaliami czy bez i czy mamy chronić jeden 
odpływ, np. pralki, czy też powinno to być 
zabezpieczenie centralne dla wielu przybo
rów, w tym na ścieki z fekaliami? Czy ścieki 
mają być pompowane także przy przepływie 
zwrotnym, czy urządzenie ma służyć do użyt
ku przemysłowego, czy domowego?

Do ochrony przed cofnięciem się ścieków 
szarych w  wielu wypadkach wystarczy za
bezpieczenie wpustu w  podłodze piwnicy 
albo pojedynczego urządzenia ze ściekami 
szarymi, np. umywalki lub pralki w piwnicy 
za pomocą odpływów  wyposażonych w dwie 
samoczynne zasuwy zwrotne  i uruchamianie 
ręczne (rys. 1). Kiedy instalacja kanalizacyj
na jest rozbudowana i  trzeba chronić całe 
kondygnacje oraz gdy przewody mają więk
sze średnice, stosuje się zawory (zasuwy) na 
przewodach poziomych. Przepuszczają one 
ścieki tylko w jedną stronę i zamykają się sa
moczynnie pod wpływem naporu cofających 
się ścieków na klapę zwrotną. 

Montaż zwykłych mechanicznych zasuw 
burzowych ze swobodnie zawieszonymi kla

pami jest wskazany w przypadku przepływu 
wyłącznie wody deszczowej i ścieków szarych 
– z pralek, umywalek, wanien. W przypadku 
przewodów odprowadzających ścieki zawie
rające fekalia zaleca się stosowanie zaworów 
zwrotnych  ze wspomaganiem mechanizmu 
zamknięcia – np. z napędem elektrycznym lub 
pneumatycznym. W  tego typu urządzeniach 
w normalnym trybie klapy zwrotne są zawsze 
otwarte, dzięki czemu ścieki mogą swobodnie 
przepływać przez urządzenie. W  momencie 
wystąpienia przepływu zwrotnego klapy za
mykają się za pomocą siłownika sterowane
go sondą umieszczoną w  kanale. Siłownik 
pokonuje ewentualne opory wywołane zanie
czyszczeniami i skutecznie zamyka przepływ. 
Po ustąpieniu przepływu zwrotnego ścieków 
klapy są otwierane automatycznie. Dostępne 
są też urządzenia, które w wersji podstawowej 
wyposażone są tylko w  klapy mechaniczne 
i w dowolnym momencie mogą zostać przez
brojone na urządzenia automatyczne. 

Jeśli przybory sanitarne znajdują się poni
żej poziomu zalewania, są często wykorzy

stywane i  zawierają ścieki z  fekaliami, do 
zapobiegania przepływom zwrotnym zaleca
ne jest zastosowanie urządzeń pompowych. 
Urządzenia takie pozwalają na korzystanie 
z przyborów sanitarnych, w  tym toalet, na
wet przy przepływie zwrotnym, a  kiedy on 
ustaje, ścieki spływają grawitacyjnie. 

Dostępne są też rozwiązania pozwalają
ce na montaż urządzeń przeciwzalewowych 
poza budynkiem (rys. 3). Wybór opiera się 
często na kompromisie pomiędzy pewnością 
zabezpieczenia a  kosztami inwestycyjnymi 
– ale rolą projektanta jest zwracanie uwagi 
inwestorowi na potencjalne ryzyko.

W  przypadku miejsc, z  których nie ma 
możliwości grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków szarych i  z  fekaliami, stosuje się 
urządzenia kompaktowe z pomporozdrabnia
czami, tłoczącymi ścieki na odległość kilkuna
stu, a nawet kilkudziesięciu metrów i na wy
sokość 5–7 m. Urządzenie takie podaje ścieki 
do miejsca, z którego grawitacyjnie płyną da
lej instalacją kanalizacyjną poza budynek, do 
studzienki kanalizacyjnej i sieci. Gdy nie ma 
odpływu grawitacyjnego i ścieki trzeba prze
tłoczyć poza budynek, stosuje się wewnętrz
ne przepompownie z niewielką pojemnością 
retencyjną, z  pompami z  rozdrabniaczem 
i  układem sterującym. Urządzeń przeciwza
lewowych nie stosuje się w instalacjach bez 
grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Wody opadowe z dachów i tarasów, a tak
że z  zagłębień przy ścianach budynków 
powinny mieć odprowadzenie do wyodręb
nionej kanalizacji deszczowej lub kanaliza
cji ogólnospławnej, a  w  przypadku braku 
takiej możliwości odprowadzenie na własny 
teren nieutwardzony, do dołów chłonnych 
lub zbiorników retencyjnych (§ 126 ust. 1). 
Przepisy wyraźnie nakazują, aby przewo
dy odprowadzające wody opadowe przez 
wnętrze budynku w przypadku przyłączenia 
budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej 
były łączone z instalacją kanalizacyjną poza 
budynkiem (§ 126 ust. 2). Nieprzestrzega
nie tego wymogu jest przyczyną zalewania 
pomieszczeń wodami opadowymi podczas 
intensywnych opadów. Jednym z błędów jest 
montaż urządzenia przeciwzalewowego za 
ujściem przewodu odprowadzającego wody 
opadowe z dachu. 

