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Nowoczesne urządzenia grzewcze

  Życzymy Państwu, 
aby nadchodzący Nowy Rok był obfity we wszelką pomyślność, 

radość, życzliwość i optymizm. 
Niech przyniesie nam wszystkim energię do realizacji planów 
oraz siłę i wiarę, że wszystko co najlepsze czeka na odkrycie 

i ciągle jeszcze jest przed nami... 
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Spokojnych  
i radosnych

świąt Bożego Narodzenia,  
a w nadchodzącym roku szczęścia, 
wielu nowych wyzwań i sukcesów  

w realizacji planów!

NUMER 1 W POLSCE
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Przed remontem
Małżeństwo z  nastoletnią córką zajmuje 
mieszkanie z  poddaszem. Na pierwszym 
poziomie znajduje się hol, salon połączony 
z kuchnią i jadalnią, dwie sypialnie oraz ła-
zienka z  WC. Aranżacja tych pomieszczeń 
była niezbyt korzystna. Ciężkie, masywne 
meble w ciemnobrązowym kolorze i niewiel-
ka przestrzeń wolna działały przygnębiająco. 
Również łazienka zastawiona ciemnymi szaf-
kami wydawała się mała i niefunkcjonalna. 
A całości dopełniały ciemne drzwi.

Gospodarze zwrócili się do projektantki 
wnętrz, Magdy Knappe, z prośbą o zmianę 
aranżacji części mieszkania (około 50 m2). 
Z metamorfozy wyłączono bowiem dwie sy-
pialnie oraz poddasze, na które prowadzą 
schody. Po poznaniu oczekiwań gospodarzy 
projektantka sporządziła projekt zmiany wy-
stroju wnętrz. Zaproponowała urządzenie 
ich w  lekkim stylu skandynawskim. Inwe-

storom projekt się spodobał i  przystąpiono 
do pracy. Projektantka stale współpracuje 
ze sprawdzonymi wykonawcami, których 
działania także nadzoruje. Dla inwestorów 
była to gwarancja, że wszystkie prace wy-
kończeniowe zostaną wykonane z  należytą 
 starannością. 

Efekty metamorfozy…
Po metamorfozie wnętrz trudno oprzeć się 
wrażeniu, że jesteśmy w  zupełnie innym 
mieszkaniu. Już od  progu ukazuje się bo-
wiem duże, jasne i  przestronne wnętrze. 
Zniknęło odczucie przytłoczenia, a  pojawiła 
się świetlista przestrzeń. Białe, proste drzwi 
dodały lekkości, a okna, pozbawione żaluzji 
i  ciężkich zasłon, wpuściły więcej światła 
i  otworzyły mieszkanie na przestrzeń ota-
czającą budynek. Zasłony i delikatne firanki 
uszyła krawcowa, wchodząca w skład ekipy 
wykonawców.

W BIAŁO-NIEBIESKIEJ TONACJI

Nowoczesne, eleganckie, 
wysmakowane – tak krótko 
można scharakteryzować nową 
aranżację prezentowanego 
mieszkania. Efekt tej 
metamorfozy pokazuje, jak 
ważna jest dobra współpraca 
z projektantem wnętrz, fachowe 
wykonawstwo i sprawdzone, 
zaufane ekipy wykonujące 
poszczególne etapy prac 
remontowo-wykończeniowych. 

PRZED
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sunięty do ściany krótszym bokiem. Jest też 
nieco mniejszy od poprzedniego i wykonany 
z jasnego drewna.

Wszystkie te zabiegi pozwoliły uzyskać 
więcej wolnego miejsca i dodatkowo popra-
wiły dostęp do mebli.

…w kuchni
Całkowicie odmieniona została również 
kuchnia. Już nie przypomina dawnej ponu-
rej i niefunkcjonalnej, z licznymi półeczkami 
i rozrzeźbionymi frontami szafek, na których 
gromadził się kurz. Teraz jest jasna, biała 
z  delikatnymi akcentami szaroniebieskimi, 
łączącymi ją z kolorystyką jadalni i salonu.

Zlewozmywak i płyta indukcyjna pozosta-
ły na dawnym miejscu. Lodówka również, 
ale wymieniono ją na model do zabudowy 
i ukryto w szafce sięgającej sufitu. Natomiast 
piekarnik znalazł się w  tzw. słupku, dzięki 
czemu wygospodarowano dodatkowe miej-
sce na szuflady.

Szafki mają gładkie fronty, wiszące sięgają 
sufitu, znacznie zwiększając ich pojemność. 

…w salonie
Z  dawnego wyposażenia rozpoznajemy je-
dynie duży telewizor, kolumny głośnikowe, 
lampy wiszące nad stołem i ulubiony obraz 
gospodarzy, którego barwy stały się inspi-
racją dla projektantki przy projektowaniu 

kolorystyki całego wnętrza. I  jeszcze drew-
niane deski jesionowe na podłodze, które 
oczywiście zostały, bo były w dobrym stanie 
i  nie wymagały odświeżenia. Teraz jednak 
dzięki białym meblom wydają się znacznie 
 jaśniejsze. 

Całe wnętrze utrzymane jest w  kolory-
styce biało-szaro-niebieskiej. Ściany zosta-
ły starannie wygładzone gładzią gipsową 
i pomalowane na biało. Pojawiły się też na 
nich motywy ozdobne – pionowe, różnej 
wysokości pasy w kolorze niebieskoszarym, 
przełamujące monotonię jednolitych ścian. 
A  na ścianie za telewizorem ułożono płytki 
imitujące cegłę, które następnie pomalowano 
białą, matową farbą.

Zmieniło się też ustawienie mebli. Szafka 
RTV, telewizor i  kolumny głośnikowe powę-
drowały na przeciwległą ścianę, a  ich miej-

sce zajęła wygodna sofa w niebieskoszarym 
kolorze. Obok niej stanął okrągły stolik ka-
wowy. Na podłodze zaś znalazł się dywan, 
którego szaro-niebieski deseń nawiązuje do 
koloru sofy. Stół natomiast pozostał w  tym 
samym miejscu, ale został odwrócony i przy-

PO
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z kwarcu i granitu (około 95%) z dodatkiem 
żywicy poliestrowej, dzięki czemu ma para-
metry użytkowe takie jak kamień naturalny 
wchodzący w jego skład. Charakteryzuje się 
więc dużą wytrzymałością na uderzenia, za-
rysowania i  ścieranie, niską nasiąkliwością 
oraz odpornością na wysoką temperaturę 
i plamienie.

Wzrok przykuwa wielobarwny pas pro-
stokątnych płytek ceramicznych, ułożonych 
w oryginalny sposób między szafkami stoją-
cymi a wiszącymi. Jest on też jedyną ozdobą 
kuchni, widoczną także z jadalni i salonu.

…w łazience
Metamorfozę przeszła również łazienka. Wy-
mieniono w niej wszystko: pokrycie podłogi, 
płytki na ścianach, urządzenia sanitarne oraz 
meble. Wprawdzie urządzenia sanitarne po-
zostawiono w  tym samym miejscu, ale wy-
mieniono je na nowocześniejsze i  bardziej 
funkcjonalne. Półokrągłą kabinę prysznico-
wą z wysokim brodzikiem zastąpiono lekką 
kwadratową, zamontowaną bezpośrednio 
na posadzce. Nie zmniejsza więc optycznie 
przestrzeni łazienki. Zniknęły też WC z  wi-
doczną spłuczką i  niezbyt wygodna umy-
walka oparta na półokrągłej szafce. Nowy 
sedes, zainstalowany na ukrytym stelażu, nie 
tylko wygląda estetyczniej, ale też odsłania 
posadzkę pod nim. Umywalkę umieszczono 
na białym blacie, pod którym stolarz wykonał 
dwie podwieszane szuflady w  pastelowym 
zielonym kolorze. Pralkę ukryto w  specjal-
nie w  tym celu zaprojektowanej szafce pod 
oknem. Całości aranżacji dopełniają płytkie 
szafki umieszczone nad WC oraz duże lustro 
w zielonej ramie.

Kolorystyka łazienki jest taka sama jak 
pozostałych wnętrz. Ściany zostały pokryte 
białymi płytkami, na podłodze zastosowano 
szare płytki ułożone w jodełkę. Szafki zaś są 
białe, niebieskie i zielone. Wykonanie zabu-
dowy meblowej również powierzono stola-
rzowi, a  blatu z  płyt kwarco-granitowych – 
kamieniarzowi.

Inwestorzy poprosili projektantkę również 
o  zagospodarowanie niewielkiego pomiesz-
czenia, służącego wcześniej jako składzik. 
Teraz jest tam osobna toaleta z podwiesza-
nym WC, zamontowanym na ukrytym stelażu 
oraz niewielka umywalka. 

Jak mówi projektantka nowej aranżacji, 
Magda Knappe, największą dla niej satysfak-
cją jest zadowolenie klienta oraz to, że – jak 
zgodnie twierdzą mieszkańcy – będzie się im 
teraz milej i wygodniej żyło. 

Zdjęcia: MKdezere

CO WYRÓŻNIA STYL SKANDYNAWSKI?
Przywędrował do nas z dalekiej północy, gdzie mieszkańcy 
odczuwają niedobór naturalnego światła. I to właśnie było 
jednym z czynników, które ukształtowały nurt w aranżacji 
wnętrz, określany jako styl skandynawski. Kolejne to zamiłowanie naszych północnych sąsia-
dów do ekologii i funkcjonalnych mebli.
Czym więc wyróżnia się styl skandynawski?
Kolorystyka wnętrz – ma rozjaśniać przestrzeń pomieszczeń i optycznie je powiększać. 
Jasne są więc ściany, podłogi i meble. Dominuje biel, często zestawiana z ciepłymi, pastelowy-
mi odcieniami szarości i beżów.
Minimalistyczny wystrój – wnętrza wypełniają tylko te meble, urządzenia i przedmioty, 
które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Ich ilość jest więc ograniczona do nie-
zbędnego minimum, a te, które znajdują się w pomieszczeniach, pełnią wyłącznie funkcję 
użytkową.
Prostota form – meble pozbawione są wszelkich zdobień, ornamentów i innych dekoracji. 
Przy czym ich proste formy tworzone są zgodnie z zasadami ergonomii; są więc wygodne 
i przyjazne dla ludzi.
Naturalne materiały – styl ten preferuje drewno, bawełnę, wełnę i len. Z tych materiałów 
wytwarzane są deski podłogowe, meble, obicia kanap i foteli, dywany, zasłony i narzuty. 
Maksymalne wykorzystanie światła dziennego – lekkie zasłony i firany nie zakrywają 
całkowicie okien, a jedynie je okalają. Pozbawione są też dekoracyjnych drapowań i wszelkich 
ozdób. 

Architekt radzi

Takie rozwiązanie pozwoliło też ukryć rurę 
prowadzącą do okapu. Całą zabudowę wy-
konał stolarz współpracujący od lat z projek-

tantką, a blaty kuchenne w kolorze złamanej 
bieli z płyt kwarco-granitowych – kamieniarz. 
Blat jest z  konglomeratu wytwarzanego 
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Redukcja efektu olśnienia
Z  efektem olśnienia mamy do czynienia 
wtedy, gdy oko człowieka jest narażone na 
bezpośredni kontakt ze źródłem światła bądź 
z jaskrawą powierzchnią, która je odbija. Tu 
należy kierować się wartością UGR (Unified 
Glare Rating), wskaźnika charakteryzujące-
go olśnienie. Im niższa jego wartość, tym 
większy komfort pracy, mniejsza ilość błędów 
i  ograniczone uczucie zmęczenia. W  przy-
padku lamp przeznaczonych do pomieszczeń 
biurowych wybierajmy więc produkty gwa-
rantujące wartości UGR poniżej 19, jak np. 
lampy z superenergooszczędnej serii TERRA 
2 LED. Warto też zainwestować w  oprawy 
z  kloszem pryzmatycznym, który zmniejsza 
wrażenie dyskomfortu wywoływane przez 
sztuczne światło, np. SMART LED EVO lub 
lampy z rodziny BARIS LED.

Odpowiedni strumień światła 
i możliwość jego prostej 
regulacji z poziomu lampy

Prace, przy których konieczna jest duża pre-
cyzja, wymagają światła o  odpowiednich 
parametrach. Należy do nich wspomniany 
wskaźnik olśnienia UGR, ale również współ-

czynnik oddawania barw, natężenie oświetle-
nia i jego równomierność. Do typowych prac 
biurowych wskazane jest natężenie o warto-
ści 500 luksów na powierzchni biurka. Do 
tego oczywiście odpowiednia barwa światła, 
dostosowana zarówno do ogólnego rodzaju 
działalności, jak i do konkretnych sytuacji. Tu 
też warto pamiętać o parametrach – 4000 K 
będzie sprzyjać maksymalnej koncentracji, 
a 2700–3000 K wprowadzi nas w nastrojo-
wy klimat. 

Ekologia i oszczędności
Nowoczesne lampy biurowe, takie jak np. 
SMART LED EVO czy rodzina lamp BARIS 
LED od Lena Lighting są także wyposażone 
w  inteligentne sterowanie, które pozwala 
na automatyczne dostosowanie natęże-
nia oświetlenia do warunków panujących 
w  biurze. Gdy np. do biura wpada przez 
okno większa ilość światła, lampa zmniejsza 
własny strumień, oszczędzając energię, ale 
wciąż zapewniając komfortowe warunki pra-
cy. Dodatkowo, w module sterującym lampy 
znajduje się czujnik obecności, który wyłącza 
ją, gdy nikogo nie ma na stanowisku pracy. 

Funkcja  
dezynfekcji powierzchni

Absolutną nowością na rynku są lampy hy-
brydowe, jak UV-C STERILON SQUARE. 
Zapewnia on energooszczędne i komfortowe 
oświetlenie miejsca pracy, a przy tym łatwo 
przeistacza się w  lampę do dezynfekcji po-
wierzchni. Lampa ta została wyposażona 
w  energooszczędne moduły LED i  techno-
logie niwelujące efekt olśnienia. Świetnie 
sprawdzi się więc tam, gdzie praca wymaga 
skupienia, a przy tym ma wbudowane świe-
tlówki UV-C skierowane bezpośrednio na 
powierzchnię, co sprzyja skutecznej dezyn-

NOWOCZESNE LAMPY DO BIUR
Dobre oświetlenie miejsca pracy to jeden z kluczowych elementów, 
który należy mieć na względzie przy projektowaniu biura, 
przestrzeni coworkingowej, jak również indywidualnych stref 
home office. To inwestycja nie tylko pod kątem ekonomicznym, 
ale także czynnik wpływający na poprawę jakości, komfortu 
pracy oraz zdrowia. Warto więc wybrać produkty o odpowiednich 
parametrach i cechach, które pomogą dostosować oświetlenie 
do różnych sytuacji i stopnia natężenia światła w ciągu dnia, 
a jednocześnie zagwarantują obniżenie kosztów energii elektrycznej. 

fekcji. Wbudowany odwrócony czujnik ruchu 
RCR zapobiega przed przypadkowym wtar-
gnięciem w  strefę bezpośredniego działania 
promieni UV-C, przed którymi należy chronić 
skórę i oczy. W czasie pandemii lampy do de-
zynfekcji powierzchni stają się coraz bardziej 
popularne. Światło ultrafioletowe (UV-C) jest 
bowiem zdolne usunąć z  otoczenia wirusy, 
bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA 
wszelkich mikroorganizmów, które zostaną 
poddane naświetleniu. Połączenie tej techno-
logii z oświetleniem o wysokich parametrach 
jest innowacją, która okazała się niezwykle 
przydatna dla firm. 

Design 
Największym powodzeniem cieszą się nowo-
czesne, ale ponadczasowe oprawy. Można 
jednak wybierać z  bardzo szerokiej oferty, 
a  nawet dostosować produkt pod indywi-
dualne preferencje. Co wybrać? W przypad-
ku lamp zawieszanych warto zwrócić uwa-
gę na modele BARIS 40 LED oraz SMART 
LED EVO, które subtelny design łączą z  in-
teligentną technologią i  wysokimi parame-
trami. Warta uwagi jest też seria TERRA 2 
LED – wyposażona w superenergooszczędne 
moduły LED i charakteryzująca się wysokim 
strumieniem świetlnym, a przy tym dostępna 
w wielu wersjach i wariantach.
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Aranżacja mieszkania w  stylu in-
dustrialnym daje duże możliwości 
kreatywne, ale wbrew pozorom, 

wnętrza inspirowane loftami są bardzo wy-
magające i należy ściśle trzymać się wyzna-
czonych zasad. 

Co to są lofty?
Już pod koniec XIX w. w Paryżu opuszczone 
hale przemysłowe służyły jako atelier ubogim 
artystom. W  dużych, dobrze doświetlonych 
pomieszczeniach mogli swobodnie pracować 
i  pomieścić swoje płótna. Przełom nastąpił 
jednak dopiero w połowie XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych. W wyniku powojennej 
recesji i tendencji wyprowadzania przemysłu 
na obrzeża miast pozostało wiele pustych 
obiektów pofabrycznych, bez koncepcji na 
ich zagospodarowanie. Opłaty za wynajem 
opuszczonych fabryk były stosunkowo nis-
kie, dlatego szybko znalazły zainteresowanie 
wśród ubogich artystów. Początkowo po-
mieszczenia przypominały slumsy. Podob-
no niektóre nie miały nawet elektryczności. 
Artyści jednak ze zniszczonych i  surowych 
pomieszczeń stworzyli wygodne miejsce do 

pracy i  mieszkania. W  nieskrępowanych 
przestrzeniach zaczęły powstawać galerie, 
studia, odbywały się koncerty i  inne wyda-
rzenia kulturalne. Lofty stały się miejscem 
życia bohemy i symbolem swobody twórczej. 
Na piątym piętrze Faktory w Nowym Jorku 
urzędował Andy Warhol, którego utrzymane 
w  srebrnych barwach atelier i  przyjęcia or-
ganizowane w  opuszczonych, powojennych 
budynkach stworzyły legendę loftów. Życie 
w  tych obiektach zaczęło stanowić wyraz 
buntu przeciw luksusowym willom i sposób 
afirmacji własnego lifestyle’u czy raczej loft-
-style’u. Wraz z  nastaniem mody na lofty, 
diametralnie wzrosły ich ceny. 

Wnętrza budynków od prymitywnych form 
wyposażenia ewoluowały do nowoczesnych, 
najlepszych materiałów i  technologii. Lofty 
stały się obiektem westchnień miłośników 
ekstrawagancji i luksusu. 

Za co kochamy lofty?
W  loftach urzeka przede wszystkim duża, 
otwarta powierzchnia, dająca nieograniczo-
ne możliwości aranżacyjne. Właściciel loka-
lu staje się kreatorem przestrzeni swojego 

Magdalena Ćwikła

Jak urządzić mieszkanie w stylu industrialnym? O czym należy 
bezwzględnie pamiętać i czego się wystrzegać?

mieszkania z nieograniczoną możliwością jej 
zmian. Staje się tym, czym chce uczynić ją 
jej właściciel. Lofty cechuje duży metraż (do-
chodzący nawet do 700, 800 m2!). 

Kolejny atut, którego nie znajdziemy 
w  tradycyjnej zabudowie, to wysokie su-
fity, dochodzące do około 4 m wysokości 
lub nawet więcej. Duże, niekiedy sięga-
jące kilku kondygnacji okna to ich kolejny 
atrybut. Wspaniale doświetlają pomiesz-
czenie, stwarzając ogromne pole działa-
nia wyobraźni. We wnętrzach widoczne 
są elementy konstrukcji, instalacji, beton, 
cegła. W  niektórych przypadkach możliwe 
jest wykorzystanie starej windy towarowej. 
Całość daje surowy, industrialny i niepowta-
rzalny charakter. Niestety, takie mieszkania 
są bardzo drogie. Dlatego wielu miłośników 
loftów urządza własne mieszkanie w  stylu 
industrialnym.

Styl industrialny 
w mieszkaniu

Stworzenie odpowiedniego industrialnego 
klimatu w  mieszkaniu wymaga dużej wy-
obraźni, wyczucia smaku, a  także odwagi 
w  łączeniu różnorodnych stylistycznie ele-
mentów. Przede wszystkim dysponujemy 
mniejszą przestrzenią i  niższymi sufitami. 
Blok mieszkalny nie jest halą produkcyjną 
ani spichlerzem. Wykreowanie wiernego 

W STYLU  
INDUSTRIALNYM
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Fot. Cersanit

wnętrza wzorowanego na loftach może wy-
magać dużych nakładów pracy.

Kreowanie przestrzeni
Styl industrialny wymaga przestrzeni. Nie ma 
w nim miejsca na zamkniętą kuchnię i wy-
dzielone oddzielnie pokoje. Idealnie, gdy-
by całe mieszkanie mogło stać się jednym 
pomieszczeniem. Wyjątek może stanowić 
wydzielona łazienka. Z  pewnością proble-
matyczne będą ściany nośne, ale można je 
sprytnie wkomponować w całość i na przy-
kład za jedną z nich ustawić łóżko w sypial-
ni. Pozostała przestrzeń powinna być otwarta 
i podzielona na strefy: gotowania, spożywa-
nia posiłków, pracy i  odpoczynku. W  do-
mach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach 
dwupoziomowych warto zastanowić się nad 
otworzeniem obu kondygnacji, aby stworzyć 
„wyższe sufity” i zostawić jedynie antresole. 
Takie zabiegi muszą jednak zostać przewi-
dziane już na etapie projektowania i budowy.

Materiały, których  
nie może zabraknąć

Styl industrialny cechuje prostota i  suro-
wość. Nie ma w nim miejsca na bogactwo 
i  różnorodność zastosowanych materiałów. 
Ograniczamy je do minimum. W mieszkaniu 
utrzymanym w takim klimacie do podstawo-
wych materiałów wykończeniowych należą: 
beton, stal oraz cegła i szkło. Jeżeli pojawia 
się drewno, to najlepiej surowe.

Przeważająca kolorystyka
Kolorystyka takiego mieszkania może wydać 
się dość męska. Paleta stosowanych kolorów 
jest bowiem stosunkowo wąska. Dominuje 
szarość, a  także czerń, która może zostać 
przełamana naturalnym kolorem drewna. 
Możemy wprowadzić także zieleń, czer-
wień, granat czy fiolet, ale bez ich odcieni 
uzupełniających. Jedyną barwą, która może 
występować w różnym natężeniu i odcieniu 
to szarość. Unikamy kolorów pastelowych, 
słodkich, a  także odcieni beżu i  śmietanki. 
Jeżeli zależy nam na rozjaśnieniu pomiesz-
czenia, można pomalować ścianę po prostu 
na biało.

Charakterystyczne elementy
Lofty mieszczą się w  opuszczonych budyn-
kach przemysłowych. Aranżując je, nie usu-
wa się widocznej instalacji, kabli, wentylacji 
czy elementów konstrukcji. Wszystkie zosta-
ją zachowane. Dlatego decydując się na taki 
styl we własnym mieszkaniu, zamiast cho-
wać wszystkie elementy pod tynkiem czy nad 

Fot. Laveo

Fot. Marcin Dekor

Płyta RIGIPS 4PRO™  
z 4 spłaszczonymi  krawędziami

Zalety:
n szybsza praca
n mniejsze zużycie mas szpachlowych
n doskonała gładkość powierzchni

reklama

podwieszanymi sufitami, warto je uwydatnić. 
Kabel elektryczny może swobodnie piąć się 
po ścianie. Wręcz powinien być widoczny. 
Nie stosujemy też armatury podtynkowej. 
Widoczne rury hydrauliczne nie stanowią 

problemu. Nie maskujemy również wenty-
lacji. Wybieramy proste włączniki światła, 
przypominające te instalowane w  starych 
zakładach produkcyjnych. Jak najbardziej 
mogą być czarne. 

Fot. Deante
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Co na podłogę?
Idealna będzie ta wykonana z betonu. W ta-
kich wnętrzach często stosuje się też żywi-
ce polimerowe. Przypominają nawierzchnie 
stosowane w  fabrykach. Są gładkie i  łatwe 
w  utrzymaniu czystości. Zanim się na nie 
jednak zdecydujemy, należy sprawdzić, czy 
podłoże, na które zostanie położona taka 
podłoga, jest równe, gdyż żywice są podło-
gami samopoziomującymi się. Możemy rów-

nież pokusić się o gres imitujący beton lub 
ciemne, naturalne kamienie. Jeżeli kładzie-
my podłogę na już istniejącą i mamy ograni-
czone możliwości dotyczące grubości nowej 
posadzki, możliwym rozwiązaniem jest za-
stosowanie na przykład paneli winylowych, 
których rysunek przypomina oczywiście be-
ton. W  przypadku podłóg drewnianych re-
zygnujemy z  tradycyjnego parkietu na rzecz 
zwykłych desek.

Dekoracja ścian
Surowa cegła to idealny materiał do wy-
kańczania ścian w stylu industrialnym. Taki 
„nagi” mur wspaniale wpisuje się w  klimat 
tego typu wnętrz. Unikamy natomiast klin-
kieru. Dobrym rozwiązaniem jest również be-
ton. Na ścianach stosuje się beton struktural-
ny. Można go kupić w formie specjalistycznej 
mieszanki i formuje się go w postaci wylew-
ki. Można też wybrać prostszą wersję, czyli 
gotowe płyty betonowe. To bardzo wygodne 
rozwiązanie, ponieważ już przed zakupem 
znamy wzór i  rozmiary, a  sam montaż nie 
jest skomplikowany. Takie płyty wystarczy 

przykleić np. do ściany klejem jednoskładni-
kowym lub przymocować za pomocą kotew. 
Płyty dostępne są w różnych wzorach, kolo-
rach i rozmiarach. Ściany można również po-
malować zwykłą białą farbą. Nie stosujemy 
natomiast żadnych wzorów. Unikamy też ta-
pet, chyba że będzie widniał na nich rysunek 
betonu lub stylistycznie będą nawiązywały 
do wnętrza opuszczonej fabrycznej hali.

Wyposażenie
Im mniej, tym lepiej – taką zasadą należy 
się kierować podczas urządzania mieszka-
nia w  stylu industrialnym. Zbyt duża ilość 
mebli i  akcesoriów może zaburzyć układ. 
Dobieramy meble o  jak najprostszej formie. 
Mile widziane są te wykonane ze stali i imi-
tujące szafki oraz regały przemysłowe. War-
to rozejrzeć się na rynku, gdyż co jakiś czas 
firmy wyprzedają niepotrzebne już „meble” 
i czasami można trafić na oryginalne regały. 
W  takim wnętrzu klimatycznie będą wyglą-
dały również meble wykonane z  palet. Styl 
industrialny wymaga kreacji – często przed-
miotom nadajemy inną funkcję niż pełniły 
wcześniej. Meble możemy tworzyć nawet 
ze skrzynek czy metalowych koszy. Do ich 
budowy można wykorzystać nawet siatkę. 
W  kuchni większość mebli powinna być 
otwarta. Raczej unikamy szafek zamkniętych 
i fornirowanych. Na ścianach wieszamy zwy-
kłe półki drewniane lub metalowe. 

Dodatki i dekoracje
Stylowym dodatkiem w  takim wnętrzu bę-
dzie na przykład nieużywana maszyna to-
karska, imadło oraz proste, przemysłowe 
lampy. Wybieramy modele metalowe, mogą 
być osłonięte siatką. Rezygnujemy z dekora-
cji okien. Wyjątek mogą stanowić chowane 
rolety. Liczy się dbałość o szczegóły, dlatego 
wybieramy prostą, odpowiednio stylizowa-
ną, najlepiej czarną armaturę. Wnętrze ma 
dawać wrażenie chłodnego i  maksymalnie 
prostego, dlatego nie ma w nim miejsca na 
dodatkowe dekoracje. Pledy, świece, wazoni-
ki, wszelkie figurki i  słodkie bibeloty należy 
schować głęboko do szafy. 

Co wyróżnia styl loftowy? 
 » prostota i minimalizm,
 » otwarta przestrzeń,
 » duże powierzchnie okien,
 » widoczne elementy instalacji, 
kabli, elementów konstrukcji,
 » charakterystyczne materiały: 
beton, cegła, stal,
 » proste, bez zbędnych zdobień meble, 
metalowe regały.

Fot. Opoczno

Fot. Noti

Fot. Cosentino 
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LAMPA Z FUNKCJĄ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
UV-C STERILON SQUARE firmy Lena Lighting to połączenie komfortowe-

go oświetlenia miejsca pracy z funkcją dezynfekcji powierzchni. Hybrydowa 

lampa od producenta z Wielkopolski została wyposażona w energooszczęd-

ne moduły LED i technologie niwelujące efekt olśnienia, a przy tym ma wbu-

dowane świetlówki UV-C skierowane bezpośrednio na powierzchnię. Tech-

nologia ta sprzyja skutecznej dezynfekcji. Światło ultrafioletowe (UV-C) jest 

bowiem zdolne usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć 

DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświe-

tleniu. UV-C STERILON SQUARE ma też odwrócony czujnik ruchu RCR, któ-

ry zapobiega przed przypadkowym wtargnięciem w strefę bezpośredniego 

działania promieni UV-C, przed którymi należy chronić skórę i oczy. To ideal-

ne rozwiązanie dla placówek medycznych, biur czy wszelkich obiektów usłu-

gowych, jak np. salony fryzjerskie, kosmetyczne czy hotele.

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

CZARNE BATERIE
Dima to minimalistyczna kolekcja baterii marki Kuchinox, obejmująca róż-

norodne modele zarówno w czarnej, jak i chromowanej wersji. W skład ko-

lekcji wchodzi bateria zlewozmywakowa, dwa modele baterii umywalko-

wej, tradycyjna sztorcowa oraz z ruchomą wylewką w kształcie litery U, 

z boczną dźwignią. Do wyboru są również modele do strefy kąpielowej, 

tj. ścienna bateria natryskowa oraz dwa modele baterii wannowej. Pierw-

sza z nich to tradycyjna ścienna oraz 3-otworowa bateria, która (podobnie 

jak jej ścienny odpowiednik) została wyposażona w ceramiczny przełącz-

nik funkcji. Każdy z elementów został zaprojektowany tak, aby optymal-

nie wykorzystać dostępną przestrzeń. Delikatnie zaokrąglone bryły są ele-

ganckie i ponadczasowe. Wprowadzają do pomieszczenia ład i harmonię, 

są też łatwe do utrzymania w czystości.
KOLOR ROKU 2021

Tikkurila zaprezentowała kolor roku 2021 – został nim delikatny błękit Y354 

Cumulus. Odcień ten, wybrany przez ekspertów Tikkurila, to kojąca i relaksu-

jąca tonacja, która wprowadza do pomieszczeń poczucie wyciszenia i harmo-

nii. Lekki niczym chmurka odcień jasnego błękitu wprawia w pozytywny na-

strój, przywodząc na myśl czyste, bezkresne niebo oraz otwierające się przed 

nami jasne horyzonty pełne nowych perspektyw, możliwości i  celów. Błę-

kit wyraża wspólnotowe poczucie nadziei. A w  dzisiejszych czasach silniej 

niż kiedykolwiek potrzebujemy właśnie nadziei, aby rozpocząć odbudowę na-

szej rzeczywistości konieczną dla tworzenia przyszłości. Błękit to kolor, któ-

ry emanuje spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. To odcień dla urodzonych 

optymistów, którzy wierzą, że po deszczu zawsze wychodzi słońce. Subtelna 

barwa Y354 Cumulus świetnie skomponuje się z pomieszczeniami urządzo-

nymi w różnych stylach, co stanowi ogromne źródło inspiracji do kolorystycz-

nych eksperymentów. W poszukiwaniu klasycznych aranżacji wystarczy zesta-

wić ten dyskretny ton np. z jasnym drewnem i bielą, które pozwolą wydobyć 

jego delikatność i zwiewność.



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

1

2

4 5

6

7
3

EKSPERCI LEROY MERLIN POLECAJĄ  

18 EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

MODNE LAMPY
Jak będzie wyglądał nasz dom jesienią i zimą 2020/2021? Wiele 
wskazuje na to, że jeszcze większą wagę będziemy przywiązywać 
do funkcjonalnych rozwiązań i użytecznych pomysłów. Zwrócimy 
uwagę na tworzenie wspólnej, przyjaznej dla wszystkich 
domowników, przestrzeni. Będziemy pamiętać o prywatnych 
strefach, w których każdy członek rodziny zgodnie ze swoimi 
potrzebami urządzi własny azyl – indywidualne, prywatne miejsce 
do pracy, relaksu czy lektury.

W ygodny, funkcjonalny dom nie 
może się obejść bez odpowied-
niego oświetlenia. Lampy wi-

szące i  stojące, żyrandole, plafony, kinkiety 
stają się coraz ważniejszym elementem wy-
stroju w miarę, jak dzień staje się coraz krót-

szy. W najbliższym sezonie warto zaintereso-
wać się metalicznym błyskiem na kloszach 
i  abażurach, a  więc lampami wykonanymi 
z  metalu: mosiądzu, cyny, miedzi, złota, 
które teraz przeżywa swoją kolejną młodość, 
oraz chromowanej lub malowanej proszkowo 
stali.

Metal pozwala na wiele eksperymentów; 
można go giąć, nacinać, dziurkować, malo-
wać itd. Często występuje w połączeniu ze 
szkłem, tkaniną, skórą i innymi naturalnymi 
materiałami, tracąc w ten sposób zimny, ste-
rylny, industrialny charakter. Bardzo efektow-
nie wyglądają dekoracyjne lampy z giętej lub 
perforowanej blachy z regularnymi nacięcia-
mi. Ciekawie prezentują się klosze wykorzy-
stujące plastyczność materiału, formowane 
w niedoskonałe formy przestrzenne. Jednak 
nadal geometria dominuje. Do stożków, sze-
ścianów, trapezów i walców dołączyły rów-
nież kule w różnych konfiguracjach, najczę-
ściej łączone ze szkłem. 

*  *  *
W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na je-

sień zimę 2020/2021 nie brakuje produktów, 
rozwiązań, pomysłów, dzięki którym oświe-
tlimy nasz dom funkcjonalnie, nastrojowo 
i zgodnie z najnowszymi trendami. 

Więcej inspiracji i informacji  
na www.leroymerlin.pl
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1. Lampa sufitowa BELISIANA, stal, E27. 
539 zł. 2. Lampa wisząca ORION, 4×E14. 
299 zł. 3. Lampka stołowa VENUS, metal, 
czarno-złota E27. 169 zł. 4. Reflektorek LU-
GAR, czarny, GU10. 79 zł. 5. Spirala  VIKING, 
szara E14. 179 zł. 6. Listwa NUORA GU10, 
biała. 187 zł. 7. Reflektorek CANBERA E14. 
79 zł. 8. Lampa wisząca TANGO czarna 5×E27, 
89,97 zł. 9. Żyrandol IRMA srebrny E27, 159 zł. 
10. Lampa podłogowa MILANO czarno-złota 
2×E14. 257 zł. 11. Lampa podłogowa CONE 
czarna 2×E14. 177 zł. 12. Lampa podłogowa 
NICKI mosiądz E27. 247 zł. 13. Lampka biur-
kowa TORONTO biało-złota. 127 zł. 14. Lampa 
podłogowa TORONTO czarno-złota E27. 317 zł. 
15. Lampa wisząca SAGITA TRACK czarna. E14. 
239 zł. 16. Lampa wiszaca SEVILLA czarna 
E27. 459 zł. 17. Lampa wisząca RETRO, metal 
E27. 284 zł. 18. Lampa wisząca VIDAR czarna 
GU10. 109 zł. 19. Lampa wisząca HOKI E27. 
40 zł. 20. Lampa wisząca FRANCIS czarno-złota 
E27. 21. Lampa wisząca NICKI mosiądz E27. 
157 zł. 159 zł. 22. Lampa wisząca NIDO czarna 
E14. 244 zł. 23. Lampa wisząca VILLA DARK, 
kryształowa E14. 265 zł. 24. Lampa wisząca 
SISI szara E27. 299 zł.
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Zastosowane produkty FAKRO:

 » Mieszkanie:  
9×okno obrotowe FTP-V,

 » Całe osiedle:  
202×okno obrotowe FTP-V.

O siedle mieszkaniowe Lwowski kwar-
tał powstało w historycznej dzielnicy 
Kijowa – Podole. Składa się z  sied-

miu dziesięciokondygnacyjnych budynków 
o dużej powierzchni przeszklenia. Dach w tak 
wysokich budynkach jest dość nietypowy, po-
nieważ jest to dach skośny. Umożliwiło to za-
montowanie okien dachowych FAKRO w ze-
spoleniach. Dwupoziomowe apartamenty na 
najwyższych piętrach zostały dzięki temu wy-
pełnione naturalnym światłem. Tak powstał 
kompleks mieszkalny o  nowoczesnym desi-
gnie i oryginalnym charakterze.

Nadiya Shulha, architekt ze studia projek-
towego HB Interiors, pokazała, jak wygląda 
jedno z  mieszkań na najwyższym piętrze 
osiedla mieszkaniowego Lwowski kwartał. 

Nadiya zaprojektowała mieszkanie dla mło-
dej i bardzo kreatywnej osoby. Klientka jest 
profesjonalną wizażystką, więc jej głównym 
wymogiem było uzyskanie przestrzeni, która 
będzie odpowiadać jej upodobaniom i  po-
trzebom związanym z  jej zawodem. Pod 
względem designu kobieta wybrała eklek-
tyczne wnętrze w stylu skandynawskim.

W rezultacie powstała bardzo jasna i deli-
katna przestrzeń z wieloma interesującymi, 
pomysłowymi akcentami. 

Wszystkie pokoje łączy jedna koncepcja, 
ale każdy z nich ma swój własny charakter. 
Chociaż mieszkanie ma dwa piętra, to jego 
powierzchnia jest niewielka. Dlatego przede 
wszystkim zadbano w nim o funkcjonalność 
i ergonomię. 

MIESZKANIE W KIJOWIE
Coraz więcej ciekawych projektów mieszkaniowych pojawia się 
na Ukrainie. Nowe osiedla mają wiele inteligentnych rozwiązań, 
które pozwalają każdemu właścicielowi zaprojektować swoje 
mieszkanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Prezentujemy 
jeden z takich projektów.

Okna dachowe nadały wnętrzu dużo indy-
widualności. Architekt wzięła pod uwagę roz-
mieszczenie okien, co dało impuls do stwo-
rzenia kolejnego ciekawego detalu wnętrza. 
Takim właśnie elementem jest okno dacho-
we w  sypialni. Zaprojektowany został geo-
metryczny wzór na suficie, który oprawiono 
w ramę. Dzięki temu, leżąc na łóżku, można 
spojrzeć w niebo, a  jeśli słońce świeci zbyt 
mocno –  zasłonić żaluzje. 

Natomiast okna dachowe w salonie i miej-
scu pracy wizażystki – make up roomie, za-
montowane na całej wysokości ścian, stwo-
rzyły niepowtarzalny klimat i  skutecznie 
doświetliły wnętrza naturalnym światłem. 
Dodatkowo, rozsądne wykorzystanie po-
wierzchni pozwoliło na stworzenie praktycz-
nego i stylowego mieszkania.
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Co porównujemy?
W artykule porównujemy dwa budynki jed-
norodzinne pod kątem ich cech energetycz-
nych. Budynki są identyczne pod względem 
wielkości bryły, powierzchni pomieszczeń 
oraz przegród. Różnią się natomiast zasto-
sowanymi materiałami izolacyjnymi, ele-
mentami techniki grzewczej i wentylacyjnej. 
W  artykule analizie poddano metodologię 
sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej oraz wzory świadectw energe-
tycznych nadawanych budynkom.

Zapotrzebowanie budynków 
na energię pierwotną

Przyjrzyjmy się wskaźnikom zapotrzebowa-
nia budynku na nieodnawialną energię pier-
wotną (EP) obliczonym dla dwóch analizo-
wanych budynków jednorodzinnych zgodnie 
z  wymaganiami Rozporządzenia o  Warun-
kach Technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i  ich usytuowanie. Wskaź-
niki EP, według Warunków Technicznych, są 
jednym z dwóch głównych kryteriów decy-

dujących w budynku o oszczędnościach pod 
względem energetycznym. Poniżej przedsta-
wiono analizę, jak w  dwóch identycznych 
domach jednorodzinnych można uzyskać 
zbliżony wskaźnik EP poprzez dwa różne 
podejścia. Wariant A bazuje na bezpośred-
nim wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii i w analizowanym przypadku będzie 

W jakim domu chciałbyś mieszkać?
Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać 
surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. 
Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko 
dobrze ocieplony, ale będą w nim musiały być również zastosowane 
urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Aby sobie 
uświadomić, jak ważna jest to zmiana i jakie korzyści niesie ze 
sobą dla użytkowników, prezentujemy porównanie dwóch domów, 
które na pierwszy rzut oka wydają się identyczne, ale różnią 
się zastosowaną izolacją oraz rodzajem ogrzewania. Który dom 
wybierzesz?

to biomasa. Wariant B to systematyczne 
i  kompleksowe podejście do efektywności 
energetycznej. 

Oba warianty dotyczą parterowego, nie-
podpiwniczonego budynku jednorodzinnego 
o  powierzchni ogrzewanej ponad 165 m2, 
gdzie około 126 m2 zajmuje część mieszkal-
na, a ponad 38 m2 stanowi pomieszczenie 
techniczne i garaż. W domu mieszka cztero-
osobowa rodzina. W części mieszkalnej przy-
jęto temperaturę wewnętrzną 20ºC, a w czę-
ści niemieszkalnej – 5ºC. 

Czym różnią się oba warianty 
budynku?

Współczynnik strat ciepła przez przewodze-
nie, Htr, dla wariantu A  budynku wyniósł 
577,94 W/K, a  dla wariantu B – 151,39 
W/K. Dodatkowo dla wariantu B wykonano 
krawędziową izolację cieplną ław fundamen-
towych do głębokości 80 cm z  materiału 

EP = 91,51 [kWh/(m2·rok)]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

EP = 117,24 [kWh/(m2·rok)]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

A

B

Rys. 1–2. Przybliżony wskaźnik EP w dwóch wariantach domów: wariant A, wariant B

Tabela 1. Przegrody zewnętrzne

Przegroda
Wariant A Wariant B

U [W/(m2 · K)] Opis U [W/(m2 · K)] Opis
Ściany zewnętrzne 1,44 mur z cegły pełnej gr. 38 cm 

+ tynki 0,15 mur z bet. komórkowego gr. 24 cm; wełna mineralna 
gr. 20 cm; tynki

Dach
0,63

krokwie 8×20 cm o rozstawie 
90 cm, pokrycie stanowią maty 

ze słomy gr. 10 cm
0,14

Krokwie 8×20 cm o rozstawie 90 cm, izolacja 12 cm 
wełny mineralnej pod krowiami, 18 cm wełny mineralnej 

nad krokwiami

Okna 2,6 pozostałe parametry:  
g = 0,85; C = 0,70 0,9 pozostałe parametry: g = 0,65; C = 0,70

Podłoga w części 
mieszkalnej 2,58 płyta betonowa gr. 15 cm, 

parkiet 0,17 Płyta betonowa gr. 15 cm, styropian gr. 20 cm; parkiet

Podłoga w części 
technicznej 3,26 płyta betonowa gr. 15 cm, gres 0,17 Płyta betonowa gr. 15 cm, styropian gr. 20 cm, gres

Drzwi zewnętrzne 5,0 bez szklenia 1,5 bez szklenia
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o  współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 
W/(mK) i grubości 12 cm.

Współczynnik strat ciepła na wentylację, 
Hve, dla wariantu A budynku wyniósł 144,42 
W/K.

Współczynnik strat ciepła na wentylację, 
Hve, dla wariantu B budynku wyniósł 77,17 
W/K.

Oba budynki z  zewnątrz niczym się nie 
różnią. To, co je różni, to izolacyjność cieplna 
przegród zewnętrznych, a  także rodzaje in-
stalacji grzewczych i wentylacyjnych. Przede 

Tabela 2. Wentylacja

Strefa budynku
Wariant A Wariant B

Wentylacja Opis Wentylacja Opis

Techniczna (5ºC) naturalna przyjęto 0,3 wymiany/godz., 
co dało strumień 30,13 m3/godz. naturalna przyjęto 0,3 wymiany/godz., co 

dało strumień 30,13 m3/godz.

Mieszkalna (20ºC) naturalna przyjęto 0,5 wymiany/godz., 
co dało strumień 274 m3/godz.

mechaniczna nawiewno–wywiewna 
z rekuperacją o sprawności odzysku 70%

przyjęto 0,5 wymiany/h co dało 
strumień 274 m3/godz.

Dodatkowo przyjęto strumień infiltrujący przez nieszczelności we-
dług wzoru dla budynku bez próby szczelności, co dało dodatkowo 
20 m3/godz. powietrza w strefie technicznej i 109 m3/godz. w strefie 
mieszkalnej.

Dodatkowo przyjęto strumień infiltrujący przez nieszczelności dla budynku 
z  próbą szczelności n50 = 2, co dało dodatkowo 20 m3/godz. powietrza 
w strefie technicznej i 109 m3/godz. w strefie mieszkalnej.

Tabela 4. System c.o. (centralne ogrzewanie)

Wariant A Wariant B

Opis Wartość Opis Wartość

Całkowita sprawność 
instalacji 0,77 całkowita  sprawność 

instalacji 0,94

Źródło ciepła kocioł na biomasę źródło ciepła gazowy kocioł 
kondensacyjny

W obu wariantach przyjęto takie samo zużycie c.w.u.: 4 osoby, 35 dm3/(osobodobę), 329 dni/rok. W sprawności insta lacji 
uwzględniono sprawność źródła ciepła.

Tabela 3. System c.w.u. (ciepła woda użytkowa)

Wariant A Wariant B

Opis Wartość Opis Wartość

Całkowita sprawność 
instalacji 0,5 całkowita  sprawność 

instalacji 0,72

Źródło ciepła kocioł na biomasę źródło ciepła gazowy kocioł 
kondensacyjny 

Dla c.w.u. przyjęto zużycie takie samo w obu wariantach: 4 osoby, 35 dm3/(osobodobę), 329 dni/rok. W sprawności 
instalacji uwzględniono sprawność źródła ciepła.

wszystkim jednak prawie nie różnią się od 
siebie wartościami wskaźnika EP, czyli tą 
wielkością, która najbardziej skupia uwa-
gę czytających świadectwa charakterystyki 
energetycznej. 

Jednak najistotniejsze informacje na temat 
energetycznych właściwości budynku moż-
na odczytać na podstawie wartości wskaź-
ników EU (energia użytkowa) i  EK (energia 
końcowa). Bardzo ważną wielkością jest 
jednostkowe zapotrzebowanie budynku na 
energię użytkową. Można powiedzieć, że jest 
to wielkość mówiąca o jakości energetycznej 
budynku od strony technicznej. To we wskaź-
niku EU zawarte są odpowiedzi na następu-
jące pytania: Jaką izolacyjność cieplną mają 
poszczególne przegrody budynku (ściany ze-
wnętrzne, okna, itd.)? Na ile skutecznie wy-
eliminowano wpływ mostków cieplnych? Czy 
zastosowano wentylację z  rekuperacją, czy 
bez rekuperacji? W  jaki sposób zaprojekto-
wano bryłę budynku, czy jest ona zwarta, czy 
rozłożysta? W  jakim stopniu wykorzystano 
zyski od promieniowania słonecznego przez 
przegrody przezroczyste, czy budynek strefo-
wano w ten sposób, aby od północy znajdo-
wały się pomieszczenia techniczne o niskich 
wymaganiach co do temperatury wewnętrz-
nej, a od południa pokoje mieszkalne?

Zapotrzebowanie budynków 
na energię użytkową i energię 
końcową

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób kształ-
tuje się jednostkowe zapotrzebowanie na 
energię użytkową dla obu wariantów bu-
dynku.

Następnie uwzględniamy systemy ogrze-
wania wraz z ich sprawnością, których zada-
niem jest dostarczenie do budynku odpowied-
niej ilości energii użytkowej. Zapotrzebowanie 
na energię użytkową w stosunku do sprawno-
ści systemów ogrzewania nazywamy energią 
końcową, czyli tą energią, którą kupujemy. 
Tak więc potencjalne koszty eksploatacji bu-
dynku, związane z centralnym ogrzewaniem, 
c.w.u. oraz ewentualnie chłodzeniem i oświe-

Im mniejsze zapotrzebowanie 
budynku na energię użytko-
wą, tym będzie on potrzebo-
wał mniej energii końcowej, 
co ma wpływ na koszty 
eksploatacji oraz mniejsze 
zapotrzebowanie na energię pierwotną. 
Budownictwo energooszczędne polega na 
takim projektowaniu budynków, aby dążyć 
do jak najmniejszego zapotrzebowania na 
energię użytkową, czyli do maksymalnego 
ograniczania strat ciepła przez przenikanie 
i wentylację oraz do rozsądnego wykorzy-
stywania zysków słonecznych. 

Tabela 5. Wskaźnik EU dla wariantu budynku A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie  
na energię użytkową 

Wartość  
[kWh/(m2 · rok)]

Udział  
[%]

Ogrzewanie i wentylacja 290,94  94,21

Ciepła woda  14,57  v4,72

Urządzenia pomocnicze   3,30   1,07

Suma 308,80 100,00

Tabela 6. Wskaźnik EU dla wariantu budynku B

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie  
na energię użytkową 

Wartość  
[kWh/(m2 · rok)] Udział [%]

Ogrzewanie i wentylacja 67,21  77,03

Ciepła woda 14,57  16,70

Urządzenia pomocnicze  5,47   6,27

Suma 87,26 100,00
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wariant budynku wybierasz? W którym domu 
chciałbyś mieszkać?

Opracowane przez ekspertów MIWO, 
Stowarzyszenia Producentów  

Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

tleniem szacujemy na podstawie zapotrzebo-
wania na energię końcową.

Podsumowanie podstawowych paramet-
rów na temat obu wariantów budynku przed-
stawiono na rys. 3, 4 oraz w tabeli 10. Który 

Tabela 7. Wskaźnik EK (energia końcowa) dla wariantu A

Roczne jednostkowe 
zapotrzebowanie na energię 

końcową [kWh/(m2 · rok)]

Nośnik energii

Paliwo/źródło energii: 
biomasa

Energia elektryczna:  
produkcja mieszana

Ogrzewanie i wentylacja 378,70 0,00

Ciepła woda  29,42 0,00

Urządzenia pomocnicze   0,00 3,30

Suma 408,12 3,30

Tabela 8. Wskaźnik EK (energia końcowa) dla wariantu B

Roczne jednostkowe 
zapotrzebowanie na energię 

końcową [kWh/(m2 · rok)]

Nośnik energii

Paliwo/źródło energii: gaz 
ziemny

Energia elektryczna: produkcja 
mieszana

Ogrzewanie i wentylacja 71,42 0,00

Ciepła woda 20,24 0,00

Urządzenia pomocnicze  0,00 5,47

Suma 91,66 5,47

Tabela 10. Podsumowanie parametrów opisywanych domów jednorodzinnych

    Wariant A Wariant B

Wskaźnik EU kWh/(m2 · rok) 308,80 87,26

Wskaźnik EK kWh/(m2 · rok) 408,12 91,66

Energia końcowa kWh/rok 67 462 15 152

Cena za kWh energii zł/kWh 0,14 0,21

Roczny koszt ogrzewania (c.o. i c.w.u.) zł/rok 9 445 3 168

Wskaźnik EP kWh/(m2 rok) 91,51 117,24

Tabela 9. Porównanie kosztów energii dla obu wariantów

    Wariant A Wariant B

Wskaźnik EK kWh/(m2 · rok) 408,12 91,66

Powierzchnia ogrzewana m2 165,3 165,3

Energia końcowa kWh/rok 67 462 15 152

Nośnik energii biomasa gaz ziemny

Cena za kWh energii zł/kWh 0,14 0,21

Roczny koszt ogrzewania zł/rok 9 445 3 168
Do obliczenia kosztów energii z biomasy przyjęto wartość opałową paliwa 18 GJ/t i cenę 700 zł/t. Do obliczenia kosztów 
energii z gazu ziemnego przyjęto wartość opałową paliwa 34,43 MJ/m3 i cenę 2 zł/m3 (cena uwzględnia opłatę za gaz 
oraz przesył). Wskaźniki EK dla obu wariantów nie uwzględniają energii urządzeń pomocniczych.