Dla prawidłowego działania urządzeń prze
ciwzalewowych istotne znaczenie ma także 
eksploatacja, czyli regularny dozór urządzeń. 
Żeby to było możliwe, konieczny jest dostęp 
do urządzenia w celu przeprowadzania okre
sowych przeglądów i  ewentualnego czysz
czenia przynajmniej raz na pół roku.

Rys. 2.  Przykład małych pompowni do ścieków 
fekalnych – Compli 300, układ 
jedno pompowy do zastosowań w małych 
jednostkach mieszkalnych, ze zbiorniki em 
z polietylenu o poj. 50 dm3, z dopływem 
ścieków DN 100, o wysokości podnoszenia 
19,5 m i wydajności 29 m3/godz.
  Rys. Pentair Jung Pumpen 

Rys. 3. Lokalizacja urządzenia przeciwzalewowego na zewnątrz i wewnątrz budynku   Rys. Kessel 
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Sprawdź przepisy
Prawo budowlane nie stawia zbyt wielu wy
magań w  kwestii ogrodzeń. Najważniejsza 
z wytycznych mówi o tym, że nie może ono 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lu
dzi i zwierząt. Z tego względu na wysokości 
mniejszej niż 1,8 m nie można umieszczać 
żadnych ostro zakończonych elementów, 
tłuczonego szkła czy drutu kolczastego. Bu
dowy ogrodzenia poniżej wysokości 2,2 m 
nie trzeba zgłaszać żadnemu organowi 

ani występować o  pozwolenie na budowę. 
Mamy też dość dużą dowolność, jeśli cho
dzi o  formę czy wygląd ogrodzenia. Przed 
decyzją dobrze jest jednak zapoznać się 
z  miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W  niektórych miejscowo
ściach bowiem lokalne zapisy wprowadzają 
pewne ograniczenia, np. zakazują wzno
szenia ogrodzeń z  jakichś materiałów lub 
narzucają wymiary bądź kolor. Ze szczegól
nymi obostrzeniami musimy się liczyć, jeśli 

Anna Wilgocka

Podstawową funkcją każdego ogrodzenia jest wytyczenie granic 
posesji. Oddziela to, co prywatne, od tego, co publiczne, i ma chronić 
przed niepożądanym wejściem osób z zewnątrz. Może zapewniać 
prywatność i poczucie bezpieczeństwa, ale też eksponować piękno 
budynku i ogrodu, zdobić oraz otwierać domową przestrzeń na 
otaczający krajobraz. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj 
ogrodzenia się zdecydujemy. Co zatem wziąć pod uwagę?

nasza działka znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

Jeśli chodzi o ogrodzenia stawiane między 
sąsiadującymi ze sobą działkami, dużo za
leży od porozumienia między ludźmi, gdyż 
przepisy nie regulują tego w  ścisły sposób. 
W sytuacji, gdy obie strony są zgodne, płot 
można postawić dokładnie na granicy działki 
i podzielić się kosztami. Gdy jednak buduje
my się jako pierwsi lub nie możemy dogadać 
się z sąsiadem, lepiej zachować linię wyzna
czoną w wyrysie geodezyjnym. 

Metal, beton, cegła 
czy drewno?

Kluczowy dla wyglądu i trwałości ogrodzenia 
będzie wybór materiału, z  jakiego zostanie 
wykonane. Wachlarz możliwości jest tu na
prawdę duży, a decyzja ta będzie rzutowała 
nie tylko na kwestie estetyczne, ale też koszt 
i  łatwość budowy, właściwości użytkowe 
przegrody, a także konieczność późniejszych 
prac konserwacyjnych. 