15 t/rok

3 4

Rys. 3–4. Podstawowe parametry opisywanych domów jednorodzinnych: wariant A i wariant B
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Grupa  
MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.  22 810 21 24
faks 22 810 27 42
e-mail: prenumerata@medium.media.pl

ZAMAWIAM PRENUMERATĘ IZOLACJI OD NUMERU

NAZWA FIRMY

ULICA I NUMER

KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ

OSOBA ZAMAWIAJĄCA

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / NIP

E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY

Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych 
osobowych w systemie zamówień Grupy Medium w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówie-
nia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 
z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. 
Upoważniam Grupę Medium do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka będzie realizowana po do-
konaniu wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK SA VI O/Warszawa 46 1090 1753 0000 0000 7406 8950

DATA I CZYTELNY PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę  Medium oraz 
inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Informuje-
my, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu 
do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia 
umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny. czytelny podpis

Zalecane przez specjalistów

IZOLACJE – ogólnopolski miesięcznik informa-
cyjno-techniczny, ukazuje się na rynku od 1996 
roku, a od 2004 roku także w Internecie w posta-
ci wortalu www.izolacje.com.pl. Obecnie jest to 
jedyne na rynku czasopismo, w którym oprócz 
zagadnień ogólnobudowlanych bardzo szczegó-
łowo omawiane są problemy izolacji cieplnej, 
akustycznej, wodochronnej itp. oraz najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie materiałów i technolo-
gii izolacyjnych.

Prenumerata
n dwuletnia – 224 zł
n roczna – 124 zł
n półroczna – 75 zł
n edukacyjna – 75 zł

www.izolacje.com.pl
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Opracowano na podstawie informacji od firm. Zdjęcia: serwis prezentowanych firm

MODNE UMYWALKI 
Nablatowe umywalki Pola to najnowszy produkt marki Laveo, który łączy w sobie stal szlachetną z naj-

modniejszymi kolorami wykończenia: różowe złoto, żółte złoto oraz czarny mat. Umywalki Pola to zwy-

cięzcy konkursu wzorniczego Dobry Wybór 2020. Ciekawa, a zarazem prosta forma, szlachetność ma-

teriału (stal #304) połączona z nowoczesną i precyzyjną technologią nakładania koloru sprawiają, że 

umywalki Pola stanowią wysokiej klasy produkt. Czarne umywalki idealnie odnajdą się w loftowej aran-

żacji, a te w złotym wykończeniu – we wnętrzach w stylu glamour. Odpowiednio dobrane wymiary umy-

walki, 36×36 cm, sprawiają, że uda się ją zamontować na małej konsoli czy półce w mniejszych łazien-

kach, nie tylko w salonach kąpielowych. Umywalka ma w zestawie kolorystycznie dopasowany korek 

typu klik-klak, istnieje także możliwość doboru syfonu w odpowiednim wykończenia kolorystycznym.

LASER Z TAŚMĄ POMIAROWĄ
Atino to pierwszy przenośny laser liniowy ze zintegrowaną taśmą pomiarową, stworzony przez firmę Bosch dla majsterkowiczów. Unikalna na rynku kon-

cepcja odpowiada na potrzeby szybkiego i komfortowego wyrównywania oraz zamocowania elementów do ściany bez pomocy drugiej osoby. Okrągły laser 

liniowy z obrotową obudową można łatwo i wygodnie mocować na ścianie za pomocą podkładki żelowej lub podkładki z pinezkami, w zależności od rodza-

ju podłoża. Linię laserową można ustawić i zniwelować w poziomie lub w pionie pod kątem 0, 90, 180 i 270°. Dokładność niwelacyjna urządzenia wyno-

si ±0,3°. Trójkolorowy pierścień diodowy pośrodku wskazuje, czy urządzenie jest zniwelowane. Jeżeli pierścień świeci się na czerwono, linia laserowa nie 

jest w dokładny sposób zniwelowana. Jeżeli górna połowa pierścienia diodowego świeci się na żółto, linia laserowa wymaga dokładniejszego zniwelowania 

– obudowę należy obrócić lekko do góry. Jeżeli dolna połowa pierścienia diodo-

wego świeci się na żółto, obudowę należy obrócić lekko do dołu. Gdy pierścień 

diodowy świeci się na zielono, linia laserowa jest ustawiona zgodnie z żądanym 

ustawieniem przez użytkownika. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie wymaga 

skomplikowanych ustawień. 

Na gładkich powierzchniach, takich jak płytki ceramiczne, powierzchnie drewnia-

ne, marmur lub ściany betonowe laser liniowy mocuje się za pomocą podkładki 

żelowej. W przypadku ścian pokrytych tapetą, tynkiem surowym lub gładzią do-

stępna jest podkładka z pinezek. Aby wyznaczyć pierwszy punkt odniesienia, na-

leży użyć znacznika znajdującego się na środku lasera. Za pomocą wysuwanej ta-

śmy pomiarowej można zaznaczyć kolejne punkty na długości do 1,5 m. Pozwala 

to szybko i precyzyjnie rozmieścić różnego rodzaju elementy wystroju od luster 

ściennych, poprzez uchwyty, do karniszy.  

PORADNIKI DLA „ENERGOOSZCZĘDNYCH”
Firma Panasonic we współpracy z  magazynem „GLOBEnergia” przygotowała trzy porad-

niki służące zwiększaniu świadomości na tematy środowiskowe związane z  ogrzewaniem 

i  planowaniem inwestycji w  tym zakresie. W  ramach cyklu poradników Panasonic przed-

stawia ważne informacje i  porady dotyczące smogu, ulgi termomodernizacyjnej oraz no-

wej wersji programu „Czyste Powietrze 2.0”. Z  poradnika na temat smogu można się do-

wiedzieć, czym są smog i niska emisja, dlaczego są tak niebezpieczne i  jak z nimi walczyć. 

Kolejna publikacja Panasonic dotyczy podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej w  Polsce w  2019 r. Mogą się o  nią ubiegać właścicie-

le jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy decydują się na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Aby ułatwić odnalezie-

nie się w  skomplikowanych procedurach, Panasonic przygotował zbiór najważniejszych informacji – kiedy i  kto może skorzystać z  ulgi termomoderniza-

cyjnej, jakie materiały budowlane, urządzenia i  usługi są nią objęte, a  także najważniejsze daty, kwoty, ograniczenia i  przykłady 

inwestycji. Trzecia publikacja dotyczy nowej wersji rządowego, ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze 2.0”. Jego nowa od-

słona to gruntowna przebudowa zasad finansowania i  ich znaczne uproszczenie. Z poradnika można dowiedzieć się, kto może zło-

żyć wniosek o dofinansowanie, jak go składać, jak dokumentować wydatki, jakie budynki kwalifikują się do dofinansowania, a  tak-

że jakie są maksymalne wartości dotacji. Wszystkie poradniki dostępne są do pobrania na stronie https://www.aircon.panasonic.eu  

/PL_pl/downloads/others/.
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REKLAMA

BAUMIT STARTOP – TYNK SILIKONOWY PREMIUM
Opis produktu: tynk silikonowy strukturalny  Premium, gotowy do użycia, barwiony w masie, cien-
kowarstwowy, na bazie żywicy silikonowej. Ma w składzie także spoiwo organiczne, specjalne wy-
pełniacze mineralne, pigmenty, włókna, wodę i inne dodatki.
Cechy szczególne: łatwy w użyciu, elastyczny i paroprzepuszczalny. Posiada nowoczesny wypełniacz 
funkcjonalny pozwalający w kontakcie z deszczem, mgłą i skroploną wodą uzyskać szybkoschnącą po-
wierzchnię elewacji. Wysoce odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia. Do stosowa-
nia w systemach ociepleń. Produkt zapewnia zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. 
Tynk dostępny w kolorach Life. Ma bardzo dobre właściwości robocze (do aplikacji ręcznej lub maszyno-
wej poprzez natrysk). Dostępny w strukturze: K – drapana (baranek), R – rowkowa (kornik). Uziarnienie: 
1,5 mm (K), 2,0 mm (K/R), 3,0 mm (K/R). Zużycie materiału w zależności od struktury ok. 2,5–3,6 kg/m2, 
wydajność ok. 10 m2/kubeł.

BAUMIT STARCONTACT WHITE – BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA 
KLEJOWO-SZPACHLOWA 

Opis produktu: biała, mineralna, wzmocniona włóknami  polipropylenowymi zaprawa klejowo-
-szpachlowa.
Cechy szczególne: charakteryzuje ją bardzo dobra przyczepność i wytrzymałość. Prze-
znaczona do zatapiania siatki (np. StarTex) w warstwie zbrojonej systemu BaumitStar, 
do przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny mi-
neralnej oraz do mineralnych powierzchni tynków cementowo-wapiennych lub be-
tonu. Nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków. Znakomicie sprawdzi się 
podczas wykonywania termoizolacji budynków. Produkt może być stosowany rów-
nież w systemach wykorzystujących płyty z wełny mineralnej.

BAUMIT STARTHERM – ELEWACYJNA, GRAFITOWA PŁYTA STYROPIANOWA 
Opis produktu: grafitowa, elewacyjna płyta styropianowa z polistyrenu ekspandowanego do skutecznego i trwałego ocieplenia.
Cechy szczególne: do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemie ociepleń Baumit Star. Format: 50×100 cm, grubość: od 2 do 20 cm. Daje się ła-
two obrabiać za pomocą piły i noża. Charakteryzują ją najlepsze parametry izolacji cieplnej wśród płyt styropianowych. Współczynnik przewodzenia ciepła 
płyty: λ = 0,031 W/(m·K). Wytrzymałość na rozrywanie: TR 100. Wykończenie płyty: krawędzie proste.
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BOLIX HD EXTREME 
Opis produktu: system ociepleń na styropianie wykończony tynkiem silikonowym 
BOLIX SIT-P. Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktów 
w ramach systemu BOLIX HD. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyj-
nego system BOLIX HD EXTREME uzyskuje parametry dotychczas nieosiągalne. 
BOLIX HD EXTREME charakteryzuje się ekstremalną odpornością na uderzenia po-
wyżej 130 J, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz niespotykaną do tej pory 
na rynku elastycznością.

Cechy szczególne: jego ekstremalna wytrzymałość udarnościowa predysponuje go 
do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, ta-
kich jak: skupiska bloków, budynki przemysłowe, szkoły oraz części elewacji, np. co-
koły, klatki itp. Charakteryzuje się ekstremalną odpornością mechaniczną, obniżoną 
wodochłonnością, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz elastycznością. Po-
siada zdolność do samoczyszczenia, tzw. efekt perlenia – dzięki niskiej zwilżalności 
wyprawy tynkarskiej oraz jej wysokiej hydrofobowości. Cechuje się wysoką odporno-
ścią na skażenia mikrobiologiczne, paroprzepuszczalnością i trwałością kolorów (tynk 
zawiera absorbery UV). Nadzwyczajna wytrzymałość na uderzenia została osiągnię-
ta dzięki wykorzystaniu podwójnej siatki w warstwie zbrojonej oraz wykorzystaniu, 
niewymagającego gruntowania, dyspersyjnego kleju.

BOLIX COMPLEX RENOWACJE
USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU SYSTEMEM BOLIX COMPLEX
System ochrony mikrobiologicznej budynków BOLIX Complex jest to zestaw specjalistycznych materiałów przeznaczonych do zwalczania powierzchniowego ska-
żenia mikrobiologicznego (wywołanego przez glony, grzyby, porosty lub mchy) na zewnętrznych powierzchniach budynku oraz do zabezpieczania elewacji przed 
wystąpieniem agresji mikrobiologicznej. System ten, w zależności od zakresu jego działania, można zastosować w dwóch układach – profilaktycznym i komplek-
sowym. W układzie profilaktycznym przeznaczenie systemu sprowadza się do ochrony powierzchni przed jego powstaniem. Natomiast w układzie kompleksowym 
stosowany jest przed ponownym jego wystąpieniem. Zabezpieczenie podłoża zapewnia zewnętrzna warstwa systemu, którą można wykonać przy użyciu preparatu 
powłokowego, farby lub tynków z grupy akrylowych materiałów BOLIX Complex. Farba oferowana jest w szerokiej gamie kolorów, a masy tynkarskie dostępne są 
w różnych kolorach i fakturach, dzięki czemu zastosowanie tych 
produktów umożliwia dekoracyjne wykończenie elewacji. Użycie 
bezbarwnego preparatu pozwala na zabezpieczenie powierzchni 
budynku bez dużych zmian barwy i estetyki obiektu.

Zalety zastosowania systemu BOLIX Complex:
 � Wysoka skuteczność.
 � Szerokie spektrum działania. 
 � Długotrwała ochrona mikrobiologiczna budynku. 
 � Działanie doraźne i profilaktyczne. 
 � Łatwość stosowania.
 � Różnorodność materiałów do zabezpieczenia powierzchni. 
 � Bezpieczeństwo zastosowania eksploatacji. 
 � Możliwość uzyskania nawet do 10 lat gwarancji (na ochronę 
mikrobiologiczną elewacji).

SYSTEM OCIEPLEŃ WYKOŃCZONY TYNKIEM SILIKONOWYM
Opis produktu: to system ociepleń budynków na styropianie lub wełnie wykończony tynkiem o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na zmienne 
warunki atmosferyczne. Ze względu na swój mineralny charakter często jest używany przy ochronie i renowacji obiektów zabytkowych.

Cechy szczególne: system charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, podwyższoną elastycznością oraz paroprzepuszczalnością. Wysoka 
odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych, obniżona wodochłonność, bardzo dobra elastyczność i paroprzepuszczalność to główne zalety ocieple-
nia wykończonego tynkiem silikonowym BOLIX SIT. Dzięki zastosowaniu tynku silikonowego BOLIX SIT cały system uzyskuje powłokę o wysokiej hydrofobowości, 
skutecznie zabezpieczającej system ociepleń przed wnikaniem wilgoci do warstw 
ociepleń. Dodatkowo elewacja posiada zdolności do samooczyszczenia wraz z wy-
soką odpornością na promieniowanie UV oraz na porastanie przez glony i grzyby.

BOLIX S.A.
 UL. STOLARSKA 8, 34-300 ŻYWIEC 
WWW.BOLIX.PL

Zobacz więcej
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SYSTEM VARIO® I SUPER-MATA 
Opis produktów: ISOVER VARIO® to innowacyjny system zapewniający szczelność 
przegrody budowlanej, który razem z odpowiednią termoizolacją ISOVER zapewnia 
optymalną temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach przez cały rok. W skład 
kompletnego systemu wchodzą, oprócz inteligentnej paroizolacji ( ISOVER VARIO® 
KM DUPLEX), również odpowiednio dobrane produkty uszczelniające ( ISOVER 
 VARIO® DoubleFit, ISOVER  VARIO® Multitape,  ISOVER  VARIO® KB1). Do sys-
temu rekomendowana jest wełna mineralna  ISOVER SUPER-MATA – mata z weł-
ny mineralnej szklanej o doskonałych właściwościach izolacyjnych. SUPER-MATA 
przeznaczona jest do stosowania wszędzie tam, gdzie najważniejsze są  parametry 
 izolacyjne (termiczne i akustyczne) przegrody: dachy skośne, poddasza użytko-
we i nieużytkowe, stropodachy wentylowane oraz drewniane i stalowe konstruk-
cje szkieletowe.
Cechy szczególne: SUPER-MATA: współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,033 
W/(m · K), wymiary (dł.×szer.): 2200–9500×1200 mm, grubość: 30–230 mm, 
klasa reakcji na ogień: A1  według EN 13501-1.

UNI-MATA I STOPAIR 1140 
Opis produktów: UNI-MATA to uniwersalna mata z wełny mineralnej szklanej do izo-
lacji termicznej i akustycznej dachów skośnych, a także poddaszy użytkowych i nie-
użytkowych, stropodachów wentylowanych, podłóg i stropów pomiędzy legarami 
oraz drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych. STOPAIR 1140 to wyso-
kiej jakości wytrzymała polietylenowa (PE) folia paroizolacyjna do ścian, stropów 
i dachów. Zabezpieczy przegrody budowlane przed powstawaniem zawilgoceń wy-
wołanych wykraplaniem się od strony wnętrza pary wodnej – chroni konstrukcję 
przed wilgocią, przeciwdziała powstawaniu grzybów i pleśni.
Cechy szczególne: Uni-Mata: współczynnik przewodzenia  ciepła λD: 0,039 W/(m · K), 
wymiary (dł.×szer.): 3300–8000×1200 mm,  grubość: 50–250 mm, klasa reakcji 
na ogień: A1  według EN 13501-1.

 BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO ISOVER 
TEL. 800 163 121 (bezpłatna infolinia) 
KONSULTANCI.ISOVER@SAINT-GOBAIN.COM 
WWW.ISOVER.PL 

Zobacz więcej

E-book  ISOVER 
„Termoizolacja – zysk dla Ciebie i środowiska” – to rzetelne 
kompendium wiedzy na temat termoizolacji, w którym znaleźć 
można parametry przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych 
potrzebne do spełnienia wymagań programu „Czyste Powietrze” 
i wskazówki, jak w kilku prostych krokach przygotować się do złożenia 
wniosku o skorzystanie z rządowego wsparcia na termomodernizację. 
W elektronicznym przewodniku pokazane są finansowe korzyści płynące 
z ocieplenia domu oraz właściwa kolejność przeprowadzanych prac 
modernizacyjnych. Kompendium wiedzy przyda się także pod kątem 
doboru właściwych materiałów izolacyjnych, ich odpowiednich 
parametrów względem roku budowy domu i właściwego sposobu 
montażu izolacji. Pobierz przewodnik i dowiedz się więcej: 
www.lepiejbezsmogu.pl/termomodernizacja.

WWW.LEPIEJBEZSMOGU.PL

ZYSK DLA CIEBIE I ŚRODOWISKA
TERMOIZOLACJA
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 TEL. 22 369 59 00 
BIURO@KNAUFINSULATION.COM  
WWW.KNAUFINSULATION.PL 
 

Zobacz więcej

UNIFIT 032
Opis produktu: szklana wełna mineralna Knauf Insulation produkowana w ECOSE® Technology 
w postaci mat. Przyjazna środowisku, wolna od dodatku formaldehydu, fenoli i akrylu. Mniej py-
ląca, bezzapachowa i miła w dotyku. Spełnia najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodli-
wych substancji, potwierdzone prestiżowym Certyfikatem EURIFINS Gold.
Cechy szczególne: przeznaczona do ochrony termicznej, akustycznej i  przeciwpożarowej da-
chów skośnych w  dwuwarstwowym układzie ocieplenia, stropów, podłóg na legarach, sufitów 
podwieszanych, poddaszy nieużytkowych. Powszechnie stosowana w  konstrukcjach szkieleto-
wych drewnianych i metalowych. Bardzo dobrze zachowuje swój kształt, idealne dopasowanie wełny 
do wypełnianych powierzchni pozwala wyeliminować pracochłonne sznurowanie. Podwyższona sztyw-
ność materiału przyspiesza instalację, a specjalne oznaczenia linii cięcia na powierzchni wełny ułatwia-
ją jej kształtowanie do wymaganych wymiarów. W połączeniu z systemowymi akcesoriami Homeseal 
stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Najwyższa kla-
sa reakcji na ogień – A1, doskonałe właściwości termiczne i akustyczne, całkowicie paroprzepuszczalna. 
Skompresowane opakowanie ułatwia transport. Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m·K). 
Grubości mat: 50–200 mm. Certyfikat CE: 1020-CPR-020036602.

UNIFIT 033
Opis produktu: wełna mineralna Knauf Insulation produkowana w ECOSE® Technology w posta-
ci mat. Przyjazna środowisku, wolna od dodatku formaldehydu, fenoli i akrylu. Mniej pyląca, bez 
drażniącego zapachu i miła w dotyku. Spełnia najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodli-
wych substancji, potwierdzone prestiżowym Certyfikatem EUROFINS Gold.
Cechy szczególne: przeznaczona do ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów 
skośnych w dwuwarstwowym układzie ocieplenia, stropów, podłóg na legarach, sufitów pod-
wieszanych, poddaszy nieużytkowych. Powszechnie stosowana w konstrukcjach szkieletowych 
drewnianych i metalowych. Bardzo dobrze zachowuje swój kształt, idealne dopasowanie wełny 
do wypełnianych powierzchni pozwala wyeliminować pracochłonne sznurowanie. Podwyższona 
sztywność umożliwia szybszą instalację, a specjalne oznaczenia linii cięcia na powierzchni wełny 
ułatwiają jej kształtowanie do wymaganych wymiarów. W połączeniu z systemowymi akcesoriami 
Homeseal stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. 
Najwyższa klasa reakcji na ogień – A1, doskonałe właściwości termiczne i akustyczne, całkowicie 
paroprzepuszczalna. Skompresowane opakowanie ułatwia transport. Współczynnik przewodzenia 
ciepła λD = 0,033 W/(m·K). Grubości mat: 50–200 mm. Certyfikat CE: 1020-CPR-020036602.

UNIFIT 035
Opis produktu: wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology w postaci mat. Przyjazna 
środowisku, wolna od dodatku formaldehydu, fenoli i akrylu. Mniej pyląca, bez drażniącego zapa-
chu i miła w dotyku. Spełnia najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodliwych substancji, 
potwierdzone prestiżowym Certyfikatem EUROFINS Gold.
Cechy szczególne: przeznaczona do ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów 
skośnych w dwuwarstwowym układzie ocieplenia. Dzięki uniwersalnym właściwościom znajduje 
szerokie zastosowanie przy izolacji stropów poddaszy nieużytkowych, podłóg na legarach, sufitów 
podwieszanych, konstrukcjach szkieletowych, a także jako wypełnienie akustyczne ścian działo-
wych i drewnianych stropów belkowych. Bardzo dobrze zachowuje swój kształt, idealne dopa-
sowanie wełny do wypełnianych powierzchni pozwala wyeliminować pracochłonne sznurowanie. 
Podwyższona sztywność materiału umożliwia szybszą instalację, a specjalne oznaczenia linii cię-
cia na powierzchni wełny ułatwiają jej kształtowanie do wymaganych wymiarów. Najwyższa klasa 
reakcji na ogień – A1, doskonałe właściwości termiczne i akustyczne, całkowicie paroprzepusz-
czalna. Skompresowane opakowanie ułatwia transport. Grubości mat: 50–240 mm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/(m·K). Certyfikat CE: 1020-CPR-020036602.

NatuRoll PRO
Opis produktu: wełna mineralna produkowana w technologii ECOSE® w postaci mat. Przyjazna 
środowisku, wolna od dodatku formaldehydu, fenoli i akrylu. Mniej pyląca, bezzapachowa i miła 
w dotyku. Spełnia najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodliwych substancji, potwierdzo-
ne prestiżowym Certyfikatem EUROFINS Gold.
Cechy szczególne: przeznaczona do ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów 
skośnych w dwuwarstwowym układzie ocieplenia. Dzięki uniwersalnym właściwościom znajdu-
je szerokie zastosowanie przy izolacji stropów poddaszy nieużytkowych, podłóg na legarach, su-
fitów podwieszanych, konstrukcjach szkieletowych, a także jako wypełnienie akustyczne ścian 
działowych i drewnianych stropów belkowych. Najwyższa klasa reakcji na ogień – A1, doskonałe 
właściwości termiczne i akustyczne, całkowicie paroprzepuszczalna. Skompresowane opakowa-
nie ułatwia transport. Grubości mat: 50–200 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 
W/(m·K). Certyfikat CE: 1020-CPR-020036602.
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REKLAMA

 INFOLINIA: 801 350 500 
WWW.SELENA.COM, WWW.TYTAN.PL 
 
 

Zobacz więcej

TYTAN ETICS EPS: FAST SYSTEM
Opis produktu: Fast System przeznaczony jest do termomodernizacji elewacji budynku. 
Odpowiada na rosnące wymagania rynku budowlanego związane z przyspieszeniem prac, 
ich znaczącym ułatwieniem oraz zmniejszającą się liczbą wyspecjalizowanych pracowników 
budowlanych.
Ten system ETICS łączy w sobie dwie technologie: (1) poliuretanową oraz (2) natryskową 
związaną z nakładaniem tynków dyspersyjnych, co jest odpowiedzią na obecne potrzeby 
rynkowe.
Cechy szczególne:
1) Technologia poliuretanowa:

 � Szybkie tempo montażu płyt styropianowych oraz możliwość kołkowania już 
po 2 godzinach przyspiesza rozpoczęcie prac pod warstwę zbrojoną.

 � Łatwa i czysta aplikacja.
 � Zwiększona efektywność ze względu na niską wagę pianokleju.

2) Technologia natryskowa:
 � Wysoka dynamika i dokładność pracy.
 � Podwyższona efektywność.
 � Możliwa do wykonywania przez jednego pracownika.

Elementy systemu:
Klej do materiału izolacyjnego: IS13 Szybki klej do styropianu (klej poliuretanowy).
Warstwa zbrojona: IS21 Klej do siatki i styropianu (na bazie cementu) oraz siatka 
z włókna szklanego IS165.
Warstwa wykończeniowa: IS41 Uniwersalny grunt pod tynki oraz IS52N Tynk 
zolokrzemowy, natryskowy lub IS53N Tynk  Silikonowy. 
Warstwa dekoracyjna: S56N Tynk mozaikowy, natryskowy.

TYTAN ETICS MW: ODDYCHAJĄCY SYSTEM ZIMOWY 
Opis produktu: system został zaprojektowany ze względu na rozszerzone wymagania 
temperaturowe typowe dla okresu zimowego. Dedykowany jest do prac na elewacjach 
w warunkach, którym towarzyszą niskie temperatury otoczenia i wysoka wilgotność 
powietrza. Produkty zostały tak zestawione, aby wykonawca mógł dokończyć prowadzone 
prace. Czasy wiązania Tynku Zolokrzemowego IS52 czy Silikonowego IS53 można 
odpowiednio skrócić, przyspieszając proces schnięcia tynku, po zastosowaniu Dodatku 
Zimowego do tynków i farb. 
Cechy szczególne:

 � Umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych w warunkach 
niskich temperatur: od 0°C do +10°C i podwyższonej 
wilgotności powietrza do 80%.

 � Skraca czas wiązania tynków, umożliwiając zakończenie 
prac.

Elementy systemu:
 � Klej do materiału izolacyjnego: 
IS12 Klej do wełny mineralnej.

 � Warstwa zbrojona: IS21 Klej 
do siatki i styropianu oraz siatka 
z włókna szklanego IS165 A.

 � Warstwa wykończeniowa: IS41 
Uniwersalny grunt pod tynki 
oraz IS52 Tynk Zolokrzemowy  
lub IS53 Tynk Silikonowy wraz 
z Zimowym Dodatkiem do tynków 
i farb.
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Opis produktu: uniwersalny kołek fasadowy 
wbijany z  trzpieniem stalowym polecany do 
systemów ociepleń ETICS.
Cechy szczególne: łatwy i  szybki montaż we 
wszystkich kategoriach podłoży (A, B, C, D, 
E). Unikalna strefa kompresji kołka zapew-
nia precyzyjną aplikację produktu. Zreduko-
wana punktowa przenikalność termiczna do 
0,001 W/K, dzięki zastosowaniu wysokiego 
obtrysku trzpienia stalowego, ogranicza stra-
ty ciepła na elewacji. Najwyższe dopuszczalne 
obciążenia przy skróconej strefie kotwienia do 
25 m. Wysoka sztywność talerza (1,0 kN/mm) 
zapewnia stabilność układu ociepleniowego, 
przeciwdziałając drganiom wywołanym przez 
siły ssące wiatru. Zwiększona średnica łba uła-
twiająca wbijanie trzpienia, zwiększająca kom-
fort montażu. Wstępnie zmontowany trzpień 
i  kołek rozporowy dla zapewnienia komfortu 
i szybkości pracy.
Zastosowanie: 

 � systemy ociepleń elewacji (ETICS), 
 � płyty styropianowe, 
 � płyty z wełny mineralnej, 
 � płyty poliuretanowe, 
 � korek, 
 � płyty z wełny drzewnej.

Atesty, certyfikaty
Certyfikowane do: 

 � betonu C12/15-C50/60, 
 � betonowego panelu osłonowego 
C16/20-50/60, 

 � cegły ceramicznej pełnej 
(Kategoria użytkowa B),

 � cegły silikatowej pełnej 
(Kategoria użytkowa B),

TEL. 71 32 60 100, 71 37 26 111 
WWW.RAWLPLUG.COM, INFO@RAWLPLUG.COM

Zobacz więcej

KOŁEK FASADOWY WKRĘCANY 
R-TFIX-8S

Opis produktu: najszybszy kołek fasadowy 
do montażu powierzchniowego z możliwością 
montażu zagłębionego.
Cechy szczególne: łatwy i szybki montaż 
we wszystkich kategoriach podłoży (A, B, 
C, D, E). Unikalna strefa kompresji kołka za-
pewnia precyzyjną aplikację produktu. Zre-
dukowana punktowa przenikalność łącznika 
TFIX-8S (0,001–0,002 W/K) dzięki zastoso-
waniu wysokiego obtrysku trzpienia stalowe-
go ogranicza straty ciepła na elewacji. Wysoka 
sztywność talerza (0,6 kN/mm) zapewnia sta-
bilność układu ociepleniowego, przeciwdzia-
łając drganiom wywołanym przez siły ssące 
wiatru. Wstępnie zmontowane elementy łącz-
nika pozwalają na oszczędność czasu i pracy. 
Unikalna konstrukcja strefy kotwienia pozwa-
la na przenoszenie wysokich obciążeń, ogra-
niczając ilość zakotwień zalecanych na m2. 
Najlepsze parametry przy zastosowaniu zredu-
kowanej do 25 mm strefy kotwienia. R-KWX-63

talerz perforujący ø 63 m

R-TFIX-TOOL-GREEN
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka

R-KWX 110
talerz dociskowy do wełny  
z�perforatorem ø 110 mm

R-TFIX-TOOL-GREEN
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka
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Styropian

Wełna mineralna

Styropian lub wełna mineralna

MONTAŻ POWIERZCHNIOWY  

MONTAŻ ZAGŁĘBIONY 

R-TFIX-TOOL-RED 
końcówka dokręcająca

R-KWX-63
talerz perforujący ø 63 m

R-TFIX-TOOL-GREEN
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka

R-KWX 110
talerz dociskowy do wełny  
z�perforatorem ø 110 mm

R-TFIX-TOOL-GREEN
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka
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Styropian

Wełna mineralna

Styropian lub wełna mineralna

MONTAŻ POWIERZCHNIOWY  

MONTAŻ ZAGŁĘBIONY 

R-TFIX-TOOL-RED 
końcówka dokręcająca

Aplikacja 
do projektowania 
i optymalizacji 

zamocowań EasyFix

Aplikacja 
do projektowania 
i optymalizacji 

zamocowań EasyFix

KOŁEK FASADOWY Z WBIJANYM TRZPIENIEM METALOWYM R-TFIX-8M
 � cegły silikatowej otworowej 
(Kategoria użytkowa C), 

 � cegły dziurawki, 
 � betonu lekkiego, 
 � betonu komórkowego 
(Kategoria użytkowa D), 

 � bloczków otworowych z betonu 
lekkiego (Kategoria użytkowa D), 

 � bloczków z betonu lekkiego.

REKLAMA
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TEL. 71 32 60 100, 71 37 26 111 
WWW.RAWLPLUG.COM, INFO@RAWLPLUG.COM

Zobacz więcej

KOŁEK FASADOWY WKRĘCANY 
R-TFIX-8SX

Opis produktu: najefektywniejszy kołek fa-
sadowy do montażu zagłębionego w płytach 
termoizolacyjnych z możliwością montażu po-
wierzchniowego.
Cechy szczególne: łatwy i szybki montaż 
we wszystkich kategoriach podłoży (A, B, C, 
D, E). Montaż z zatyczkami termoizolacyjnymi 
R-TFIX-CAP pozwala na uzyskanie jednorodnej 
powierzchni elewacji oraz redukcję punktowej 
przenikalności termicznej (0,001–0,002 W/K). 
Wysoka sztywność talerza (0,6 kN/mm) za-
pewnia stabilność układu ociepleniowego, prze-
ciwdziałając drganiom wywołanym przez siły 
ssące wiatru. Unikalna konstrukcja strefy ko-
twienia pozwala na przenoszenie wysokich ob-
ciążeń, ograniczając ilość zakotwień zalecanych 
na m2. Najlepsze parametry przy zastosowa-
niu zredukowanej do 25 mm strefy kotwienia. 
Montaż zagłębiony w warstwie termoizolacji 
możliwy przy zastosowaniu końcówki monta-
żowej R-TFIX-TOOL-CS lub dodatkowego zesta-
wu złożonego z talerza R-KWX-063, zatyczki 
termoizolacyjnej R-TFIX-CAP63 oraz dokrę-
cającego grota R-TFIX-TOOL-BLACK. Montaż 
powierzchniowy na warstwach termoizolacji 
możliwy przy zastosowaniu końcówki systemo-
wej R-TFIX-TOOL-GREY oraz zatyczki termoizo-
lacyjnej R-TFIX-CAP15. Wstępnie zmontowane 
elementy łącznika pozwalają na oszczędność 
czasu i pracy. Unikalna strefa kompresji kołka 
zapewnia precyzyjną aplikację produktu.

MONTAŻ POWIERZCHNIOWY  

MONTAŻ ZAGŁĘBIONY 

Styropian

R- TFIX-TOOL-GREY 
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-15 
zatyczka  
15 mm

R-KWX 110
talerz dociskowy do wełny  
z�perforatorem ø 10 mm

R-TFIX-TOOL-BLACK
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka

R- TFIX-TOOL-CS
narzędzie perforujące do zagłębienia kołka  
w�styropianie i zakotwienia w podłożu 

R-TFIX-CAP-63
zatyczka 63 mm

Wełna mineralna

Styropian lub wełna mineralna

  r
e

co
mmende

d
  

    solutio
n

  r
e

co
mmende

d
  

    solutio
n

MONTAŻ POWIERZCHNIOWY  

MONTAŻ ZAGŁĘBIONY 

Styropian

R- TFIX-TOOL-GREY 
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-15 
zatyczka  
15 mm

R-KWX 110
talerz dociskowy do wełny  
z�perforatorem ø 10 mm

R-TFIX-TOOL-BLACK
końcówka 
dokręcająca

R-TFIX-CAP-63
zatyczka

R- TFIX-TOOL-CS
narzędzie perforujące do zagłębienia kołka  
w�styropianie i zakotwienia w podłożu 

R-TFIX-CAP-63
zatyczka 63 mm

Wełna mineralna

Styropian lub wełna mineralna
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Aplikacja 
do projektowania 
i optymalizacji 
zamocowań 

EasyFix

REKLAMA

 TEL. 71 392 72 20  
INFO@SIEVERT.PL, WWW.SIEVERT.PL 
 
 

Zobacz więcej

SYSTEM LOBATHERM S-LINE
Zalety:

 � Umożliwia zwiększenie parametrów termoizolacyjnych budynku 
ocieplonego przed laty styropianem bez konieczności demontażu 
istniejącego ocieplenia.

 � Łączna grubość warstwy starej i nowej izolacji to 30 cm.
 � Wzmocniona, zbrojona włóknem, biała lub szara zaprawa 
do klejenia i szpachlowania SKS.

 � Renowacja elewacji 
wraz ze zwiększeniem 
izolacyjności termicz-
nej.

 � Duża odporność na 
działanie warunków 
atmosferycznych, za-
brudzenia i agresję mi-
krobiologiczną.

 � Warstwa zbrojąca nie 
wymaga gruntowa-
nia przed układaniem 
tynku.

 � Wysoka odporność 
udarnościowa.

 � Trwałość.
 � Układ nierozprzestrze-
niający ognia.

 � Bogata kolorystyka 
tynków barwionych 
w masie oraz farb ele-
wacyjnych quick -mix.

Przeznaczenie Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istnieją-
cych. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej. Do reno-
wacji istniejących systemów ociepleniowych bez konieczności demon-
tażu istniejącego ocieplenia

Warianty 
montażowe Klejony lub klejony z wzmocnieniem łącznikami mechanicznymi

Zaprawy klejowe SKS
Izolacja termiczna Płyty styropianowe według PN-EN 13163+A1:2015: barwy bia-

łej, co najmniej o  właściwościach wynikających z  kodu: EPS-EN 
13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N) 2-DS(70,-)2-TR80, lub barwy 
grafitowej, co najmniej o właściwościach wynikających z kodu:  EPS-EN 
13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100, co naj-
mniej klasy E reakcji na ogień

Łączniki 
mechaniczne

Określone w  projekcie technicznym – opcjonalnie, w  przypadku sys-
temu klejonego. Obligatoryjnie przy montażu na istniejącym systemie 
ociepleń

Zaprawy 
szpachlowe SKS

Siatki zbrojące QMS 160
Grunty GTA (stosowany opcjonalnie)

Wykończenie Tynki strukturalne siloksanowe SXK SISI, SXK SISI ONE, 
silikonowe SHK, mineralne SQS, SPS

Tynki dekoracyjne Hydrocon HCF, BUP i BUP Natura
Farby fasadowe Silikonowa Q 360, QX 300,

silikatowa Antika silikat F, laserunkowa HC 425
Dokumentacja Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT -2017/0129 wydanie 3
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W   Polsce i  większości krajów Eu-
ropy najpopularniejszym mate-
riałem używanym do ocieplania 

ścian budynków są płyty styropianowe. 

Znany od lat standardowy biały styropian 
coraz częściej zastępuje jednak innowacyjny 
styropian szary – o znacznie lepszych para-
metrach izolacyjnych. I  o  ile obserwowany 

WYMAGANIA PODCZAS  
STOSOWANIA SZAREGO STYROPIANU
Kamil Kiejna, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku 
materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. 
Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy 
przestrzegać kilku ważnych zasad.

wzrost zastosowania wyrobów ze styropianu 
o  lepszej izolacyjności to trend pozytywny, 
o  tyle utrzymujący się brak poprawy jako-
ści wykonawstwa nie napawa optymizmem. 
Biały styropian poradzi sobie z drobnymi od-
stępstwami od zaleceń. Szary nie wybacza, 
niestety, żadnych błędów. Trzeba z nim po-
stępować ściśle według wskazań producenta 
oraz systemodawcy.

Ochrona przed słońcem
Zalecenie to doskonale znamy na przykład 
z  branży spożywczej czy farmaceutycznej – 
jedne produkty mogą być trzymane w szkle 
bezbarwnym, inne tylko w  ciemnym, żeby 
pod wpływem światła nie straciły swoich 
właściwości. Niewłaściwie przechowywane 
materiały budowlane również mogą się „ze-
psuć”. Wystawione przez dłuższy czas na 
bezpośrednie działanie promieniowania sło-
necznego, a wraz z nim UV, mogą po prostu 
tracić na jakości. Szare płyty styropianowe 
także nie lubią słońca. Właśnie dlatego fa-
brycznie pakuje się je w specjalną mleczną 
folię. 

WAŻNE! 

W instrukcjach stosowania szare-
go styropianu producenci wskazują, 
aby paczki składować w zacienionym 
miejscu, najlepiej pod zadaszeniem, 
a podczas prac instalacyjnych ko-
niecznie rozwieszać na rusztowa-
niach osłonowe siatki zacieniające, 
które ochronią fasadę przed bezpo-
średnim operowaniem promieni sło-
necznych i wysoką temperaturą.

Niezbędne siatki zacieniające
Prowadzenie prac ociepleniowych i  dojrze-
wanie systemu wymaga zapewnienia moż-
liwie stabilnych warunków. Rozpoczynanie 
prac w  bezpieczny pochmurny dzień nie 
oznacza, że kolejnego nie wyjdzie palące Rusztowanie – siatki zacieniające Fot. PSPS
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słońce. Dlatego tak istotne podczas ociepla-
nia budynków jest m.in. stosowanie siatek 
osłonowych. Nie tylko oddzielają one strefę 
prac, ale zapobiegają również nadmiernemu 
nasłonecznieniu elewacji, które dla świeżych 
wypraw systemu ociepleniowego jest wyjąt-
kowo niekorzystne. 

Jednym z powodów ignorowania przez wy-
konawców wymogu stosowania siatek osło-
nowych jest błędne przekonanie, że odsłonię-
te ściany szybciej wyschną. Tymczasem brak 
siatek chroniących przed nasłonecznieniem 
albo ich zbyt szybkie zdjęcie z  rusztowań, 
w  przypadku ocieplenia z  szarego styropia-
nu jest poważnym błędem w sztuce. Ponie-
waż szare płyty, z racji swoich szczególnych 
właściwości, absorbują promieniowanie sło-
neczne (nie odbijają go jak białe), bardziej 

intensywne jest także ich nagrzewanie się. 
Nieosłonięte płyty nagrzewają się zwykle 
nierównomiernie – najbardziej na powierzch-
ni wystawionej na oddziaływanie słońca. 
W okresie letnim, w pełnym słońcu, tempe-
ratura na powierzchni płyt może dojść nawet 
do 80ºC. Brak osłon zacieniających na rusz-
towaniach sprawia, że wysokie są nie tylko 
temperatury, ale również ich skoki. Pierw-
szy czynnik negatywnie wpływa na proces 
wiązania zaprawy. Drugi może wywoływać 
w  płytach naprężenia, których przegrzany 
i  przesuszony klej może nie być w  stanie 
przenieść.

WAŻNE! 

Skala błędów popełnianych podczas 
przechowywania i instalacji szarego 
styropianu w pierwszych latach od 
jego pojawienia się na rynku spowo-
dowała, że część producentów zde-
cydowała się nawet na wprowadze-
nie do obrotu szarych płyt z białymi 
wierzchnimi warstwami lub farbami. 
Z założenia celem tych rozwiązań jest 
podniesienie poziomu tolerancji sza-
rych płyt na błędy ludzkie. Zarówno 
problemów wykonawczych, jak i do-
datkowych kosztów takich rozwiązań 
można uniknąć, stosując się po pro-
stu do zaleceń produktowych i wy-
konawczych wskazanych w kartach 
technicznych szarych płyt. 

Ważne gruntowanie podłoża
Preparaty gruntujące zmniejszają i  wyrów-
nują chłonność murów, poprawiają też przy-
czepność zaprawy klejowej. Przeprowadze-
nie gruntowania ścian przed przyklejaniem 
płyt termoizolacyjnych zaleca się przy każ-
dych pracach ociepleniowych, niezależnie 
od używanego materiału, ale w  przypadku 
szarego styropianu, ze względu na możliwe 
większe naprężenia materiałowe, zabieg ten 
jest szczególnie istotny. Co więcej, przed 
przystąpieniem do prac bardzo ważna jest 
też kontrola przyczepności kleju do pod-
łoża. W  ramach testu przykleja się w  kilku 
miejscach ściany próbki styropianu (wycięte 
z płyty kostki 10×10 cm). Po trzech dniach, 
przy próbie ręcznego odrywania, powinna 
się rozerwać struktura styropianu, a nie klej 
– spód kostki powinien pozostać przytwier-
dzony do podłoża. 

Dobór właściwej 
zaprawy klejowej

Zaprawa klejowa to nieodłączny element 
każdego systemu ociepleń. Do przyklejania 
fasadowych płyt styropianowych służą za-
prawy klejowe na bazie cementu lub piany 
poliuretanowej. Warto mieć na uwadze, że 
piana bardzo szybko wiąże i  mamy tylko 
kilkanaście sekund na poprawne ustawienie 
płyty, dlatego jest to rozwiązanie wyłącznie 
dla wprawionych fachowców. Zaprawy kle-
jowe zawierające cement są w  tym zakre-
sie bardziej „elastyczne”. Ważne natomiast, 
żeby wybierać tylko te zaprawy, które sys-
temodawcy dopuszczają do stosowania ze 
styropianem szarym (taka adnotacja za-
wsze znajduje się w  opisie i  dokumentacji 
produktu). Mają one formułę opracowaną 
specjalnie pod kątem lepszego radzenia 
sobie w  razie potrzeby z kompensowaniem 
naprężeń – wysoką wytrzymałość i większą 
odkształcalność niż te przeznaczone do stan-
dardowych płyt.

Sposób nakładania 
zaprawy klejowej

Poza wyborem rodzaju zaprawy klejowej, 
istotny jest również prawidłowy sposób na-
kładania kleju na płytę styropianową. Doty-
czy to rzecz jasna każdego rodzaju styropianu 
– należy postępować tak samo czy to w przy-
padku szarych, czy białych płyt. Najczęściej 
klej nakłada się metodą obwodowo-punk-
tową, czyli ciągłym pasmem wzdłuż krawę-
dzi płyty i  równomiernie 3–6 plackami na 
środku. Świeżo nałożona zaprawa powinna 
zajmować co najmniej 40% powierzchni pły-
ty – po dociśnięciu do ściany obszar pokryty 
klejem zwiększy się wówczas do 60–70%. 

Styropian można też przyklejać całopo-
wierzchniowo, pokrywając warstwą kleju 
cały spód płyty, ale rozwiązanie to wyma-
ga bardzo równego, gładkiego podłoża, co 
w przypadku murowanych ścian nie zawsze 
jest osiągalne.

Jak najszybsze wykończenie 
Szary styropian, jak każdy materiał do ter-
moizolacji ścian, nie powinien zbyt długo po-
zostawać wystawiony na bezpośrednie dzia-
łanie czynników zewnętrznych. Zaleca się 
jak najszybciej zasłonić ocieplenie warstwą 
zbrojoną, czyli odpowiednią dla wybranego 
systemu ociepleń zaprawą klejową z zatopio-
ną siatką zbrojącą. I uwaga – dopiero wtedy 
można zdjąć z rusztowań siatki zacieniające 
(choć dobrze jest zostawić je aż do zakończe-
nia prac, czyli otynkowania elewacji).

Nakładanie kleju – metoda obwodowo-punktowa  
 Fot. PSPS

Fot. PSPS
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Każdy z nas słyszał o domach ener-
gooszczędnych. Szczelne i właści-
wie ocieplone, w znacznym stopniu 

eliminują straty energii. Budynki pasywne 
stanowią najbardziej energooszczędną klasę 
takich domów. Zaprojektowane z dbałością 
o najmniejszy szczegół, pozwalają ograni-
czyć ucieczkę ciepła do minimum. Roczne 
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 
nie przekracza 15 kWh/m2. Dla porównania 
– w budynkach energooszczędnych w ciągu 
roku zużywa się nie więcej niż 40 kWh/m2 
prądu na ogrzewanie, a w „zwykłych” – na-
wet 180 kWh/m2. Na tak dużą oszczędność 
energii (a co za tym idzie również pienię-
dzy) ma wpływ szereg czynników, np. pro-
sta forma budynku, duże okna od strony 
południowej, znacznie mniejsze lub ich 
brak od strony północnej, a przede wszyst-
kim – termoizolacja wysokiej jakości. Po-
winna być ona wykonana z jak najwięk-
szą dbałością, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na mostki termiczne, czyli miejsca, 
przez które następuje ucieczka ciepła. Pod-
stawowym celem takiej izolacji jest stan, 
w którym budynek jest w jak największym 
stopniu szczelny. W takim przypadku dosko-
nale sprawdzą się tzw. styropiany pasywne, 
takie jak Passive λ Pro 30 produkowany 
przez firmę Styropmin.

Styropian pasywny – czym 
się różni od standardowego?

– Tym, po czym najłatwiej jest poznać sty-
ropian pasywny, jest jego szara barwa. 
Otrzymuje się ją dzięki dodatkowi grafitu, 
który nie tylko pozwala odróżnić produkt 
od innych styropianów, ale także znacznie 
poprawia jego właściwości termoizolacyjne 
– mówi Dariusz Pruszkowski, doradca tech-
niczny w firmie Styropmin.

Dzięki dodatkowi grafitu płyty 
mają mniejszą grubość od stan-
dardowych, zachowując najwyższe 
parametry termoizolacyjne. Zastosowanie 
takiego materiału do izolacji domu pozwala 
zmniejszyć grubość ściany nawet o 5 cm. 
W praktyce oznacza to, że ocieplając bu-
dynek styropianem pasywnym, zużyjemy 
go znacznie mniej niż miałoby to miejsce 
w przypadku standardowego styropianu. 
Poza tym cieńsza ściana to więcej promie-
ni słonecznych wpadających przez okno 
do domu. Przekłada się to bezpośrednio 
na niższe koszty całej inwestycji, nawet jeśli 
cena wyjściowa płyt grafitowych jest wyższa.

– Styropiany pasywne produkowane 
przez Styropmin, czyli produkty z serii 
Passive Pro, charakteryzuje współczynnik 
przewodzenia ciepła pomiędzy λ  ≤  0,033 
a λ  ≤  0,030. Wiemy, że im mniejsza lamb-
da, tym lepsze właściwości izolacyjne – jest 
to więc materiał o najwyższych parametrach 
termoizolacyjnych na rynku, przeznaczony 
do budownictwa energooszczędnego i pa-
sywnego. Zastosowanie styropianu pasyw-
nego sprawdzi się w przypadku najbardziej 
wymagających projektów, a dodatkowo ogra-
nicza zużycie dużej ilości styropianu – tłu-
maczy Dariusz Pruszkowski.

A co z ekologią?
Podstawowym celem izolacji termicznej jest 
rozsądne i odpowiedzialne gospodarowanie 
energią. Korzyści płynących z odpowiednie-
go ocieplenia domu jest wiele – od komfortu 
termicznego użytkowników, przez zauważal-
ne zmniejszenie rachunków za ogrzewanie 
lub klimatyzację, po aspekty istotne z global-
nego punktu widzenia.

Na co kładzie się coraz większy nacisk 
w przypadku nowych projektów? Przede 

OSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA,  
czyli izolacja w pasywnym domu
Na czym polega pasywne budownictwo i dlaczego 
w ostatnich latach ta koncepcja tak bardzo zyskała 
na popularności? Jakie niesie korzyści oraz jaką rolę 
odgrywa izolacja termiczna? I wreszcie – czy istnieje 
specjalny materiał termoizolacyjny przeznaczony 
do budynków pasywnych?

wszystkim na zarządzanie ciepłem w zgo-
dzie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i wartościami ekologicznymi. To aspekt, któ-
ry staje się coraz ważniejszy dla inwestorów, 
np. właściciele domów coraz częściej decy-
dują się na samodzielną produkcję energii 
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. 
Takie rozwiązanie, w parze z właściwą ter-
moizolacją, pozwala nie tylko na znaczne 
zmniejszenie kosztów. Jest to także rozwią-
zanie korzystne dla środowiska naturalnego. 
Patrząc na to z drugiej strony – wysokoemi-
syjne piece i kotły na paliwa stałe są, nieste-
ty, wciąż powszechnie używane do ogrzewa-
nia domów. W połączeniu z nieodpowiednim 
ociepleniem w drastyczny sposób przyczy-
niają się do powstawania szkodliwego smo-
gu i innych zanieczyszczeń. Dlatego budowa 
domów energooszczędnych lub pasywnych, 
wykorzystujących materiały izolacyjne o ni-
skim współczynniku przewodzenia ciepła, ta-
kich jak Styropmin Passive λ Pro 30, może 
być odpowiedzią na problemy związane z za-
nieczyszczeniem powietrza i rosnącym zuży-
ciem energii w skali globalnej.
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W ybór farby elewacyjnej to coś wię-
cej niż tylko wybór koloru. Bogata 
oferta rynkowa pozwala dobrać 

odpowiedni produkt do rodzaju zastosowa-
nego podłoża, warunków atmosferycznych 
oraz specyfiki malowanej powierzchni. Z po-
mocą tego przewodnika wybór odpowiednie-
go produktu stanie się prostszy. 