Do najpopularniejszych należą ogrodzenia 
metalowe. Mamy tu do czynienia tak na
prawdę z  bardzo różnymi produktami – od 
najtańszych siatek i  ogrodzeń panelowych, 
poprzez przęsła ze stalowych kształtowni
ków, po najbardziej kosztowne, ręcznie kute 
ogrodzenia na zamówienie. Bogactwo wzo
rów sprawia, że materiał ten jest niezwykle 
uniwersalny. Można wykonać z  niego płot 
dopasowany praktycznie do każdego stylu ar
chitektonicznego. Klasycznym rozwiązaniem 
są metalowe, pionowe, mniej lub bardziej 
ozdobne, pręty. Z wytwornymi rezydencjami 
i  budynkami stylizowanymi na historycz
ne korespondować będą bogato zdobione 
ogrodzenia kute. Natomiast w  towarzystwie 
nowoczesnej architektury świetnie zapre

Buduj z ekspertem
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zentują się minimalistyczne przęsła z paneli 
 poziomych. 

Materiałem cieszącym się dużą popularno
ścią jest również cegła. Zwykła może posłu
żyć do zbudowania muru lub słupków, które 
następnie zostaną otynkowane. Droższa, ale 
znacznie trwalsza cegła klinkierowa jest od
porna na działanie czynników atmosferycz
nych. Różne wybarwienia i  wykończenia 
powierzchni pozwalają uzyskać efekt dostoso
wany do założeń projektu i gustu inwestorów. 
Choć może kojarzyć się z  tradycyjnym ce
glastym kolorem, paleta barw jest naprawdę 
duża. Ciekawy, nowoczesny efekt da na przy
kład klinkier w kolorze grafi towym lub białym. 

Do murowania można wykorzystać rów
nież elementy betonowe. Podobnie jak cegła, 
mogą one posłużyć do wzniesienia konstruk
cji, która następnie pokryta zostanie warstwą 
wykończeniową (ozdobnym tynkiem lub 
płytkami z  dowolnego materiału). Szybkie 
wznoszenie przegród murowych zapewniają 
specjalne puste w środku bloczki betonowe 
o  dekoracyjnej powierzchni zewnętrznej. 
Układa się je jak klocki na wyprowadzonym 
z fundamentu zbrojeniu, a następnie zalewa 
zaprawą. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się betonowe elementy imitujące inne ma
teriały. Do złudzenia mogą przypominać ka
mień naturalny lub drewno. 

Drewniany płot również ma swoją długą 
tradycję, zakorzenioną szczególnie w  wiej
skim krajobrazie. Odpowiednio zaaranżo
wane drewniane elementy mogą być jednak 
wykorzystane także w  przestrzeni miejskiej 
i podmiejskiej. Pamiętajmy, że takie ogrodze
nie, aby nie zmieniło swojego wyglądu, musi 
być odpowiednio zabezpieczone i  co jakiś 
czas będzie wymagało konserwacji. 

Kamień to szlachetny, naturalny budulec. 
Paleta faktur i kolorów jest naprawdę olbrzy
mia, duże znaczenie ma też sposób obróbki 
i ułożenie. Granity, sjenity i bazalty to wytrzy
małe kamienie odporne na uszkodzenia me
chaniczne i  zabrudzenia, które świetnie pa
sują do modernistycznej architektury. Łatwe 
w obróbce są piaskowce i wapienie, a ich de
likatne barwy dodają przestrzeni przytulno
ści. Ciekawy efekt zapewniają nierównomier
nie ociosane łupki. W naturalnym otoczeniu 
ładnie prezentować się będzie ogrodzenie 
z wykorzystaniem kamienia polnego. 

Ważne, aby ogrodzenie było stylistycznie 
dopasowane do architektury budynku i cha
rakteru jego otoczenia. Dobrym sposobem 
na ich wizualne zespolenie jest zastosowa
nie tych samych wzorów, kolorów i materia
łów na ogrodzeniu, elementach architektury 

ogrodowej oraz detalach elewacji. Często 
w  jednym ogrodzeniu łączy się różne mate
riały. Przykładowo metalowe przęsła moż
na zamontować na betonowych słupkach, 
a  drewniane sztachety sprawdzą się w  roli 
wypełniania przy podmurówce i  słupkach 
z klinkieru. 