Rodzaje farb fasadowych
Wśród oferowanych na rynku farb fasado-
wych są farby akrylowe oraz lateksowe, si-
likonowe, silikatowe, silikonowo-silikatowe, 
cementowe, a także winylowe oraz wapien-

ne. Największą popularnością cieszą się pro-
dukty akrylowe oraz lateksowe ze względu 
na bogatą paletę kolorystyczną, odporność 
na zabrudzenia oraz dobre parametry tech-
niczne. Równie popularne są farby silikato-
we, które charakteryzuje wysoka paroprze-
puszczalność powłoki oraz odporność na 
porastanie mchami i  zagrzybienie. Jednak 
bardzo mocno wiążą z podłożem, przez co są 
właściwie nieusuwalne. Podobne cechy mają 
produkty silikonowe, na bazie silikonu, który 
nadaje im dodatkowo cechy elastyczności. 
Barierą jest ich cena – są droższe od innych 
farb dostępnych na rynku. Więcej na temat 

FASADA JAK MALOWANA

Danuta Baprawska

Farby elewacyjne decydują 
o estetyce budynków, ale nie 
tylko. W zależności od potrzeb 
mogą też chronić dom przed 
niekorzystnym działaniem 
warunków atmosferycznych 
oraz rozwojem grzybów i pleśni. 
Na co więc zwrócić uwagę przy 
wyborze farby fasadowej, aby 
budynek jak najdłużej dobrze 
wyglądał?

właściwości poszczególnych rodzajów farb 
znajduje się w tabeli.

Na co warto zwrócić uwagę?
Wybierając farby fasadowe, warto przyjrzeć 
się kilku elementom wpływającym na ich 
trwałość i  aplikację. Choć w  części są one 
uzależnione od rodzaju farby, mogą się jed-
nak zasadniczo od siebie różnić. 

Spoiwo – to ważny składnik wszystkich 
farb i  różni się w zależności od rodzaju far-
by. Oprócz typu spoiwa (np. żywica), ważna 
jest również jego ilość – im jest większa, tym 
trwalszą powłokę uzyskamy. Najtańsze farby 
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warto zwrócić uwagę na to, jaką trwałość ko-
loru (w latach) gwarantuje producent farby.

Odporność na grzyby i pleśń – w niektó-
rych recepturach farb fasadowych znajdują 
się substancje bioaktywne, które zapobiegają 
rozwojowi komórek grzybów i pleśni. Ma to 
ogromne znaczenie dla estetyki fasad o ogra-
niczonej ekspozycji na promienie UV (lokali-
zacja z ekspozycją na północ lub wschód).

Czas schnięcia – to czynnik, na który war-
to zwrócić uwagę ze względów praktycznych. 
Im krótszy czas schnięcia, tym szybsze za-
kończenie prac. 

Jak dobrać  
farbę do podłoża? 

Producenci farb elewacyjnych na opakowa-
niach produktów podają najczęściej infor-
macje, na jakie podłoże powinna być zasto-
sowana dana farba. Niemniej jednak warto 
pamiętać, że:
 » Na tynki cementowe i cementowo-wapienne 
najczęściej stosuje się farby akrylowe, siliko-
nowe, akrylowo-silikonowe, rzadziej winylo-
we, silikatowe, cementowe czy wapienne.
 » Na tynki silikatowe nakłada się farby sili-
katowe lub polikrzemianowe, ewentualnie 
również wapienne.
 » Na tynki wapienne można nałożyć farby 
silikatowe lub polikrzemianowe, a  także 
wapienne i  silikonowe, pamiętając o  ko-
nieczności zapewnienia dużej przepusz-
czalności dla pary wodnej.
 » Na tynkach organicznych (np. akrylowych) 
używa się farb organicznych: akrylowych, 
silikonowych, akrylowo-silikonowych lub 
polikrzemianowych. Te same farby nada-
ją się również do wykańczania elementów 
drewnianych.

Zdjęcia: unsplash.com i pixabay.com

zamiast spoiwa zawierają dużą ilość wypeł-
niaczy – substancji, które generują dodatko-
wą objętość, ale nie wpływają na trwałość 
powłoki i ochronę elewacji.

Wodoszczelność – każda ściana musi od-
dychać, ale jednocześnie powłoka elewacji 
musi być odporna na wnikanie wody, po-
nieważ duża nasiąkliwość powoduje, że na 
elewacji szybko pojawią się glony lub pleśń. 
Niska wodoszczelność powoduje też wnika-
nie wody w szczeliny, co osłabia odporność 
na wahania temperatury. 

Paroprzepuszczalność – to zdolność do 
przenikania pary wodnej przez warstwę farby. 
Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności wil-
goć jest usuwana z wnętrza budynku, ale nie 
może wnikać do środka. Może być oznaczana 
jako wartość bezwzględna, zastępczy opór dy-
fuzyjny albo współczynnik oporu dyfuzyjnego. 

Odporność na promienie UV – ultrafiolet 
uszkadza cząsteczki pigmentów, powodu-

jąc utratę barw. W  większości przypadków 
proces ten przebiega intensywnie jedynie 
w  pierwszym roku po malowaniu, jednak 

Rodzaj farby Właściwości 

Farby akrylowe  r cechują się niską nasiąkliwością,
 r są paroprzepuszalne, 
 r dobrze trzymają się tynków,
 r łatwo się je aplikuje,
 r mogą być używane niemal na wszystkie podłoża (z wyjątkiem 
wapiennych i silikatowych),

 r chętnie wybierane do odnawiania elewacji.

Farby lateksowe  r produkowane na bazie polimerów akrylowych tworzą odporną powłokę,
 r są bardzo przyczepne,
 r tworzą szczelną, odporną na zabrudzenia powłokę,
 r od klasycznych farb akrylowych odróżnia je większa elastyczność, 
co przekłada się na odporność na wahania temperatur.

Farby silikonowe  r są całkowicie wodoodporne i bardzo elastyczne,
 r tworzą szczelną, odporną na zabrudzenia powłokę,
 r są bardzo przyczepne, 
 r są bierne chemicznie, więc mogą być stosowane na wszystkie właściwie 
podłoża,

 r są wyjątkowo odporne na proces blaknięcia. 

Farby akrylowo-
-silikonowe

 r tworzą trwałą powłokę,
 r charakteryzują się olbrzymią odpornością na szorowanie, 
 r są stosowane do malowania fasad budynków szczególnie narażonych 
na zabrudzenia elewacji.

Farby silikatowe 
(krzemianowe)

 r trwale wiążą się z podłożem w drodze reakcji chemicznej, 
 r ze względu na silnie alkaliczny odczyn nie mogą być używane 
na spodłożach organicznych, a więc akrylach czy silikonach.

Farby wapienne  r doskonale chronią przed pleśnią, ale ze względu na dużą chłonność 
i związaną z tym skłonność do przyjmowania zabrudzeń używa się ich 
rzadko i przede wszystkim do renowacji wapiennych elewacji.

Farby 
polikrzemianowe

 r zachowują większość zalet farb krzemianowych, jednak dzięki dodatkowi 
syntetycznych żywic mogą być nanoszone nie tylko na niesezonowane 
tynki, ale również na powłoki zawierające polimery organiczne.

Farby 
cementowe

 r rzadko spotykane i raczej niewykorzystywane w budownictwie 
mieszkalnym. Są ekologiczne i mogą być barwione na delikatne kolory, 
ale są też podatne na zabrudzenia.

Farby winylowe  r obecnie rzadko spotykane – niemal całkowicie zastąpiły je farby akrylowe, 
które są bardziej odporne na zabrudzenia, łatwiejsze do nakładania 
i bardziej przyczepne, a zatem również trwalsze.

Specjalistyczne  r technologicznie zaawansowane farby fasadowe o specjalnym 
przeznaczeniu: zabezpieczające przed wykwitami glonów i pleśni, 

 r farby z nanocząsteczkami nadającymi twardość, 
 r specjalne farby na podłoża delikatne lub uszkodzone itd. 



Akcja społeczna Akcja społeczna 

www.termomodernizacja.org

PARTNER  
STRATEGICZNY  
AKCJI

WSPIERAJĄ NAS

 PATRONI AKCJI                                                                                                                 ORGANIZATOR AKCJI                                                                                                                 



44 EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

BUDOWA  AKCJA TERMOMODERNIZACJA

W ymiana okien, drzwi zewnętrz-
nych czy bramy garażowej to 
duży wydatek w budżecie domo-

wym. Dlatego decydując się na taki krok, 
warto poszukać więcej możliwości dofi-
nansowania inwestycji. Wybór produktów 
z  innowacyjnymi rozwiązaniami przyniesie 
w  przyszłości zwrot poniesionych nakła-
dów, dzięki temu będziemy mogli skutecznie 
zmniejszyć rachunki za ogrzewanie pomiesz-
czeń zimą i chłodzenie ich latem, co z kolei 

będzie korzystne również dla środowiska. 
Termomodernizacja domu powinna być 
jednak kompleksowa, a  wsparcie i  udział 
w takich programach, jak np. „Czyste Powie-
trze”, daje możliwość realizacji inwestycji za 
jednym razem.

O co chodzi w programie?
„Czyste Powietrze” to rządowy program 
skierowany do właścicieli i współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych lub wydzielonych 

WYMIANA STOLARKI 
Jak uzyskać dofinansowanie?
Koszt wymiany wysłużonej stolarki oraz zakupu i montażu 
energooszczędnych rozwiązań może być mniejszy niż się 
spodziewamy, jeśli skorzystamy z programu „Czyste Powietrze”, 
dzięki któremu dofinansujemy taką inwestycję.

w budynkach jednorodzinnych lokali miesz-
kalnych z  wyodrębnioną księgą wieczystą, 
którego celem jest poprawa jakości powie-
trza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych. Opiera się o kryterium dochodowe. 
Za jego sprawą można uzyskać dotację na 
wymianę źródła ciepła oraz prace związane 
z  termomodernizacją, która wynosi obecnie 
nawet do 30 tys.  zł dla podstawowego po-
ziomu dofinansowania (dochód roczny do 
100 tys. zł). 

Dla podwyższonego poziomu to już kwota 
sięgająca do 37 tys. (miesięczny dochód na 
osobę w wysokości 1,4 tys. zł – w przypad-
ku rodziny). Jesienią ruszył nabór do pro-
gramu. Wniosek należy złożyć w  urzędzie 
bądź przez Internet – należy wówczas za-
łożyć profil zaufany, np. za pośrednictwem 
naszego banku (nie trzeba wtedy potwier-
dzać swojej tożsamości, czyni to za nas in-
stytucja bankowa). Jeśli ten krok mamy już 
za sobą, wystarczy wejść na stronę:  https://
tiny.pl/71w3k (dla ułatwienia skróciliśmy 
link), wcisnąć przycisk „Złóż wniosek”, 
który przekieruje do nowej strony. Należy 
się na niej zalogować, a  następnie wypeł-
nić stosowny dokument, dodając do niego 
wymagane załączniki, podpisać profilem 
zaufanym i  wysłać. Na podaną przez nas 
skrzynkę mailową trafi w efekcie tych dzia-
łań potwierdzenie złożenia wniosku. Szcze-
gółową instrukcję krok po kroku, jak prawi-

Podejmując się całościowej termomodernizacji domu, najlepiej postawić na komplet stolarki, który zo-
stanie szczelnie i dobrze zamontowany. Polecane rozwiązania Krispol: okna FEN 82 (pakiet trzyszybowy, 
Uw = 0,72 W/(m² · K)), brama VENTE 60 (ocieplone panele – 60 mm grubości), drzwi Solano (ciepły system 
profili aluminiowych, panele z blach aluminiowych wypełnione pianką poliuretanową)  Fot. Krispol

Soudal Window System to kompleksowe rozwią-
zanie do montażu stolarki otworowej, polegające 
na zastosowaniu trzech współpracujących ze sobą 
warstw o  ściśle określonych zadaniach. Pianki po-
liuretanowe ściśle wypełniają szczelinę wokół okna, 
zapewniając izolację termiczną i akustyczną w złą-
czu okiennym. Warstwa termoizolacji dodatkowo 
zabezpieczana jest przed działaniem czynników ze-
wnętrznych z obu stron za pomocą taśm okiennych 
Soudal Window System – paroszczelnej i paroprze-
puszczalnej  Fot. Soudal 

Fot. Wisniowski



Najlepiej dobrany zestaw 
BRAM, OKIEN I DRZWI 

spełniający wymagania programu 
CZYSTE POWIETRZE 

System Home Inclusive – wybierz energooszczędną 
stolarkę WIŚNIOWSKI w jednym designie i oryginalnym 
kolorze z kolekcji Home Inclusive 2.0

Zaplanuj termomodernizację z marką WIŚNIOWSKI.  
Kup bramę garażową UniTherm, okna PVC PRIMO 82  
oraz drzwi zewnętrzne NOVA i zyskaj nawet 37 tysięcy 
dotacji z programu „Czyste Powietrze”

™ 
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dłowo wypełnić dokumenty można znaleźć 
pod adresem: https://tiny.pl/7dt14. 

Na co można uzyskać 
wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe można otrzymać na 
inwestycje jeszcze nierozpoczęte, będące 
w  trakcie realizacji oraz te zakończone – 
w tym przypadku rozliczeniu będą podlegać 
jedynie koszty poniesione na 6 miesięcy 
wstecz przed złożeniem wniosku (ustawo-
dawca dodaje jeszcze wzmiankę, że koszty 
liczone są najwcześniej od 15 maja 2020 r. 
– startu najnowszej edycji programu).

Dofinansowanie można uzyskać na wy-
mianę: okien i  drzwi (koszty materiałów 
i  demontaż starych wyrobów oraz  montaż 
nowych; przy czym montaż musi być „cie-
pły”, tzn. warstwowy); starych pieców na 
paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, 
spełniające wymagania programu. Pokrywa 
ono również zakup elementów instalacji i ro-
bocizny związanej z  wymianą centralnego 
ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wen-
tylacji mechanicznej, mikroinstalacji fotowol-
taicznej, a także ocieplenia domu. Co ważne, 
prace trzeba ukończyć do momentu upływu 
30 miesięcy od złożenia wniosku. 

Oszczędny sposób 
na wymianę stolarki

W przypadku zakupu/montażu stolarki okien-
nej (okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe 
wraz z  systemami montażowymi) może-
my liczyć na dofinansowanie w  wysokości 
210 zł za m2, zaś stolarki drzwiowej (drzwi 
zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe) nawet 
600 zł za m2. Jeśli kwalifikujemy się na pod-
wyższony poziom dofinansowania, te kwo-
ty znacząco rosną i  wynoszą odpowiednio: 
420 zł za m2 i 1200 zł za m2. 

Decydując się zatem na wsparcie finanso-
we w  ramach programu „Czyste Powietrze” 
na wymianę stolarki otworowej, poniesiemy 
od  70 do 60% kosztów takiej inwestycji, 
w  zależności od poziomu dofinansowania. 
Jakie benefity zyskamy w pakiecie? To mię-
dzy innymi niższe koszty eksploatacji domu, 
większy komfort cieplny, wygodę użytkowa-
nia, wzrost bezpieczeństwa, spokój i  nieza-
kłóconą ciszę, poprawę estetyki budynku, 
wzrost wartości nieruchomości, lepszą ja-
kość powietrza. 

Producenci stolarki starają się pomagać 
konsumentom w  doborze produktów, które 
spełniają wymogi programu. Dlatego warto 
zgłosić się do przedstawicieli marek, którymi 
jesteśmy zainteresowani, o poradę. 

W  nowej odsłonie programu „Czyste Po-
wietrze” procedury składania wniosków zo-
stały uproszczone. Co więcej, czas ich oceny 
został również skrócony do 30 dni. Warto też 
sprawdzić, czy w ramach inwestycji możemy 

uzyskać pomoc finansową z  lokalnych pro-
gramów wsparcia termomodernizacji. 

Opracowano na podstawie materiałów  
Polskiego Związku Okna i Drzwi, organizatora kampanii  

„Wymiana stolarki + dobry montaż”

Brama UniTherm powstała w odpowiedzi na potrzeby budownictwa energooszczędnego, a jej zakup może być 
rozliczany w ramach programu „Czyste Powietrze”. Fundamentem UniTherm jest panel INNOVO ze współ-
czynnikiem U wynoszącym jedynie 0,33 W/(m2 · K). Pozwala to na eliminację strat ciepła i oszczędności na 
ogrzewaniu  Fot. Wiśniowski

Drzwi zewnętrzne Thermo65 ze stalową płytą i aluminiową ościeżnicą o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. 
We wzorach bez przeszkleń współczynnik przenikania ciepła U wynosi nawet 0,87 W/(m2 · K). Wysoki poziom 
bezpieczeństwa zapewnia 5-punktowy zamek ryglujący. Drzwi opcjonalnie mogą być wykonane w klasie prze-
ciwwłamaniowej RC 2. Oferowane są w 14 wzorach  Fot. Hörmann

Trzyszybowe okna dachowe FTP-V U5 zapewniają oszczędność energii cieplnej na poddaszu. Charakteryzują się 
współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie Uw = 0,97 W/(m2 · K), a przy montażu z kołnierzem uszczelnia-
jącym Thermo – 0,86 W/(m2 · K). Okna mają także podnoszący bezpieczeństwo antywłamaniowe system topSafe 
oraz automatyczny nawiewnik V40P dostarczający optymalną ilość powietrza do pomieszczenia  Fot. Fakro
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G araż znajdujący się w bryle budynku 
to duża wygoda dla mieszkańców. 
Można w nim urządzić przydomowy 

warsztat, szybko przenieść zakupy z  samo-
chodu do domu, a  zimą wsiąść do ciepłe-
go auta. Jednak w  przypadku takiej lokali-
zacji garażu, niezbędne jest wykorzystanie 
rozwiązań, które pozwolą zatrzymać ciepło 
w pomieszczeniu. 

Ciepła brama garażowa  
– na co zwrócić uwagę 
przy wyborze?

Większość osób budujących dom jednoro-
dzinny planuje także budowę garażu. Takie 
rozwiązanie to zarówno dobre zabezpiecze-
nie dla samochodu, jak i  dodatkowa prze-
strzeń użytkowa – miejsce, gdzie można wy-
godnie przechowywać rowery czy narzędzia 

Garaż jest dzisiaj niemal obowiązkowym elementem projektu 
domu jednorodzinnego. Może być obiektem wolnostojącym 
lub połączonym z domem. W każdym z tych przypadków 
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jest nim niezawodna, 
energooszczędna i pasująca do elewacji domu brama garażowa.

ZATRZYMAJ CIEPŁO 

W GARAŻU
ogrodowe. Jeśli garaż zostanie usytuowany 
w  bryle budynku, warto rozważyć pomysł 
ogrzewania pomieszczenia. Ze względów 
ekonomicznych, standardem jest utrzyma-
nie tam jednak temperatury nie wyższej niż 
5–10°C. Trzeba wówczas zadbać, aby jak 
najmniej cennego ciepła wydostawało się na 
zewnątrz.

W przypadku garażu usytuowanego w bryle 
domu kluczowe jest jego odpowiednie zaizolo-
wanie, aby uniknąć wychładzania całego bu-
dynku. Obok wykonania termoizolacji ścian, 
podłogi i  stropu oraz inwestycji w  energo-
oszczędne drzwi łączące garaż z budynkiem, 
bardzo ważny jest również dobór ciepłej bra-
my. Jej stosunkowo duża powierzchnia stano-

Segmentowe bramy garażowe Dekedo charakteryzu-
ją się cichą i  niezawodną pracą. Wysoka trwałość 
powierzchni bramy, bardzo dobra izolacja akustycz-
na i  skuteczne zabezpieczenie garażu przed utratą 
ciepła to efekt wykorzystania dwuściennej techno-
logii warstwowej i  elastycznego rdzenia z  twardej 
pianki poliuretanowej. Ponadto zastosowane w pro-
dukcie uszczelki wargowe zwiększają właściwości 
termoizolacyjne konstrukcji, chroniąc garaż przed 
utratą ciepła Fot. Oknoplast

Bramy z serii Classic charakteryzują się świetną izolacjyjnością termiczną, o wartości 1,06 W/(m2 · K ). Panele grubości 45 mm zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem. 
Współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,06 W/(m2 · K), co jest równoznaczne z izolacją termiczną ściany z cegły o grubości 65 cm. Właściwości izolacyjne bramy 
zostały potwierdzone w instytucie badawczym Rosenheim GmbH w Niemczech. Dodatkowe, elastyczne, podwójne uszczelki wokół krawędzi skrzydła bramy chronią wnętrze 
przed deszczem, śniegiem i utratą ciepła. Wszystko dzięki specjalnej konstrukcji wsporników rolek, która umożliwia regulowanie płaszcza bramy do otworu Fot. Gerda
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Dobry montaż  
to sprawa kluczowa

Przy zakupie bramy garażowej należy 
w  kosztach inwestycji uwzględnić także jej 
profesjonalny montaż. Błędy popełnione na 
tym etapie mogą bowiem sprawić, że nawet 
najlepszy i  najdroższy produkt nie spełni 
właściwie swojej funkcji. Do instalacji bra-
my najlepiej wybrać monterów rekomendo-
wanych przez jej producenta. Warto upew-
nić się również, że w  garażu, po montażu 
szczelnej i  ciepłej bramy, zapewniona jest 
odpowiednia wymiana powietrza, co ograni-
cza ryzyko zawilgocenia i  rozwoju grzybów 
oraz pleśni. Rozwiązaniem może być na 
przykład zastosowanie specjalnego systemu 
z  czujnikiem klimatycznym, który automa-
tycznie uchyla bramę przy określonej wilgot-
ności powietrza. Pomieszczenie skutecznie 
chronione przed wilgocią i  zimnem posłuży 
nam nie tylko jako miejsce parkingowe dla 
samochodu. W zależności od wielkości wnę-
trza i jego aranżacji, można tam urządzić np. 
przestrzeń do majsterkowania czy też przy-
domową spiżarnię.

wi bowiem potencjalną drogę ucieczki energii 
termicznej. Na rynku jest wiele różnych mo-
deli bram, jednak nie wszystkie zapewniają 
odpowiedni poziom ochrony cieplnej.

Podstawowy parametr, jaki należy wziąć 
pod uwagę przy wyborze bramy garażowej, to 
współczynnik przenikania ciepła (oznaczony 
symbolem U) – im jest on niższy, tym mniej-
sze będą ubytki ciepła. Aktualnie maksymal-
na dopuszczalna wartość współczynnika U 
dla tego typu bram wynosi 1,5 W/(m2 · K), 
jednak już dosłownie za chwilę, bo od 2021 
roku, zgodnie z  nowymi przepisami, bę-
dzie ona wynosić już 1,3 W/(m2 · K). Przy 
uwzględnianiu tego parametru należy upew-
nić się również, że podana wartość dotyczy 
całej bramy, a nie tylko jej skrzydła.

Rodzaj bramy też jest ważny
Inny równie ważny aspekt to rodzaj bramy. 
Z punktu widzenia szczelności najlepsze roz-
wiązanie stanowią bramy segmentowe, któ-
rych konstrukcja pozwala na dobre docieple-
nie paneli oraz ograniczenie strat ciepła przy 

połączeniu ościeżnicy ze ścianą. Dodatkowo 
dają one możliwość maksymalnego wykorzy-
stania przestrzeni znajdującej się wewnątrz 
i przed garażem. Aby zmniejszyć ilość energii 
cieplnej uciekającej podczas otwierania bra-
my, warto ją też wyposażyć w szybki napęd.

Przy wyborze bramy garażowej warto tak-
że zapytać sprzedawcę o  to, w  jaki sposób 
jest ona ocieplona i  zbudowana. W  celu 
poprawy energooszczędności wyrobu produ-
cenci stosują wypełnienie paneli wykonane 
z pianki poliuretanowej lub polistyrenu eks-
trudowanego. W najcieplejszych dostępnych 
na rynku modelach bram jego grubość wyno-
si 60 mm, a nawet 67 mm.

Jednak samo, najgrubsze nawet, ocie-
plenie nie zapewni dostatecznej ochrony 
termicznej. Konstrukcja bramy musi być 
bowiem zaprojektowana w taki sposób, aby 
wszystkie elementy, które pracują podczas 
jej otwierania i zamykania były odpowiednio 
uszczelnione. Uszczelki powinny znaleźć się 
więc zarówno na łączeniach segmentów bra-
my, jak i na całym jej obwodzie.

W przypadku bram garażowych największe 
straty ciepła występują w  miejscu łączenia 
ościeżnicy bramy ze ścianą garażu. Dostępne 
obecnie na rynku rozwiązania eliminują ten 
problem poprzez oddzielenie ościeżnic od 
ściany garażu specjalną przegrodą termicz-
ną. Taki profil z tworzywa sztucznego, który 
montuje się razem z ościeżnicą bramy, wraz 
z dodatkowymi uszczelkami, poprawia izola-
cyjność cieplną bramy nawet o 15%.