Pełne czy ażurowe?
Ważną kwestią, którą trzeba rozważyć, jest 
stopień przezierności przegrody, którą oto
czymy naszą posesję. Punktem wyjścia po
winna być działka (jej lokalizacja i najbliższe 
sąsiedztwo oraz wymiary), a także położenie 
budynku. Oczywiście nie bez znaczenia są 
osobiste preferencje właścicieli pod wzglę
dem estetycznym, ale też potrzeby izolacji 
lub otwarcia się na otoczenie. Warto też pa
miętać, że rodzaj ogrodzenia nie tylko wpły
wa na widoczność tego, co dzieje się na na

szym podwórku, ale też będzie determinował 
widok z okien domu.

Jedną z największych zalet ogrodzeń nie-
przeziernych jest możliwość odizolowania 
się od brzydkiego widoku, kłopotliwego są
siedztwa lub ruchliwej ulicy. Taki parkan nie 
tylko oddzieli wizualnie, ale też pomoże chro
nić przed hałasem i kurzem. To rozwiązanie, 
na które chętnie decydują się osoby cenią
ce prywatność i pragnące osłonić się przed 
wzrokiem przechodniów lub sąsiadów. Ma to 
szczególne znaczenie, jeśli ogrodowa strefa 
wypoczynku i  taras położone są w  pobliżu 
granicy działki. Ogrodzenie pełne ma jednak 
swoje minusy. Rzuca cień, co może szkodzić 
roślinom, a także optycznie pomniejsza prze
strzeń. Może sprawiać wrażenie nieprzystęp
nego, ale odpowiednio dobrane do stylu bu
dynku, będzie przykuwać wzrok i  dodawać 
posesji charakteru. 

  Małgorzata Podemska, menadżer ds. rozwoju rynku 
w firmie PlastMet Systemy Ogrodzeniowe

CZY OGRODZENIE METALOWE WYMAGA OKRESOWEJ KONSERWACJI?
Stal jest materiałem solidnym i trwałym, ma jednak poważnego wroga – rdzę. 
Produkowane dawniej, słabej jakości stalowe przęsła z czasem potrzebowały 
odnowienia. Dziś odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na etapie produk-
cji daje pewność, że ogrodzenie zupełnie nie wymaga konserwacji ani czysz-

czenia, zachowując swoje walory wizualne przez 
wiele lat. Bardzo dobrą metodą jest system Duplex, który łączy 
w sobie zalety cynkowania i powłoki lakierniczej. Po nałożeniu 
warstwy cynku, jest ona chropowacona przez omiatanie, dzięki 
czemu natryskiwana w drugiej kolejności farba lepiej do niej 
przywiera. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, co 
znacznie wydłuża żywotność produktu. Daje jednocześnie moż-
liwość nadania ogrodzeniu dowolnego koloru. Zgodnie z normą 
EN-ISO 12944-5 system Duplex zapewnia 40-letni okres ochro-
ny stali. Co ważne, przęsła są zabezpieczone nawet w trudno 
dostępnych miejscach i załamaniach. Zwiększa się również 
odporność mechaniczna. Według badań Instytutu Ochrony 
Antykorozyjnej w Dreźnie system ten w porównaniu ze średnią 
powłoką malarską bez cynkowania jest 10-krotnie bardziej 
odporny na ścieranie, 8-krotnie bardziej odporny na uderzenia 
kamieni i ma aż 20-krotnie lepsze zabezpieczenie krawędzi. 

Fot. Plast-Met Systemy OgrodzenioweFot. Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe
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Znacznie częściej stosowane są ogrodze-
nia przezierne, przy czym warto zaznaczyć, 
że stopień widoczności może być bardzo 
różny – od lekkich wizualnie, ażurowych 
ogrodzeń dających praktycznie pełen wgląd 
w przestrzeń prywatną, po płoty z mniejszy
mi lub większymi prześwitami. Wśród zalet 
ogrodzeń ażurowych wymienić można walo
ry estetyczne – takie przęsła pozwalają wy
eksponować budynek i otaczający go ogród, 

wpisują też obiekt w otoczenie. Po modele, 
które nie przesłaniają widoku, warto sięgnąć 
szczególnie wtedy, gdy poza granicami dział
ki rozciąga się piękny krajobraz. Takie roz
wiązanie nie zaburza też przepływu powie
trza i nie zacienia działki.

Oczywiście, ogrodzenia pełne i  ażurowe 
da się ze sobą łączyć, dostosowując je do 
indywidualnych potrzeb. Można na przykład 
od frontu zastosować dekoracyjne ażurowe 

przęsła eksponujące budynek, natomiast peł
nymi przegrodami oddzielić część wypoczyn
kową od działek sąsiednich. W innej lokali
zacji może być wskazane osłonięcie się litym 
ogrodzeniem od ulicy, a od tyłu powiązanie 
domu widokowo z krajobrazem. Zestawiając 
ogrodzenie ażurowe z  fragmentami litego 
muru, można też osiągnąć ciekawe efekty 
estetyczne.