Segmentowa brama garażowa UniTherm zaprojektowa-
na została do budynków energooszczędnych i  pasywnych. 
Zbudowana jest z  prowadnic pionowych, poziomych pod-
sufitowych i  skrzydła wykonanego z  innowacyjnych paneli 
stalowych INNOVO grubości 60 mm, wypełnionych pianką 
poliuretanową. Współczynnik przenikania ciepła U  pane-
lu INNOVO wynosi 0,33 W/(m2 · K). Brama wyposażona 
jest w specjalny system uszczelnień oraz bezpieczny układ 
sprężyn skrętnych. Jej automatyczna wersja to najbardziej 
komfortowa propozycja, bo wystarczy smartfon, aby mieć 
pełną kontrolę nad wjazdem do garażu z każdego miejsca na 
świecie. Fot. Wiśniowski

Bramy z serii Trend charakteryzuje bardzo dobra izolacyjność termiczna, o wartości 1,35 W/(m2 · K). To, co 
wyróżnia bramy Gerda to konstrukcja paneli o grubości 40 mm. W połączeniu z systemem uszczelnień po-
zwala to uzyskać bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom bramy segmentowe 
z powodzeniem sprawdzają się w budynkach pasywnych i energooszczędnych. Regulowane wsporniki rolek 
pozwalają maksymalnie przesunąć płaszcz bramy do ściany. Takie systemy regulacji zapewniają użytkownikowi 
dodatkową ochronę przed przeciągami oraz wysoki komfort termiczny Fot. Gerda

Podczas montażu bramy nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na 
odpowiednie zaizolowanie tych 
miejsc, które mogą generować stra-
ty ciepła, a  więc newralgicznych 
przestrzeni, gdzie konstrukcja styka 
się ze ścianą oraz posadzką. Przy 
ścianach dwu- i trójwarstwowych bramę montuje 
się jak najbliżej warstwy ocieplenia. W ścianie jed-
nowarstwowej – w połowie muru.
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W raz z uruchomieniem dopłat pań-
stwowych, w  wysokości nawet 
70 000 zł w  ramach programu 

„eVan”, zmiana pojazdu dostawczego z kon-
wencjonalnego na elektryczny ma również 
sens ekonomiczny, zwłaszcza jeśli wziąć 
pod uwagę nie tylko cenę zakupu, ale też 
całkowite koszty eksploatacji. Wspomniane 
wcześniej dopłaty dotyczą również zakupu 
punktu ładowania. 

Dostawa świeżej żywności, paczek czy 
realizacja usług na terenie miasta wymaga 
dużego zasięgu, który Mercedes eVito czy 
Mercedes eSprinter zapewnia. Do tego do-
chodzą rzadsze wizyty w serwisie i dodatko-
we przywileje, takie jak możliwość jeżdżenia 
buspasami czy wjazdy do stref ograniczone-
go ruchu. Nie do przecenienia jest też fakt, 
że kierowcy, którzy dotąd spędzali cały dzień 
w hałasie, są mniej zmęczeni, gdyż ich środo-
wisko pracy jest nieporównywalnie  cichsze.

Konwencjonalny Mercedes Vito to dobrze 
znany, lekki, funkcjonalny, wszechstronny 
i  przede wszystkim niezawodny element 
w każdej firmie. W swojej elektrycznej wersji 
– jako eVito – z  jednej strony zachowuje te 
wszystkie walory, a  z  drugiej oferuje czysty 
napęd, umożliwiający cichą i  bezemisyjną 
jazdę. 

Elektryczny brat pioniera segmentu du-
żych pojazdów dostawczych, czyli eSprinter, 
od początku jest dostępny jako furgon z wy-
sokim dachem i  dopuszczalną masą brutto 
3500 kg, co odpowiada potrzebom szerokiej 
grupy przedsiębiorców. 

Oferuje on dwa warianty zasięgu i ładow-
ności oraz trzy opcje prędkości maksymal-
nej: 80, 100, a nawet aż do 120 km/godz. 
Pozwala to na realizację zamówień nie tyl-
ko na terenie miasta, ale także na terenach 
podmiejskich, w  komfortowych warunkach, 
korzystając z obwodnic miast, będących naj-
częściej drogami szybkiego ruchu.

Obydwa elektryki ze stajni Mercedes-Benz 
Vans wspiera też odpowiedni ekosystem 

eVito w skrócie
 » Bateria o mocy 35 kWh (użytkowa).
 » Szacowany zasięg 150 km.
 » Moc silnika 85 kW, moment obrotowy 
do 295 Nm.
 » Przestrzeń ładunkowa od 6,0 do 6,6 m3.
 » Prędkość maksymalna 80, 100 lub 120 
km/godz.
 » Dwa rozstawy osi: 5140 (pomieści 1048 kg 
ładunku) i 5370 (pomieści 1073 kg).
 » Dopuszczalna masa całkowita 3200 kg.
 » Do końca roku ładowarka Wallbox za 1 zł.
 » „Zdalne e-Ładowanie” – zdalne usta-
wienie klimatyzacji i poziomu ładowania 
w ramach usług Mercedes PRO.

Po naszych miastach cały dzień przemieszczają się dostawcy świeżej 
żywności, kurierzy, serwisanci czy handlowcy. Krótkie przejazdy, 
dużo parkowania, często presja czasu – to idealne zadania dla 
elektrycznych pojazdów, takich jak eVito i eSprinter.

usług, w  tym Mercedes PRO ze „Zdalnym 
e-Ładowaniem”. Bardzo praktycznym roz-
wiązaniem jest też aplikacja EQ Ready, 
która umożliwia sprawdzenie na smartfonie, 
czy na przykład naszą codzienną trasę mogli-
byśmy pokonać z aktualnym naładowaniem 
akumulatorów. 

Jednocześnie do końca 2020 roku wszy-
scy klienci wraz z zakupem dowolnego elek-
trycznego modelu otrzymują za symboliczną 
złotówkę ładowarkę Wallbox. W pakiecie są 
również cztery bezpłatne przeglądy. 

Taka jazda to zatem  
czysty – dosłownie – zysk!

eSprinter w skrócie
 » Do wyboru baterie o mocy 35 lub 47 kWh 
(użytkowe).
 » Szacowany zasięg 115 (z baterią 35 kWh), 
150 km (z baterią 55 kWh).
 » Moc silnika 85 kW, moment obrotowy 
do 295 Nm.
 » Przestrzeń ładunkowa 11 m3.
 » Ładowność od 891 kg (z baterią 55 kWh) 
do 1045 kg (z baterią 35 kWh).
 » Prędkość maksymalna 80, 100  
lub 120 km/godz.
 » Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg.
 » Do końca roku ładowarka Wallbox za 1 zł.
 » „Zdalne e-Ładowanie” – zdalne usta-
wienie klimatyzacji i poziomu ładowania 
w ramach usług Mercedes PRO.

eVito Furgon i eSprinter Furgon 
– gwiazdorski duet z energią
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Od czego zależy  
wybór źródła ciepła?

W  zależności od zapotrzebowania budynku 
na ciepło mogą to być mniejsze lub większe 
instalacje grzewcze. Wybór dużej instalacji 
grzewczej powinien być poprzedzony analizą 
możliwości racjonalnego wykorzystania wy-
sokoefektywnych systemów alternatywnego 
zaopatrywania w  energię i  ciepło. W  przy-
padku małych instalacji problem jest mniej 
złożony, dobrze jest skonsultować się ze spe-
cjalistą, który pomoże wybrać najkorzystniej-
sze rozwiązanie.

Dokonując wyboru źródła ciepła dla bu-
dynku, powinno się wziąć pod uwagę różne 
aspekty. Z reguły bardzo istotnym czynnikiem 
jest koszt całego systemu. Warto go anali-
zować w  rozbiciu na nakłady inwestycyjne 
i koszty eksploatacji systemu. Koszt eksploa-
tacyjny zależy od energii końcowej. Jest ona 

wprost proporcjonalna do zapotrzebowania 
na energię użytkową, a odwrotnie proporcjo-
nalna do sprawności systemu ogrzewania, 
na którą składa się sprawność źródła ciepła 
oraz instalacji. Na wielkość energii użytkowej 
składają się: straty ciepła przez przenikanie 
i wentylacyjne straty ciepła.

Ważnym czynnikiem przy wyborze źródła 
ciepła powinien być również aspekt ekolo-
giczny. Spalanie paliw kopalnych prowadzi 
do emisji wielu zanieczyszczeń gazowych 
i  stałych, czego konsekwencją jest zanie-
czyszczenie środowiska. Godne polecenia 
jest zastępowanie paliw konwencjonalnych 
odnawialnymi źródłami energii. Za zły stan 
powietrza, jakim oddychamy, w  znaczącym 
stopniu odpowiada tzw. niska emisja, czyli 
m.in. zanieczyszczenia emitowane przez lo-
kalne kotłownie i domowe kotły grzewcze.

Nie tylko rodzaj paliwa ma wpływ na za-
nieczyszczenie środowiska, ale również spo-
sób, w jaki jest ono spalane. Kotły grzewcze, 
w których zachodzi proces spalania, emitują 
pył całkowity (TSP). Jest on najczęściej wy-

Nowoczesne,  
czyli oszczędne, 
ekologiczne i zdrowe
Polska znajduje się w takiej strefie geograficznej, że przez znaczny 
okres, w celu utrzymania odpowiedniego komfortu cieplnego, 
musimy ogrzewać pomieszczenia. Każdy kto planuje budowę 
lub modernizację budynku, staje więc przed trudną decyzją, jaką 
jest wybór systemu ogrzewania.

rażony w mg/m3 spalin przy zawartości 10% 
tlenu i mierzony w akredytowanym laborato-
rium dla mocy nominalnej kotła. W rzeczywi-
stości kotły na paliwa stałe w sezonie grzew-
czym najczęściej nie pracują w sposób ciągły, 
co przekłada się na inną emisję niż wyzna-
czona w laboratorium. Typ i klasa kotła mają 
wpływ na zanieczyszczenie środowiska pyła-
mi PM 10 i PM 2,5. Kotły o mocy do 50 kW 
na paliwa stałe starej generacji w porówna-
niu do kotłów nowej generacji, w przypadku 
spalania w  nich węgla, emitują trzykrotnie 
więcej pyłów PM 10 i PM 2,5. W przypadku 
spalania biomasy w kotłach nowej generacji 
emisja ta jest czternaście razy mniejsza.

Niekiedy dostęp do sieci gazowej jest 
niemożliwy lub nieopłacalny ze względu na 
odległość od gazociągu. Czasem ogrzewa-
nie na paliwa stałe nie jest dopuszczone 
w  planie zagospodarowania przestrzennego 

Fot. Bosch

Fot. Viessmann

Fot. Termet Fot. Termet
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ze względu na obowiązujący program likwi-
dacji źródeł niskiej emisji. Pamiętajmy też, 
że każdy system ogrzewania wymaga dostę-
pu do energii elektrycznej. Bez niej nie będą 
działały żadne nowoczesne powszechnie sto-
sowane systemy grzewcze.

Kotły gazowe
Kotły gazowe są instalowane w  wielu do-
mach ze względu na ich niezaprzeczalne za-
lety: są stale gotowe do pracy i proste w ob-
słudze. Nie potrzebują wiele miejsca. Mogą 
tylko ogrzewać dom lub też pełnić obie funk-
cje jednocześnie, grzejąc wodę na potrzeby 
instalacji centralnego ogrzewania i przygoto-
wując ciepłą wodę użytkową. Kotły gazowe 
to cała rodzina urządzeń grzewczych, które 

mają jedną wspólną cechę – rodzaj paliwa, 
jakim są zasilane, czyli gaz. Zanim więc zde-
cydujemy się na konkretny model, należy 
rozważyć kilka znaczących kwestii.

Kocioł stojący czy wiszący? Kotły stojące 
są większe niż wiszące i więcej ważą, głów-
nie z powodu żeliwnego wymiennika ciepła. 
Są droższe, lecz trwalsze od wiszących, 
których wymienniki są wykonane ze stali, 
miedzi, aluminium lub ich stopów. Do zain-
stalowania kotła wiszącego potrzeba jedynie 
fragmentu wolnej powierzchni na ścianie. 
Kocioł stojący zajmie znaczną część po-
mieszczenia – najlepiej wydzielonej kotłowni.

Kocioł jedno- czy dwufunkcyjny? Kocioł 
jednofunkcyjny ogrzewa jedynie wodę krą-
żącą w  instalacji centralnego ogrzewania. 
Kocioł dwufunkcyjny służy także do przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej. Umożli-
wia więc – bez konieczności instalowania do-
datkowych urządzeń – zaspokojenie potrzeb 
zarówno w  zakresie ogrzewania domu, jak 
i wody użytkowej. Jest tańszy niż kocioł jed-
nofunkcyjny z  zasobnikiem, zajmuje mniej 
miejsca, ale nie gwarantuje równie komfor-
towego korzystania z  ciepłej wody. Kocioł 
dwufunkcyjny przełącza się na podgrzewanie 
wody dopiero po odkręceniu kranu z ciepłą 
wodą. Brak poboru wody skutkuje jej sty-
gnięciem, a  efektem tego jest oczekiwanie 
na pojawienie się w kranie ciepłej wody do 
czasu spuszczenia wody zimnej z  instalacji. 
Istnieją również kotły przepływowe z małym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, umożli-
wiającym realizację cyrkulacji.

Kocioł z  otwartą czy zamkniętą komorą 
spalania? Spalanie każdego paliwa wymaga 
dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza. 
Kotły z  otwartą komorą spalania pobierają 
świeże powietrze (bogate w  tlen potrzebny 
do spalania) z pomieszczenia, w którym są 
zainstalowane. Kubatura tego pomieszczenia 
nie może być mniejsza niż 8 m³. Musi być 
również zapewniony dopływ powietrza otwo-
rem o polu powierzchni co najmniej 200 cm² 
oraz wentylacja grawitacyjna (naturalna) po-
mieszczenia kratką o takim samym polu po-
wierzchni.

Kotły z zamkniętą komorą spalania (zwane 
turbo) mają obudowany palnik, połączony 
z atmosferą przewodami powietrzno-spalino-
wymi. Zwykle czerpią powietrze do spalania 
spoza budynku. Przepływ powietrza i spalin 
wymusza wentylator. Istnieje wiele kombi-
nacji lokalizacji czerpni powietrza i  wylotu 
spalin – nawet na powierzchni ściany, co 
regulują odrębne przepisy. Taka konstrukcja 
umożliwia umieszczenie kotła w  dowolnym 

pomieszczeniu o  kubaturze nie mniejszej 
niż 6,5 m³ z wentylacją grawitacyjną zakoń-
czoną kratką o  polu powierzchni minimum 
200 cm². Ponadto zastosowanie kotła z za-
mkniętą komorą spalania zmniejsza efekt 
wychładzania budynku przez dodatkowy na-
pływ powietrza zewnętrznego (zmniejsza za-
potrzebowanie budynku na ciepło do celów 
grzewczych).

Kocioł tradycyjny czy kondensacyjny? 
Z wyglądu niczym się nie różnią. Kotły kon-
densacyjne są jednak około dwa razy droższe 
od tradycyjnych. To cena za wyższą o kilka-
naście procent sprawność, a więc mniejsze 
zużycie paliwa. Istotą kotła kondensacyjnego 
jest możliwość odzyskania tej części energii 
cieplnej, która w  kotłach tradycyjnych jest 
tracona wraz z parą wodną zawartą w spa-
linach. Zarówno kotły tradycyjne, jak i kon-
densacyjne mogą być jedno- lub dwufunk-
cyjne.

Kotły kondensacyjne są coraz chętniej 
i  częściej kupowane przez właścicieli do-
mów ogrzewanych gazem. Nic dziwnego, są 
wprawdzie droższe od tradycyjnych, ale do 
wytworzenia tej samej ilości ciepła zużywają 

znacznie mniej gazu. Dlatego właśnie warto 
zrozumieć jak działają i dlaczego są bardziej 
sprawne niż najbardziej nawet nowoczesne 
kotły tradycyjne. Otóż w  wymienniku kotła 
kondensacyjnego (tzw. wtórnym lub kon-
densacyjnym) woda powracająca z instalacji 
centralnego ogrzewania odbiera ciepło ze 
spalin, schładzając je poniżej temperatury 
punktu rosy, w wyniku czego następuje skro-
plenie (kondensacja) pary wodnej zawartej 
w spalinach, z równoczesnym odbiorem tzw. 
ciepła skraplania. Z uwagi na to, że do kon-
densacji dochodzi dopiero wtedy, gdy spali-
ny zostaną odpowiednio schłodzone, należy 
zwrócić szczególną uwagę na właściwy do-

Średnioroczna sprawność 
nowoczesnych kotłów tradycyj-
nych osiąga 93–96%, kotła kon-
densacyjnego – ponad 100%, 
chociaż wiadomo, że w technice 
taka sprawność nie istnieje. 
Jak to jest możliwe? Definicja 
sprawności kotła odnosi efekt uzyskiwany 
z kotła do wartości opałowej paliwa (okre-
ślającej ilość ciepła uzyskanego z jednostki 
paliwa bez wykroplenia pary wodnej za-
wartej w spalinach). W przypadku kotła 
kondensacyjnego, wykorzystującego efekt 
skraplania pary wodnej, dodatkowo wyko-
rzystamy energię cieplną zawartą w parze 
wodnej, która nie występuje w powyższej 
definicji sprawności, a zwiększa efekt kotła.

NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ KUPUJĄC KOCIOŁ? 

 » Znak CE – kocioł dostępny 
w sprzedaży musi mieć znak 
CE. Jest on gwarancją, że 
został zaprojektowany i wyko-
nany w sposób zapewniający bezpieczne 
działanie podczas prawidłowego użytko-
wania. 
 » Instrukcje – jedna przeznaczona dla oso-
by instalującej urządzenie, druga – dla 
użytkownika, zawierające podstawowe 
informacje dotyczące użytkowania i kon-
serwacji kotła. 
 » Ostrzeżenia (w języku polskim) zawiera-
jące informacje o rodzaju paliwa gazowe-
go, ciśnieniu zasilania, ograniczeniach 
w użytkowaniu itp.

Fot. De Dietrich
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bór instalacji centralnego ogrzewania, wa-
runkujący wystąpienie procesu kondensacji.

Powszechnie uważa się, że kotły konden-
sacyjne pracują najbardziej ekonomicznie 
w instalacjach z ogrzewaniem podłogowym. 
Jednak mogą także współpracować z ogrze-
waniem grzejnikowym. Należy tylko pamię-
tać, że gdy temperatura wody zasilającej in-
stalację jest niższa, powierzchnie grzejników 
powinny być większe, żeby mogły oddawać 
wystarczającą ilość ciepła do pomieszcze-
nia przy niższych temperaturach zasilania 
i  powrotu. Temperatura wody powracającej 
do kotła decyduje, czy wystąpi kondensacja 
pary wodnej w spalinach.

Kotły grzewcze  
na paliwo stałe klasy 5

Coraz większą uwagę zwracamy na złą ja-
kość powietrza, którym oddychamy jesienią 
i zimą. Mamy świadomość, że zanieczyszczo-
ne powietrze negatywnie wpływa na nasze 
zdrowie (wzrost liczby zachorowań zwłasz-
cza na choroby układu oddechowego i ukła-
du krążenia). Jest szczególnie niebezpieczne 

dla małych dzieci, osób starszych i chorych. 
Za zły stan powietrza, jakim oddychamy, 
w znaczącym stopniu odpowiada tzw. niska 
emisja, czyli m.in. zanieczyszczenia emito-
wane przez lokalne kotłownie, domowe ko-
tły grzewcze czy kominki, w których często 
w  niewłaściwy sposób spalane jest niewła-
ściwe paliwo. Wprowadzone w  kilku woje-
wództwach uchwały antysmogowe przede 
wszystkim zakazują palenia w kotłach i ko-
minkach najbardziej przyczyniającymi się do 
zanieczyszczenia powietrza paliwami – mu-
łami węglowymi, flotokoncentratem, węglem 
brunatnym lub kamiennym o niskiej wartości 
opałowej oraz drewnem o wilgotności ponad 
20%. Zabraniają też instalowania nowych 
kotłów i kominków, które nie spełniają okre-
ślonych wymogów w  zakresie efektywności 
energetycznej i emisji zanieczyszczeń.

Nowoczesne kotły klasy 5, spełniające 
wymagania ekoprojektu, emitują o 20–50% 
mniej szkodliwych substancji w porównaniu 
do kotłów klasy 4. Są przy tym dużo bardziej 

wydajne niż kotły starszych typów. Niskie 
wartości emisji zanieczyszczeń i  wysoka 
sprawność kotłów klasy 5 to efekt zastoso-
wania w nich nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych. Są wyposażone w  sterowane 
elektronicznie systemy precyzyjnego dozo-
wania powietrza i  paliwa do paleniska. Ich 
komory spalania są wykonane z materiałów 
ceramicznych akumulujących ciepło, co po-
zwala uzyskać wysoką temperaturę potrzeb-
ną do spalania lotnych substancji wydziela-
jących się z paliwa. W kanałach spalinowych 
kotłów znajdują się zawirowywacze (turbuli-
zatory), zaburzające ruch spalin, co powo-
duje, że intensywniej oddają ciepło wodzie, 
dzięki czemu zwiększa się sprawność kotła. 
Przyczyniają się też do zatrzymywania pyłu, 
zmniejszając jego emisję.

W  zależności od rodzaju kotła, w  urzą-
dzeniu można spalać wyłącznie węgiel typu 
ekogroszek albo granulat z biomasy (pelet). 
W kotłach spełniających wymagania ekopro-
jektu nie ma tak zwanego rusztu awaryjnego, 
umożliwiającego spalanie np. śmieci.

Nie tylko rodzaj paliwa ma wpływ na za-
nieczyszczenie środowiska, ale również spo-
sób, w jaki jest ono spalane. Kotły na paliwa 
stale są produkowane w  różnych klasach. 
Norma PN-EN 303–5:2012 definiuje trzy 
klasy kotłów: 3 (najniższą), 4 i  5 (najwyż-
szą). Przynależność kotła do określonej klasy 
określa spełnienie warunków dotyczących 
zarówno sprawności cieplnej urządzenia, jak 
i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
dla tej klasy, podanych z uwzględnieniem ro-
dzaju paliwa, mocy kotła, a  także sposobu 
załadunku. Węgiel spalany w  kotle klasy 5 
będzie emitował znacznie mniej szkodliwych 
substancji w porównaniu do kotła klasy 1.

Pompy ciepła
Pompy ciepła należą do najbardziej efektyw-
nych i  ekologicznych systemów ogrzewania 
budynków i  przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Minimum 3/4 energii dostarcza-
nej przez pompy ciepła do celów grzewczych 
jest pobierane bezpłatnie z  otoczenia, resz-
tę stanowi prąd elektryczny. Nie powinien 
więc dziwić fakt, że w porównaniu do innych 
źródeł ciepła wykazują niższe koszty eks-
ploatacji.

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie 
ciepła niskotemperaturowego i  odpadowe-
go. Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła 
może być grunt, powietrze (zewnętrzne lub 
wywiewane), wody gruntowe lub powierzch-
niowe, niskoparametrowe wody geotermal-
ne czy ścieki. Pozyskanie tego typu energii 

Fot. Panasonic

Fot. Buderus

Zanim dokonamy wyboru źró-
dła ciepła dla systemu ogrzewa-
nia, powinniśmy odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań:

 » Czy planujemy budowę domu, 
czy modernizację już istnie-
jącego?
 » Czy budynek jest niskoenergochłonny?
 » Do jakiego paliwa (nośnika energii) mamy 
dostęp teraz lub w najbliższej przyszłości?
 » Jakie będą jednorazowe nakłady inwesty-
cyjne na instalację?
 » Jaki będzie miesięczny/roczny koszt 
eksploatacji, serwisu instalacji?
 » Czy instalacja będzie służyła tylko 
do ogrzewania domu, czy także do pod-
grzewania wody użytkowej?
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rakteryzują się gruntowe pompy ciepła, co 
wynika oczywiście ze stabilności tempera-
turowej dolnego źródła ciepła. Powietrzna 
pompa ciepła w czasie mrozów wymaga do-
datkowego źródła ciepła. Wynika to z dużej 
zmienności temperatur powietrza zarówno 
w okresie dobowym, jak i w  całym okresie 
grzewczym. Zastosowanie gruntowej pompy 
ciepła jest jednak warunkowane wykona-
niem instalacji dolnego źródła, która z uwagi 

Fot. Panasonic

wymaga jednak nakładu energii elektrycznej 
w  celu umożliwienia zastosowania jej do 
ogrzewania. Dzięki pompie ciepła można 
ogrzewać budynek i  przygotowywać wodę 
użytkową, oszczędzając energię paliw pier-
wotnych i chroniąc środowisko naturalne.

Należy jednak podkreślić, że nie każde 
dolne źródło ciepła pompy ciepła sprawdza 
się w  polskich warunkach klimatycznych. 
Dużą stabilnością pracy w  ciągu roku cha-

na pracochłonną i drogą technologię często 
przekracza wartość samej pompy ciepła.

Efektywność pompy ciepła jest tym wyż-
sza, im mniejsza jest różnica temperatury 
pomiędzy górnym źródłem ciepła (do któ-
rego energia jest przekazywana) a  dolnym 
źródłem ciepła (z  którego energia cieplna 
jest pobierana). Z  uwagi na to polecanym 
typem ogrzewania, dobrze współpracującym 
z pompą ciepła, jest ogrzewanie podłogowe 
i grzejnikowe niskotemperaturowe.

Pompa ciepła jako urządzenie pobierające 
do swojej pracy energię elektryczną może 
współpracować z  instalacją fotowoltaiczną. 
Gruntowe pompy ciepła są również wyko-
rzystywane do współpracy z kolektorami sło-
necznymi.

W  budynkach wyposażonych w  pompy 
ciepła nie ma potrzeby wykonywania komina 
spalinowego, przyłącza gazowego czy prze-
znaczania miejsca na magazyn paliwa. Nale-
ży jednak taką decyzję podjąć na etapie po-
wstawania projektu architektonicznego lub 
modernizacji budynku. Inwestycja w pompy 
ciepła może być opłacalna również bez wy-
konywania zasadniczych zmian w  instalacji 
grzewczej, np. w  budynkach ogrzewanych 
olejem opałowym, gazem płynnym lub ener-
gią elektryczną.

reklama
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Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie prądem zawsze było postrze-
gane jako drogie. Jednak czasy się zmieni-
ły i  warto przychylnym okiem spojrzeć na 
ogrzewanie elektryczne, które może stanowić 
alternatywę dla ogrzewania gazowego, nie 
mówiąc już o  kotłach na paliwo stałe. Za-
lety ogrzewania elektrycznego są wielorakie. 
Przede wszystkim wszyscy mamy dostęp do 
energii elektrycznej. Każdy budynek ma przy-
łącze energetyczne. Równie istotne są niskie 
nakłady inwestycyjne. Cena 1 kWh ciepła 
uzyskanego z energii elektrycznej jest stosun-
kowo wysoka w porównaniu do innych paliw, 
co przekłada się na wysokie koszty eksplo-
atacyjne. Jednak w  przypadku budynków 
niskoenergochłonnych można zaakceptować 
wyższą cenę energii elektrycznej. Ponadto 
dystrybutorzy energii często oferują niestan-
dardowe taryfy (np. II taryfa poboru ener-
gii elektrycznej), które mogą wygenerować 
pewne oszczędności przy stosowaniu np. 

elektrycznego pieca akumulacyjnego z dyna-
micznym rozładowaniem, albo odpowiednio 
zaprojektowanego ogrzewania podłogowego 
z dużą akumulacją ciepła. Odpowiednia ta-
ryfa w połączeniu z przystosowanymi do niej 
urządzeniami instalacyjnymi mogą pomóc 
w  rozwiązaniu problemu dużych kosztów 
ogrzewania domu jednorodzinnego energią 
elektryczną.

W  przypadku ogrzewania elektrycznego 
nie ma potrzeby wydzielania specjalnego 
pomieszczenia, gromadzenia paliwa czy bu-
dowy komina. Nie ma też zagrożenia wybu-
chem lub zaczadzeniem, jak w  przypadku 
innych źródeł ciepła.

Ogrzewanie elektryczne można dostoso-
wać do indywidualnych potrzeb i  wymagań 
użytkowników, trybu życia, przeznaczenia 
pomieszczeń itp. Można je dowolnie rozbudo-
wywać i w przypadku przeprowadzki zabrać 
ze sobą. Do wyboru mamy całą gamę grzejni-
ków elektrycznych: tradycyjne, promienniko-
we, konwektorowe, akumulacyjne itp. A pre-
cyzyjną regulację i  sterowanie urządzeniami 
umożliwiają regulatory i termo staty.

Nie bez znaczenia jest fakt, że ogrzewanie 
elektryczne nie emituje spalin i  nie zanie-
czyszcza powietrza, gdyż korzysta z  energii 
elektrycznej wytworzonej w  elektrowni lub 
elektrociepłowni, w  których istnieje możli-
wość dokładniejszego oczyszczania spalin.

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne (PV) wytwarzają ener-
gię elektryczną, wykorzystując promieniowa-
nie słoneczne. Na zmiany intensywności pro-
mieniowania słonecznego w  cyklu rocznym 
nie mamy żadnego wpływu, a, niestety, bez 
intensywnego nasłonecznienia nie możemy 
liczyć na uzyskanie wystarczającej ilości 

energii. W  rezultacie nie możemy spodzie-
wać się dużej wydajności instalacji w sezonie 
zimowym. Nie ma słońca – nie ma energii. 
W  związku z  tym nasuwa się pytanie: czy 
i kiedy warto wybrać panele fotowoltaiczne? 
Ich niezaprzeczalną zaletą jest uniwersal-
ność – elektryczność jest znacznie bardziej 
uniwersalną formą energii niż ciepło pozy-
skiwane w kolektorach słonecznych. Jednak 
w chwili obecnej panele fotowoltaiczne mają 
mniejszą sprawność wytwarzania niż kolek-
tory słoneczne wodne. Uzyskaną energię 
elektryczną możemy wykorzystać w dowolny 
sposób. Od oświetlenia przez zasilanie do-
mowych urządzeń po ogrzewanie i przygoto-
wanie ciepłej wody. Warto podkreślić, że ta 
energia elektryczna jest czystą energią, wy-
tworzoną z odnawialnej energii słonecznej.

Panele fotowoltaiczne są łatwe w montażu 
i proste w eksploatacji. Najlepiej umieścić je 
na dachu budynku, ale nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby znalazły się w  pewnej odle-
głości od domu, np. na dachu budynku go-
spodarczego lub na odpowiedniej konstrukcji 
na ziemi. Jednak w naszym klimacie mogą 
stanowić jedynie dodatkowe źródło energii.

Ile kosztuje ogrzewanie? 
Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Ceny urządzeń grzewczych są 
bardzo różne. Różne są też nakłady inwe-
stycyjne oraz koszty eksploatacji i  serwisu. 
Przyjmuje się, że inwestycyjnie najtańsze 
jest ogrzewanie elektryczne konwekcyjne, 
gdyż nie wymaga kotła i  instalacji centralne-
go ogrzewania. Nieco droższe są elektryczne 
piece akumulacyjne. Następne w  kolejności 
są instalacje centralnego ogrzewania zasilane 
z kotłów. Instalacja z gruntową pompą ciepła 
będzie najdroższa inwestycyjnie. Ale będzie za 
to charakteryzować się najniższymi kosztami 
eksploatacyjnymi. Należy podkreślić, że koszt 
ogrzewania domu zależy nie tylko od syste-
mu grzewczego, jaki zastosujemy. Wpływ ma 
także technologia i  materiały, z  jakich dom 
jest zbudowany, jego wielkość i  lokalizacja, 
przyzwyczajenia oraz tryb życia domowni-
ków, a  także wiele innych czynników. Jedno 
jest pewne: powinniśmy wybierać świadomie 
i brać pod uwagę różne rozwiązania.

Opracowano  
dla Leroy Merlin przy współpracy  

z dr inż. Agnieszką Flagą-Maryańczyk 
i dr inż. Bogusławem Maludzińskim 

z Wydziału Inżynierii Środowiska, Instytutu 
Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 

Politechniki KrakowskiejFot. D. Czernik

Fot. Viessmann
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Powietrzna pompa ciepła 
– wybór ekologiczny 
i ekonomiczny

Od 2021 roku znowelizowane Warunki Tech-
niczne nakładają obowiązek osiągnięcia 
wskaźnika energii pierwotnej nieodnawialnej 
(EP) nie większej niż 70 kWh/m2a dla bu-
dynków jednorodzinnych, nowych i moderni-
zowanych, natomiast dla wielorodzinnych – 
65 kWh/m2a. Poszukiwania rozwiązań, które 
spełnią ten wskaźnik EP, będą kierowały do 
wykorzystania energii odnawialnej. Jednym 
z takich rozwiązań, które pozwoli spełnić wy-
magania WT 2021, jest powietrzna pompa 
ciepła połączona z instalacją fotowoltaiczną. 
Wybór powietrznej pompy ciepła Panasonic 
to nie tylko ekologiczny sposób na wytwo-
rzenie energii do ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, ale także rozwiąza-
nie ekonomiczne.

Dlaczego pompa ciepła się 
opłaca? Ile można 
zaoszczędzić?
 » Wybierając powietrzną pompę ciepła, 

inwestor może zrezygnować z  brudnej ko-
tłowni na rzecz czystej i proekologicznej „ko-
tłowni”, projektując ją w dowolnym pomiesz-
czeniu gospodarczym. 

 » Powietrzna pompa ciepła nie pobiera 
powietrza do spalania, dlatego nie obowią-
zują w  tym przypadku warunki dla typowej 
kotłowni, w  której należy spełnić wymogi 
wentylacji, doprowadzenia powietrza do spa-
lania paliwa i odprowadzenia spalin. 

 » Powietrzna pompa ciepła nie potrzebuje 
komina. Co zyskuje inwestor? Oszczędności 
z  decyzji o  zaniechaniu budowy komina, 
a  także zwiększenie powierzchni użytkowej 
budynku oraz dodatkowy metraż na dachu 
pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Jednym z najtrudniejszych wyborów, jakie musi podjąć inwestor 
przy realizacji swojej budowy, jest wybór źródła ciepła. Już na etapie 
projektu należy bowiem zdecydować się na sposób ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla przyszłej inwestycji.

 » Już przy pracach związanych z wylewa-
niem ław fundamentowych rezygnujemy z fun-
damentu pod komin. Odczuwalne oszczędno-
ści pojawią się, kiedy przekalkulujemy koszty 
wzniesienia komina. Gotowy system komi-
nowy dla kotła stałopalnego czy gazowego, 
z  szachtem wentylacyjnym i  spalinowym, 
wysokości 8 m to koszt około 2,5 tys. zł. Do-
datkowym wydatkiem jest wykończenie ko-
mina ponad płaszczyzną dachu oraz obróbki 
dekarskie. Koszty wzrastają w  zależności 
od przyjętej technologii wykończenia: lekka 
mokra (ETICS) – 800 zł; obłożenie komina 
płytkami klinkierowymi 900–1100 zł; blachą 
elewacyjną – 1300–1500 zł; cegłą klinkiero-
wą – 1500 zł i więcej.

 » Gdy zestawimy coroczne koszty przeglą-
du instalacji i urządzeń dla budynku z kotłem 
stałopalnym lub gazowym, tj. przegląd komi-
niarski (200 zł), pieca gazowego (250 zł), 
instalacji wentylacji (200 zł), instalacji gazo-
wej (250 zł), to wyraźnie widać, że koszty te 
są większe niż coroczny przegląd powietrznej 
pompy ciepła. 

 » Instalacja grzewcza z powietrzną pom-
pą ciepłą eliminuje prace związane z  re-

DOM Z POMPĄ CIEPŁA
Ile to kosztuje i co trzeba wiedzieć przed budową? 
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wystarczająca do chłodzenia przez rozwiąza-
nie płaszczyznowe. Pompa ciepła może rów-
nież zasilać chłodnicę w układzie wentylacji. 
Schłodzenie powietrza wentylacyjnego zwięk-
sza komfort w  pomieszczeniach, gdzie jest 
ono nawiewane. Takie rozwiązanie daje po-
czucie komfortu i jest doskonałą alternatywą 
dla droższych rozwiązań klimatyzacyjnych.

W każdej zabudowie jednorodzinnej przy-
łącze linii energetycznej jest wykonywane dla 
bieżących potrzeb zużycia energii elektrycz-
nej, a więc jest to kolejny aspekt ekonomicz-
ny przemawiający za wyborem powietrznej 
pompy. Korzystając z  jednego źródła ener-
gii, płacimy za jeden projekt, jedno przy-
łącze, jeden rachunek, a  co za tym idzie 
jeden abonament i  opłaty stałe. Inwestor, 
który zdecydował się na pompę ciepła już 
na etapie projektu ma uwzględnioną odpo-
wiednią moc przyłączeniową. W przypadku, 
gdy ma już wydane pozwolenie na budowę 
i chce zmienić zaprojektowane źródło ciepła 
na powietrzną pompę ciepła, musi wystąpić 
do dystrybutora energii elektrycznej o zwięk-
szenie mocy przyłączeniowej. Działanie to 
opiera się na złożeniu wniosku do operatora 
sieci. W tym przypadku inwestor nie ponosi 
dodatkowego kosztu związanego z kolejnym 
projektem, a także to działanie nie wymaga 
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Porównując koszty wykonania przyłącza dla 
pompy ciepła i pieca gazowego, widać różnice 
w  cenach ryczałtowych ich wykonania. Dla 
przyłącza energetycznego o mocy do 14 kW 
i długości do 50 m to kwota około 1000 zł. 
Zwiększenie mocy powyżej 14 kW kosztuje 
około 70 zł za każdy dodatkowy kilowat. 

Koszty przyłącza sieci gazowej wynoszą od 
2300 do 2700 zł za odcinek do 15 m, nato-
miast po przekroczeniu tej długości za każdy 
dodatkowy metr zapłacimy około 90 zł. 

Warto zaznaczyć, że nieruchomość z pom-
pą ciepła Panasonic ma większą wartość. 
Taki budynek łatwej sprzedać niż budynek 
wymagający stałej obsługi i  wydatków na 
paliwo. Budynki bezobsługowe zyskują co-
raz większą popularność w Polsce. Poradnik 
„Dom bez rachunków” podał, iż „badania 
przeprowadzone kilkanaście lat temu na ryn-
ku nieruchomości w stanie Nowy York poka-
zały, że każde obniżenie kosztów eksploatacji 
domu o 100 USD rocznie powoduje wzrost 
jego wartości finansowej o 2000 USD”.

montem brudnej kotłowni, komina powyżej 
połaci dachu oraz czyszczeniem elewacji 
i dachu z pyłów z niskiej emisji. Przyjmując 
koszt czyszczenia elewacji rzędu 7 zł/m2 dla 
domu parterowego o powierzchni całkowitej 
100 m2, otrzymamy rachunek wynoszący co 
najmniej 800 zł, natomiast mycie dachów 
wyliczane jest indywidualnie w zależności od 
skomplikowania połaci i jej wysokości. 

 » Niekwestionowanym plusem budyn-
ku bez komina jest uzyskanie większej po-
wierzchni użytkowej poszczególnych kondy-
gnacji. W porównaniu z niektórymi źródłami 
energii zyskujemy dodatkowe metry kwadra-
towe budynku, które byłyby przeznaczone na 
skład opału, a  następnie na jego obsługę. 
Zwiększenie metrażu na poddaszu to zysk 
dla inwestora, a dla architekta swoboda pro-
jektowania przy rozlokowaniu pomieszczeń 
oraz okien dachowych. 

 » W  rozwiązaniu z  powietrzną pompą 
ciepła zapominamy o  tradycyjnej kotłow-
ni z  wymogiem odpowiedniej kubatury. Nie 
musimy budować czy przeznaczać osobnego 
pomieszczenia na skład opału, co jest rów-
nież znaczącą oszczędnością. Warto nadmie-
nić, iż powietrzna pompa ciepła Panasonic 
nie potrzebuje dużego bufora o  pojemności 
300–500 l, co ma miejsce dla instalacji z ko-

tłami na paliwo stałe. Dzięki małemu bufo-
rowi zyskujemy kolejne wolne miejsca do 
zagospodarowania. Dowolne pomieszczenie 
gospodarcze, pralnia czy suszarnia, może być 
pomieszczeniem dla instalacji pompy ciepła. 

 » A co z wentylacją? Otóż stosujemy wen-
tylację odpowiednią dla charakteru danego 
pomieszczenia, wykorzystujemy wentylację 
mechaniczną z odzyskiem ciepła, która staje 
się już standardem w każdym nowym domu.

Powietrzna pompa ciepła 
Panasonic Aquarea i panele 
fotowoltaiczne – czysty zysk

Instalacja z pompą ciepła Panasonic Aquarea 
to możliwość dalszej rozbudowy systemu 
o własne źródło zasilania z  PV oraz zwięk-
szenie autokonsumpcji. Budynek bez komina 
to znaczne ułatwienie montażu ogniw foto-
woltaicznych, eliminacja ich zacieniania oraz 
możliwość zwiększenia liczby paneli. Odpo-
wiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna 
i  powietrzna pompa ciepła to zerowy koszt 
ogrzewania, przygotowania wody do celów 
bytowych i  ewentualnego chłodzenia. Takie 
rozwiązania wspierane są kampanią „Dom 
bez rachunków”, której ideą jest sprowadze-
nie kosztów energii elektrycznej jedynie do 
kosztów opłat stałych należnych operatorowi.

Użytkownik decydujący się na pompę cie-
pła Aquarea Panasonic w jednej cenie otrzy-
muje funkcję grzania i  chłodzenia. Ogrze-
wanie płaszczyznowe zasilane powietrzną 
pompą ciepła można wykorzystać rewersyjnie 
jako chłodzenie. Utrzymanie komfortu ciepl-
nego w okresie letnim otrzymujemy bez do-
datkowych kosztów inwestycyjnych. W przy-
padku domów energooszczędnych o  niskim 
zapotrzebowaniu na ciepło, ilość chłodu 
dostarczana przez pompę ciepła może być 

Wybierając źródło ciepła 
do domu, warto się zastanowić, 
czy chcemy iść w kierunku 
małej, czystej, bezobsługowej 
kotłowni, z ekonomicznym 
i ekologicznym źródłem. Pom-
pa ciepła Panasonic Aquarea 
to dom bez kotłowni, budynek o większej 
powierzchni użytkowej, z bezobsługowym 
źródłem ciepła i szansą na niskie bądź ze-
rowe koszty eksploatacyjne za ogrzewanie, 
c.w.u. i ewentualne chłodzenie.
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Aby zapobiec przenikaniu i skraplaniu 
się pary wodnej, od wewnątrz więź-
by dachowej montuje się materiały 

ograniczające dopływ pary wodnej, a z ze-
wnątrz umożliwiające wydobywanie się pary 
wodnej poza konstrukcję. Materiały układane 
od strony wewnętrznej tworzą grupę produk-
tów nazywanych paroizolacjami. Natomiast 
montowane od zewnętrznej strony więźby 
i termoizolacji określa się mianem membran 
wstępnego krycia (MWK). Membrany speł-
niają dwie funkcje: uszczelniają pokrycia 
zasadnicze i umożliwiają wydostawanie się 

pary wodnej z dachu. Obie te folie tworzą 
system, który ogranicza przedostawanie się 
pary wodnej z wnętrza budynku do więźby 
dachowej i jednocześnie umożliwia wydosta-
nie się wilgoci na zewnątrz z całego układu 
warstw (rys. 1). 

Stały rozwój technologii wytwarzania tych 
materiałów, poparty licznymi badaniami, 
zaowocował powstaniem nowych, dosko-
nalszych produktów, spełniających ostre 
wymagania stawiane energooszczędnym bu-
dynkom. Przykładem tego typu nowości jest 
produkt nazywany regulatorem pary zastę-

MATERIAŁY FOLIOWE NA DACHACH
Krzysztof Patoka 

Dach ochrania całą budowlę przed opadami atmosferycznymi, 
osłania przed hałasem, izoluje termicznie przed ucieczką ciepła 
zimą oraz przegrzaniem latem. Dla trwałości dachu ważne jest 
to, aby nie gromadziła się w nim wilgoć napływająca z wnętrza 
budynku. Ciepłe powietrze unosi się bowiem do góry, a wraz z nim 
para wodna, która po skropleniu zwiększa przewodność cieplną 
materiałów termoizolacyjnych i umożliwia rozwój mikroorganizmów 
degradujących konstrukcję. Dlatego w nowoczesnych konstrukcjach 
dachów spadzistych stosuje się materiały osłaniające i zapobiegające 
gromadzeniu się wilgoci pochodzącej ze skraplania się pary wodnej 
w więźbie i termoizolacji.

pujący dotychczas montowane paroizolacje. 
Umożliwia on przepływ pary w obu kierun-
kach w kontrolowanym zakresie, co przy-
czynia się do lepszego osuszania dachu oraz 
zwiększenia komfortu mieszkańców. Właści-
wości tego produktu pozwalają bowiem na 
przenikanie pary z tych miejsc, gdzie jest 
jej nadmiar, do tych, gdzie jest jej mniej. 
Regulator pary zachowuje się podobnie jak 
płyty gipsowo-kartonowe. Gdy wilgoci jest za 
dużo, przegroda (konstrukcja z izolacjami) 
wchłania ją, a gdy z którejś strony dachu jest 
bardziej sucho, pozwala jej opuścić dach. 
Dzięki membranie w ciepłe dni roku para 
wodna z termoizolacji wychodzi na zewnątrz 
dachu, a w sezonie grzewczym przenika do 
wnętrza poddasza za pośrednictwem regula-
tora pary.

W podziale paroizolacji na rodzaje 
uwzględnia się możliwości przepuszczania 
przez nie pary wodnej. W związku z tym 
w tej grupie materiałów wyróżnia się nastę-
pujące rodzaje paroizolacji (uszeregowane od 
najmniejszej do największej paroprzepusz-
czalności): 
 » bariery parowe (najczęściej na nośniku bi-
tum lub folie aluminiowe),
 » opóźniacze pary (najczęściej są to uszla-
chetnione folie polietylenowe),
 » regulatory pary (wielowarstwowe materia-
ły o zwiększonej paroprzepuszczalności).
Wśród materiałów stosowanych jako war-

stwy uszczelniające pokrycia dachów pochy-
łych układanych na łatach wyróżnia się dwie 
zasadnicze ich grupy. Pierwsza (starsza) to 
papy układane na deskowaniu lub innym po-
szyciu (sklejce lub płytach OSB), a druga to 
różnego rodzaju elastyczne tworzywa sztucz-
ne (np. folie). 

Określenie „elastyczne wyroby wodochron-
ne” stosowane jest w UE i występuje w tytule 
normy PN-EN 13859, według której certy-
fikuje się wszystkie tego rodzaju materiały 
(folie, membrany i wiatroizolacje). Norma ta 
dotyczy większej grupy produktów niż tylko 
te stosowane jako warstwy wstępne, czyli 
uszczelniające. Dlatego w tytule tabeli po-
dajemy bardziej precyzyjny podział tej grupy 
wraz z nazwami przyjętymi w tym artykule. 

FWK to folie wstępnego krycia, stoso-
wane jako uszczelnienie pokryć leżących 
na łatach, o niskiej paroprzepuszczalności. 
Przy ich stosowaniu niezbędne jest jednak 

Elastyczne wyroby wodochronne stosowane jako warstwy wstępnego krycia

FWK folie wstępnego krycia  
(nisko paroprzepuszczalne)

MWK membrany wstępnego krycia  
(wysoko paroprzepuszczalne)

paroszczelne paroprzepuszczalne lekkie ekrany 

Rys. 1.  Schemat dachu pochyłego z MWK i jedną szczeliną wentylacyjną. Działanie każdego dachu jest okre-
ślone przez bardzo różne warunki panujące na zewnątrz budynku i w jego wnętrzu  
 Wytyczne Dekarskie PSD Zeszyt 4
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wykonanie w dachu dwóch szczelin wenty-
lacyjnych – jednej pod pokryciem, a drugiej 
pod FWK (rys. 2). Folie tego typu są również 
nazywane foliami paroprzepuszczalnymi lub 
dachowymi. 

FWK paroszczelne to produkty o bar-
dzo niskiej paroprzepuszczalności, porów-
nywalnej do paroizolacji typu opóźniacze 
pary (Sd ≥ 20 m). Przeznaczone są przede 

wszystkim do stosowania pod blachy, ukła-
dane w systemie pokrycia niewentylowanego 
(rys. 3). 

FWK paroprzepuszczalne mają dyfuzyj-
ność, określoną za pomocą współczynnika 
Sd > 0,3 m; są to rzadko już stosowane folie 
zbrojone lub wzmacniane tkaniną. 

MWK to membrany wstępnego krycia 
o wysokiej paroprzepuszczalności, określo-
nej przez współczynnik Sd < 0,3 m, a ich 
główną zaletą jest możliwość układania na 
styk z termoizolacją, co eliminuje szczelinę 
nad termoizolacją i dach jest osuszany przez 
jedną szczelinę, znajdującą się pod pokry-
ciem (rys. 1). W związku z tym taki dach 
należy do typu nazywanego dachem niewen-
tylowanym z pokryciem wentylowanym.

MWK lekkie to membrany o mniejszej gra-
maturze i wytrzymałości, spełniające pod-
stawowe wymagania o różnej, ale wysokiej 
paroprzepuszczalności.

MWK ekrany – grupa membran o pod-
wyższonej trwałości, gramaturze i wytrzy-
małości mechanicznej (od 160 g/m²), o zde-
cydowanie wysokiej paroprzepuszczalności 
(Sd = ok. 0,02 m), dużej wytrzymałości 
mechanicznej oraz o uniwersalnym zastoso-
waniu.

Nowoczesne membrany dachowe mają 
coraz lepsze parametry i własności oraz są 
obecnie najlepszym materiałem przeznaczo-
nym na warstwy wstępnego krycia. Jednak 
efekt i skuteczność ich działania w dużej mie-
rze zależą od prawidłowego zamontowania 
ich na dachu. To montaż decyduje o tym, czy 
membrany dobrze spełniają na dachu swoją 
podstawową funkcję, którą jest uszczelnienie 
pokrycia. 

We współczesnym budownictwie wystę-
puje wiele rodzajów konstrukcji dachowych, 
wymagających różnych, wyspecjalizowanych 
materiałów. Dlatego folie wstępnego krycia 
o  niskiej paroprzepuszczalności też znala-
zły swoje miejsce w budownictwie. FWK są 
jeszcze stosowane w budynkach o poddaszu 
niemieszkalnym, w  których przestrzeń nad 
ocieplonym stropem (rys. 2 i 3) jest wentylo-
wana. Warto wiedzieć, że jednak MWK mają 
lepszą odporność na działanie promieniowa-
nia ultrafioletowego (UV) zawartego w  pro-
mieniowaniu słonecznym.

Rys. 2. Schemat dachu o poddaszu nieużytkowym 
ze szczeliną wentylacyjną pod pokryciem zasad-
niczym (dachówką, blachą itp.) utworzoną przez 
kontrłaty i  wentylowaną przestrzenią pod warstwą 
wstępnego krycia (strychem), którą może być papa 
na poszyciu lub FWK

Rys. 3. Typowy dla blachodachówek schemat dachu 
o  poddaszu nieużytkowym bez  wentylacji pokrycia 
zasadniczego – z  profilowanymi uszczelkami pod 
blachą w  okapie i  pod gąsiorami. W  takim dachu 
warstwą wstępną jest papa lub paroszczelne FWK

.com.pl

promocja

RÓWNOWAŻNA (LUB 
EKWIWALENTNA) DYFUZYJNIE 
GRUBOŚĆ POWIETRZA 
– OPISYWANA JAKO Sd

Określa paroprzepuszczalność 
materiału przez porównanie jego właściwo-
ści dyfuzyjnych do dyfuzyjności powietrza 
o określanej grubości. Powietrze stawia 
opór parze wodnej uzależniony od grubości 
warstwy – im jest grubsza, tym para wodna 
trudniej przechodzi przez powietrze. Ina-
czej można powiedzieć, że współczynnik 
Sd charakteryzuje właściwości dyfuzyjne 
warstwy materiału budowlanego o określo-
nej grubości w ten sposób, że porównuje je 
do grubości warstwy powietrza o tym sa-
mym oporze dyfuzyjnym. Stąd wymiarem 
tego współczynnika jest metr. 