Brama przesuwna 
czy dwuskrzydłowa?

Choć większość elementów ogrodzenia wbu
dowana jest na stałe, kluczowe dla komfor
tu i bezpieczeństwa mieszkańców są części 
ruchome, czyli furtka i  brama wjazdowa. 
Powinny być zabezpieczone przed wtargnię
ciem niepożądanych osób, ale też umożli
wiać komfortowe dostawanie się do środka 
przez domowników. Z pomocą przychodzi tu 
automatyka i  systemy zdalnego sterowania. 
Domofon lub wideodomofon, a także otwie
rana na pilota brama wjazdowa ułatwiają 
kontrolę dostępu, a także pozwalają otwierać 
i zamykać posesję bez konieczności wycho
dzenia na zewnątrz. 

Ważną kwestią, jaką należy rozważyć na 
etapie budowy ogrodzenia, jest rodzaj bramy 
wjazdowej. Zasadniczo mamy do czynienia 
z dwoma sposobami otwierania – przesuw
nym i  rozwiernym. W tym drugim przypad
ku najczęściej stosuje się podział na dwa 
 skrzydła. 

Pod względem komfortu otwierania wygry
wa brama przesuwna. Przy ręcznym otwiera
niu musimy bowiem wykonać mniej ruchów. 
Taka brama zajmuje też na posesji znacznie 
mniej miejsca, porusza się bowiem tuż przy 
ogrodzenia. Nie sprawdzi się jednak na wą
skiej działce. Aby mogła się otworzyć, po
trzebuje po jednej stronie wolnej przestrzeni 
równej długości światła przejazdu powięk
szonej o około 30–50% (długość przeciwwa
gi wynikająca z  konstrukcji). Problemem 
może okazać się też ukształtowanie terenu, 
jeśli działka wznosi się wzdłuż linii, po której 
przemieszcza się skrzydło.

Brama dwuskrzydłowa jest rozwiąza
niem tańszym (ale automatyka wymagająca 
dwóch siłowników jest już droższa niż do 
bramy przesuwnej). Ma tradycyjny charakter 
i niektórzy inwestorzy decydują się na nią ze 
względów estetycznych. Taki rodzaj polecany 
jest też jako brama tzw. techniczna. Jeśli na 
posesji mamy dodatkowy wjazd, z  którego 
korzystamy jedynie od czasu do czasu, wy
starczy zamontować tam najprostszy model 
ręcznie otwieranej bramy rozwiernej.

  Jarosław Mirowski, doradca techniczny firmy Joniec®

CZY OGRODZENIA BETONOWE TRZEBA IMPREGNOWAĆ PO WYMUROWANIU?
Ogrodzenia betonowe mogą po kilku latach utracić swoją pierwotną świeżość wyglądu. Jest 
to naturalny proces, na który wpływ ma przede wszystkim środowisko naturalne, w którym 
żyjemy, oraz codzienna eksploatacja. Zabrudzenia powodowane są przez warunki atmo sfe-
rycz ne (deszcz, śnieg), zanieczyszczenia pochodzą też z otoczenia (kurz, błoto, sadza). Co 
możemy z tym zrobić? Jedną z najbardziej popularnych metod jest zabezpieczenie powierzchni 
ogrodzenia impregnatem. Zwiększy on odporność na zabrudzenia i wpływ warunków atmo sfe-
rycznych, poprawi wygląd powierzchni betonowej, wzmocni jej kolor, zmniejszy ścieralność. 
Co jest ważne: minimalny czas od zakończenia budowy ogrodzenia to 4 tygodnie. Jeśli im-
pregnat Protect stosowany jest po usunięciu wykwitów – to może być on aplikowany dopiero 
po 5–7 dniach od momentu nałożenia preparatu do usuwania wykwitów i nalotów, na czystą 
i suchą powierzchnię. Regularna pielęgnacja i odpowiednie zabezpieczanie betonowych po-
wierzchni na pewno sprawi, że ich wygląd będzie cieszył oko przez długi czas. Dodatkowo 
koszt czynności pielęgnacyjnych jest na pewno mniejszy niż koszt remontu czy przebudowy 
ogrodzenia oraz innych elementów ogrodu.

Fot. Joniec

Fot. Joniec
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