OPÓR DYFUZYJNY MATERIAŁU 
LUB PRZEGRODY
Jest miarą odporności materiału lub prze-
grody na przenikanie pary wodnej. Jest 
tym większy, im grubszy jest materiał lub 
poszczególne warstwy przegrody, a tym 
mniejszy, im materiał jest bardziej pa-
roprzepuszczalny
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Z adaniem dachu jest osłonięcie domu 
przed szkodliwym działaniem wiatru, 
deszczu oraz śniegu, a także skrajny-

mi temperaturami. Umożliwia to jego kon-
strukcja złożona z  kilku wzajemnie uzupeł-
niających się elementów. Jednym z nich jest 
niewidoczna dla oka membrana dachowa 
układana na krokwiach lub na pełnym de-
skowaniu pod wybranym przez nas rodzajem 
pokrycia.

Funkcje membrany na dachu
Membrana dachowa spełnia dwojaką funk-
cję. Po pierwsze, zatrzymuje wodę, któ-
ra dostaje się pod dachówki – na przykład 
deszcz nawiewany przez silny wiatr. Jego 
krople zatrzymują się na powierzchni mem-

brany. Spływając po niej, trafiają do rynny. 
Po drugie, membrana przepuszcza na ze-
wnątrz parę wodną. Ta nieprzerwanie przez 
całą dobę gromadzi się pod dachem naszego 
domu. Pochodzi ona z wydychanego powie-
trza, a  także wydziela się podczas codzien-
nych czynności, takich jak pranie, mycie na-
czyń czy kąpiel.

Membrana zabezpiecza także przed kon-
taktem z  wodą zastosowane w  konstrukcji 
dachu materiały ocieplające i  izolacyjne, na 
przykład wełnę mineralną. W przypadku za-
wilgocenia utraciłyby one swoje właściwości, 
co skutkowałoby między innymi wzrostem 
rachunków za ogrzewanie. Ich wymiana sta-
nowi natomiast przedsięwzięcie bardzo trud-
ne i kosztowne.

Membrana dachowa jest alternatywą dla 
starszego, popularnego w przeszłości rozwią-
zania – pełnego deskowania krytego papą. 

JAKĄ ROLĘ NA DACHU  
ODGRYWA MEMBRANA?

Membrana dachowa jest bardzo ważnym elementem dachu 
– warstwą odpowiadającą za jego szczelność oraz skuteczną 
wentylację. Nie przepuszcza deszczu, pozwalając jednocześnie 
na odparowanie wilgoci z wnętrza domu. W ten sposób chroni 
całą konstrukcję, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. 
Wybór właściwej membrany ma więc bardzo duże znaczenie 
dla prawidłowego funkcjonowania dachu, a w efekcie również 
jego żywotności.

Choć taka konstrukcja gwarantuje szczel-
ność dachu z zewnątrz, to nie zapewnia od-
powiedniej wentylacji – zgromadzona para 
wodna nie znajduje dla siebie ujścia. W kon-
sekwencji powietrze w  pomieszczeniach 
będzie wilgotniejsze, co może skutkować 
niszczeniem drewnianych mebli i parkietów, 
a  także sprzyja rozwojowi pleśni oraz grzy-
bów. Zmniejsza się również komfort miesz-
kańców domu. 

Niewłaściwy dobór membrany lub błędy 
w  jej montażu mogą natomiast prowadzić 
do szybszego zużycia oraz powstania nie-
szczelności, a w  skrajnych przypadkach do 
dostania się wody do pomieszczeń zlokali-
zowanych na poddaszu. Usunięcie takiego 
problemu wiązać się będzie z dodatkowymi 
kosztami.

Nowoczesne membrany
Warto zauważyć, iż membrana, aby speł-
niała w pełni swoje zadanie, musi nie tylko 
być prawidłowo położona, ale także mieć 
bardzo dobre parametry w zakresie gramatu-
ry, wodoodporności, paroprzepuszczalności 
czy też odporności na promieniowanie UV. 
Przykładem takiego produktu jest nowocze-
sny model CREATON DUO 180 Extra lub 
 CREATON TRIO 210 Ekstra. 

Dobór właściwej membrany jest więc 
kwestią wpływającą nie tylko na szczelność 
dachu, ale również na warunki panujące na 
co dzień w  domu. Sięgając po rozwiązania 
dobrej jakości, skutecznie zabezpieczymy się 
przed niszczącym działaniem wilgoci – za-
równo pochodzącej z zewnątrz, jak i tej po-
wstającej wewnątrz budynku.
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W ytyczne zawierają informacje na 
temat projektowania i  wykona-
nia izolacji dachów z materiałów 

bitumicznych, z  tworzyw sztucznych (PVC, 
TPO, EPDM i inne) oraz folii płynnych.

Zakres wytycznych obejmuje następujące 
zagadnienia:
 » podstawowe informacje oraz definicje,
 » podstawowe zasady technik izolacji wodo-
chronnej,
 » konstrukcja stropów,
 » elementy izolacji wodochronnej, wymaga-
nia i stosowanie,
 » instrukcje techniczne dotyczące wykony-
wania izolacji przeciwwodnych,
 » zabezpieczenie izolacji wodochronnej da-
chu przeciwko siłom ssącym wiatru,
 » zabezpieczenie pokrycia i  powierzchni 
użyt kowych,
 » detale dachowe – wykończenia i obróbki, 
dylatacje itd.,
 » remonty oraz utrzymanie dachów,
 » rysunki rozwiązań detali.
Wytyczne dotyczą wykonywania oraz pro-

jektowania izolacji wodochronnych na da-
chach płaskich i  pochylonych (np. dachy, 
tarasy, przejścia, chodniki, balkony, dachy 
zielone) ze wszystkimi elementami niezbęd-
nymi do prawidłowego funkcjonowania po-
krycia dachowego. 

Dachy nieużytkowe
Dachy nieobciążone ruchem są projektowa-
ne jako powierzchnie nieprzeznaczone do 
ciągłego użytkowania przez pieszych, przez 

ruch samochodowy lub jako powierzchnie 
dachów zielonych. Jedyne obciążenia (poza 
ciężarem własnym elementów pokrycia oraz 
oddziaływaniami od wiatru, śniegu itp.) 
ograniczone są do obciążeń spowodowanych 
wykonywaniem czynności konserwacyjnych 
i naprawczych.

Dachy użytkowe
Powierzchnie przeznaczone do użytkowania 
przez pieszych, np. tarasy, balkony, przejścia, 
chodniki; powierzchnie przeznaczone na 
dachy zielone lub jakiekolwiek inne typy da-
chów pokryte zielenią; powierzchnie obcią-
żone wyposażeniem, takim jak np. kolekto-
ry słoneczne, ogniwa słoneczne, urządzenia 
dźwigowe lub inne wyposażenie eksploata-
cyjne budynku zlokalizowane na dachu.

Stropy stalowe (z blachy) 
Ewentualnie nagromadzona woda w  dolnej 
części stropu z blachy trapezowej może być 
odprowadzona poprzez uprzednio wykonane 
otwory odwadniające.

Warstwa do regulacji 
przepływu pary wodnej 
(paroizolacja)

Paroizolacja zapobiega dyfuzji pary wod-
nej powodującej uszkodzenie całego układu 
warstw dachowych (oraz obniżenie przede 
wszystkim ich właściwości termoizolacyj-
nych). 

Warstwa paroizolacji może być luźno ukła-
dana lub częściowo albo całkowicie przy-

Jak poprawnie zaprojektować 
I WYKONAĆ DACH PŁASKI

Witold Okoński, ekspert DAFA,  
Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

Dachy płaskie przeżywają swój renesans w architekturze, chociaż 
ich budowa jest bardziej skomplikowana i wymaga większej wiedzy 
i doświadczenia od wykonawców niż wznoszenie dachów skośnych. 
Specjaliści z DAFA opracowali wytyczne dla wykonawców, które 
pomogą podnieść standard jakości robót budowlanych. Warto 
skorzystać z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia. Prezentujemy 
najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania 
dachów z izolacją wodochronną. 

klejona do podłoża. Połączenia zakładkowe 
muszą być w pełni sklejone (uszczelnione). 
W przypadku stosowania do wykonania pa-
roizolacji folii PE, połączenia zakładkowe 
muszą być w pełni uszczelnione z  zastoso-
waniem odpowiedniej taśmy klejącej.

Izolacja cieplna
 » Sztywne piankowe płyty termoizolacyjne 
nie powinny mieć powierzchni większej 
niż 1 m2 w  przypadku klejonych syste-
mów dachowych. Długość każdej z  kra-

Rys. 1.  Połączenie izolacji bitumicznej ze stalową pod-
stawą świetlika bez fabrycznego ocieplenia 
podstawy: 1 – obróbka blacharska, 2 – usz-
czel ka systemowa, 3 – konstrukcja pomocni-
cza, 4 – mocowanie mechaniczne Rys. DAFA

Fot. APK Dachy Zielone, Optigruen International AG



BUDOWA  

67EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

wędzi sztywnych piankowych płyt termo-
izolacyjnych nie powinna być większa niż 
1,2–5 m.
 » Materiały termoizolacyjne zlokalizowane 
pod warstwą paroizolacji (np. lekki beton 
lub pustki niewentylowane) mogą powo-
dować występowanie wewnętrznej kon-
densacji pary wodnej w tych warstwach.
 » Płyty ze szkła piankowego powinny być 
przyklejane do podłoża za pomocą kleju 
bitumicznego lub innego środka klejącego 
w przypadku układania na ciągłej, jedno-
rodnej powierzchni. W  przypadku ukła-
dania bezpośrednio na stropie, podłoże 
musi być odpowiednio wypoziomowane 
i  gładkie. 
 » W  przypadku, gdy warstwa izolacji ter-
micznej ułożona jest ponad warstwą izo-
lacji wodochronnej, poddawana jest od-
działywaniu czynników atmosferycznych 
(m.in. opadów deszczu). W związku z tym 
należy stosować odpowiednie materiały 
(np. polistyren ekstrudowany) charaktery-
zujące się bardzo niską nasiąkliwością. 

Dachy balastowe odwrócone
 » Izolacja termiczna układana nad warstwą 
izolacji wodochronnej wymaga stabilnego 
podłoża (np. strop betonowany).
 » W  przypadku, gdy izolacja układana jest 
w jednej warstwie, musi mieć felc.
 » Należy stosować odpowiednie warstwy 
rozdzielające ponad warstwą izolacji ter-
micznej, np. maty drenażowe, geowłók-
niny itp., zapobiegające penetracji zanie-
czyszczeń (w  szczególności pyłów itp.) 
pod warstwę izolacji termicznej.
 » Izolacja termiczna, ze względu na siły wia-
trowe, musi być balastowana.
 » Odwodnienie dachu powinno być zapro-
jektowane w  taki sposób, aby nie dopu-
ścić do występowania wody pod warstwą 
izolacji termicznej. Jeżeli jest to konieczne, 
powinny zostać ukształtowane odpowied-
nie spadki.

Instrukcje techniczne 
dotyczące wykonywania 
izolacji przeciwwodnych

Pochylenie dachu może odbiegać od przyję-
tego w projekcie:
 » w  granicach dopuszczalnych określonych 
w odpowiednich tolerancjach,
 » z powodu różnic w grubości stosowanych 
materiałów,
 » z  powodu występowania na powierzch-
ni pokrycia zakładów itp. wynikających 
z  układania poszczególnych warstw ma-
teriałów.
Na dachach, których zaprojektowany spa-

dek wynosi maks. około 5% (~3°), wystę-
powanie ewentualnych zastoisk wody jest 
nieuniknione.
 » W miejscach połączeń arkuszy izolacji wo-
dochronnej z obrzeżami z drewna lub in-
nych podobnych detali mogą występować 
nieznaczne różnice w  izolacyjności ter-
micznej tych miejsc, co może objawiać się 
na przykład w postaci oszronienia spodniej 
strony dachu, cieńszej warstwy śniegu lub 
występowania nieznacznego zawilgocenia. 
Występowanie takich objawów nie stano-
wi defektu pokrycia dachowego.
 » Uzyskanie całkowitego przyklejenia warstw 
klejonych do podłoża bez jakichkolwiek pę-
cherzy nie jest zawsze możliwe w warun-
kach budowy. Dopuszcza się występowanie 
pojedynczych pęcherzy.
 » Występowanie na powierzchni pokrycia 
dachowego (izolacji wodochronnej):
 – ciemniejszych powierzchni, 
 – małych lokalnych zastoisk wody, 
 – drobnych pofałdowań lub zmarszczek, 
 – oraz gromadzenie się wody na połącze-
niach arkuszy materiału izolacyjnego nie 
stanowi żadnego defektu w wykonaniu 
płaskiego pokrycia dachowego i  nie 
może obniżać właściwości użytkowych.

Defektu wykonawczego nie stanowią 
również ewentualne widoczne wypływy ma-
teriału klejącego wierzchnią warstwę izo-

lacji wodochronnej (np. wypływ materiału bi-
tumicznego w przypadku pap bitumicznych).

Zakłady pomiędzy arkuszami 
izolacji wodochronnej

Przy papach bitumicznych zakłady powin-
ny wynosić co najmniej 8 cm. Przy mem-
branach z  tworzyw sztucznych zakład rolek 
wzdłuż linii zgrzewania wynosi co najmniej 
4 cm. Należy unikać występowania podwój-
nych zakładów typu T (łączenie w  jednym 
miejscu czterech sąsiednich arkuszy), np. 
poprzez odpowiednie przesunięcie połączeń. 

Dodatkowe środki 
w przypadku nachylenia 
połaci dachowej powyżej 5% 

W  przypadku nachylenia połaci dachowej 
powyżej 5% (~ 3°) konieczne jest zastoso-
wanie dodatkowych środków, które zapo-
biegną zsuwaniu się warstw pokrycia dachu 
w kierunku nachylenia, w szczególności, gdy 
dach będzie nagrzany przez słońce.

Konieczne może być osobne lub łączone 
zastosowanie następujących środków:
 » zabezpieczenie izolacji wodochronnej na 
górnej krawędzi (kalenica) poprzez umo-
cowanie łącznikami o średnicy ok. 5 cm, 
 » umocowanie przy użyciu taśm metalo-
wych, ew. blach laminowanych (listew 
montażowych),
 » przeciągnięcie hydroizolacji przez kalenicę 
i umocowanie od górnej strony,
 » stosowanie pap zgrzewanych oraz pap da-
chowych do dachów stromych,
 » stosowanie do warstw sklejanych stałych 
mas klejowych lub innych odpowiednich 
klejów,
 » stosowanie pap dachowych o  dużej wy-
trzymałości na rozciąganie,
 » układanie pasm w kierunku nachylenia, 
 » podział długości pap,
 » montaż wsporników (np. drewnianych) do 
umocowania warstw izolacji cieplnej oraz 
wodochronnej.

...w nowej odsłonie!

promocja
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Zabezpieczenie izolacji 
wodochronnej dachu 
przed wiatrem

Liczba łączników (na jednostkę powierzchni) 
zależy od wartości sił odrywających, sposo-
bu instalacji, jak również typów łączników. 
Wszystkie tego rodzaju elementy powinny 
być odpowiednio zaplanowane i  ostatecz-
nie ustalone już na etapie projektu i  ujęte 
w  dokumentacji przetargowej. Jako regułę 
przyjmuje się, iż łączniki mocujące izolację 
wodochronną do podłoża (np. blaszanego) 
równocześnie stanowią stabilizację warstwy 
izolacji termicznej oraz paroizolacji. W miej-
scach, takich jak np. wewnętrzne powierzch-

nie pokrycia dachowego, może się okazać 
konieczne zastosowanie mocowania mecha-
nicznego płyt izolacji termicznej oddzielnie 
również za pomocą mocowania mechanicz-
nego lub klejenia. 

Zabezpieczenie za pomocą 
obciążenia dodatkowego

W  celu zapewnienia ochrony przed odry-
waniem warstw izolacyjnych, możliwe jest 
zastosowanie następujących materiałów ba-
lastujących:
 » żwiru o uziarnieniu 1,6–3,2 cm i grubości 
warstwy min. 5 cm,
 » płyt chodnikowych (lub innych płytek beto-
nowych) ułożonych na warstwie żwiru (lub 
specjalnych podkładkach plastikowych 
umożliwiających regulację wysokościową 
w  celu zapewnienia odpowiedniego wy-
poziomowania nawierzchni) przy zasto-

sowaniu odpowiedniej warstwy ochronnej 
lub rozdzielającej (żwir od warstwy izolacji 
wodochronnej lub termicznej), 
 » różnego rodzaju bloków betonowych uło-
żonych również na warstwie żwiru przy za-
stosowaniu odpowiedniej warstwy ochron-
nej lub rozdzielającej (patrz powyżej),
 » bloków betonowych, o  wymiarach ok. 
2,5×2,5 m i grubości ok. 10 cm, ułożo-
nych na podkładzie z zaprawy cementowej 
i warstwie rozdzielającej lub ochronnej,
 » gazonów z  zielenią lub ogólnie ziemi ro-
ślinnej z nasadzeniami (wraz z odpowied-
nimi warstwami drenażowymi i  ochron
nymi),

 » w  rejonie krawędzi oraz narożników da-
chu, luźno ułożone materiały mogą być 
zdmuchiwane przez wiatr (lub wyrzucane 
przez ptaki). W związku z tym w tych re-
jonach zaleca się stosowanie wykończenia 
z  płytek betonowych (lub zastosowanie 
odpowiednich siatek ochronnych).

Ciężkie  
warstwy ochronne

Warstwa żwirowa. Do wykonania ciężkiej 
warstwy ochronnej w  postaci żwiru należy 
żwir o  uziarnieniu 1,6/3,2 cm o  grubości 
warstwy min. 5 cm. Taka warstwa żwiru 
zawiera w  sobie również ziarna drobniej-
sze i  grubsze oraz może zawierać materiał, 
który nie jest odporny na działanie mrozu. 
Spękane lub pokruszone ziarna żwiru są nie-
uniknione i  nie mogą być postrzegane jako 
elementy stanowiące defekt warstwy żwiru. 

Nie wpływa to w żaden sposób na właściwo-
ści ochronne tej warstwy, jak również na jej 
funkcję jako warstwa balastująca.

Jeżeli warstwa żwiru stosowana jest rów-
nież jako warstwa balastująca, jej grubość 
i wynikający z  tego ciężar na jednostkę po-
wierzchni, powinna być tak dobrana, aby 
zrównoważyć oddziaływanie sił odrywają-
cych wiatru.

Nawierzchnie przeznaczone 
do ruchu pieszego

Nawierzchnie dachowe przeznaczone do ru-
chu pieszego produkuje się np. z płyt chod-
nikowych lub płyt fasadowych na żwirze lub 

łupku o grubości średnio 3 cm. Na izolacjach 
wodochronnych z pasm bitumicznych można, 
a  na izolacjach z  pasm tworzyw sztucznych 
koniecznie trzeba położyć warstwę ochronną. 
Nawierzchnia tarasów powinna mieć nachy-
lenie wynoszące co najmniej 1% (~0,5°). 
Wykorzystanie ewentualnych regulowanych 
podstawek dystansowych do wypoziomowa-
nia warstwy nawierzchniowej jest możliwe 
w przypadku, gdy podłoże jest stabilne. Pod 
spodem zalecane są warstwy ochronne.

Roślinność  
na dachach zielonych

W przypadku dachów zielonych należy roz-
różnić podział na zieleń intensywną oraz 
ekstensywną. Ma to szczególne znaczenie 
w  przypadku doboru grubości warstw we-
getacyjnych, jak również jego właściwości 
w  odniesieniu do typu roślinności. Eksten-

Rys. 2.  Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego 
z rurą przechodzącą przez strop z obciążeniem: 1 – li-
stwa dociskowa, 2 – stalowa podstawka świetlika, 
3 – mocowanie mechaniczne Rys. DAFA

Rys. 3.  Połączenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z attyką z płyty warstwowej: 1 – koł-
nierz wykonany na budowie, 2 – warstwa balastująca i ochronna żwiru Rys. DAFA
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sywna roślinność zasadniczo wymaga rela-
tywnie cienkiej warstwy glebowej. Dotyczy to 
roślin, które nie osiągają wysokości większej 
niż 15 cm. Zastosowanie zieleni ekstensyw-
nej stanowi również alternatywę w stosunku 
do warstwy żwiru jako warstwy balastowej 
lub warstwy ochronnej. 

Detale dachowe
Wszelkie połączenia, szczeliny dylatacyj-
ne itp. na elementach wykończenia izolacji 
wodochronnej powinny zapewniać szczel-
ność aż do ich najwyższych punktów, muszą 
również zapewniać możliwość przeniesienia 
naprężeń termicznych i mechanicznych oraz 
być odporne na działanie czynników atmo-
sferycznych.

Wykończenie 
izolacji na powierzchniach 
pionowych

Wykończenie izolacji przeciwwodnej. Wy-
sokość wykończenia izolacji na powierzchni 
pionowej powinna wynosić:
 » 15 cm,
 » przynajmniej 12 cm dla dachów o pochy-
leniu do 9% (~5°),

 » przynajmniej 10 cm dla dachów o pochy-
leniu przekraczającym 9% (~5°).
Powyższe wysokości należy odnosić 

względem poziomu najwyższych warstwy 
wykończeniowych, nawierzchniowych itp., 
jak np. żwir. Powyższe wartości są warto-
ściami minimalnymi i mogą być odpowied-
nio zwiększone przez krajowe przepisy. 
Dodatkowo w miejsca, gdzie może występo-
wać gruba pokrywa śniegu, konieczne może 
okazać się zwiększenie wysokości wykoń-
czenia izolacji.

Wykończenie izolacji na powierzchni pio-
nowej musi być zabezpieczone przeciw jej 
zsunięciu się. Zabezpieczenie należy wy-
konać poprzez mocowanie izolacji wzdłuż 
górnej krawędzi. Listwy mocujące, które do-
datkowo zapewniają również ochronę przed 
penetracją wody, muszą być odpowiednio 
sztywne, aby na całej swej długości w  jed-
nakowy sposób dociskały warstwę izolacji 
wodochronnej. Odległość pomiędzy łącznika-
mi nie powinna przekraczać 20 cm. Łączniki 
zastosowane do mocowania listwy powinny 
zapewniać odpowiedni docisk mocowanej 
izolacji. Zastosowanie dodatkowych obróbek 
blacharskich ponad listwami mocującymi za-

pewnia dodatkową ochronę przed penetracją 
wody w rejon mocowania listwy.

Wykończenie izolacji przebić i przejść in-
stalacji przez warstwy izolacji wodochronnej. 
Odległość pomiędzy przebiciami czy też prze-
prowadzeniami, jak również od innych ele-
mentów wykończenia (np. attyk, ścian itp.) 
powinna wynosić min. 30 cm, aby możliwe 
było poprawne wykończenie i  uszczelnienie 
takiego miejsca. Podana odległość powinna 
być mierzona od krawędzi kołnierza lub innej 
podobnej obróbki zastosowanej jako element 
wykańczający. 

Odwodnienie 
połaci dachowej

Powierzchnie dachowe odwadniane za po-
średnictwem wpustów, bez względu na ich 
powierzchnię, powinny posiadać minimum 
dwa wpusty odwadniające albo jeden wpust 
oraz przelew awaryjny. W przypadku tarasów 
odwodnienie musi być zapewnione z pozio-
mu izolacji wodochronnej.

„Wytyczne do projektowania i wykonywa-
nia dachów z izolacją wodochronną – wy-
tyczne dachów płaskich” dostępne są na 
www.księgarnia.dafa.com.pl. 

reklama



BUDOWA  

70 EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

P łaskie dachy, pełniące również funk-
cję stropu nad ostatnią kondygnacją, 
nazywamy stropodachami. Z reguły 

mają one prostszą konstrukcję niż dominu-
jące w polskiej architekturze dachy skośne. 
Stropodachy mają nachylenie połaci od zera 
do kilkunastu stopni i są mniej narażone 
na siły wiatru niż tradycyjne konstrukcje. 
Umożliwiają również efektywniejsze wyko-
rzystanie kolektorów słonecznych oraz ła-
twiejsze zastosowanie technologii zielonego 
dachu. Te rozwiązania wpisują się w zasady 
zrównoważonego budownictwa i realnie przy-
czyniają się do poprawy jakości powietrza.

Jeżeli w pomieszczeniu ze stropodachem 
nie ma możliwości montażu standardowych 
okien pionowych lub nie da się za ich po-
mocą wprowadzić do wnętrza wymaganej 
ilości światła, najlepszym rozwiązaniem jest 
doświetlenie pomieszczeń od góry, oknami 
przeznaczonymi do płaskich dachów. Wsta-
wienie takich okien bywa konieczne, gdyż 
dostęp do światła naturalnego jest niezbęd-
ny do zapewnienia odpowiedniego komfortu 
i samopoczucia użytkownikom obiektu. Jest 
on regulowany w rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mi-
nimalny stosunek powierzchni okien do po-
wierzchni podłogi w pomieszczeniach prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi powinien 
wynosić 1:8, a w pomieszczeniach, w któ-
rych przebywamy mniej niż 2 godziny dzien-
nie – 1:12.

Oprócz dostarczania odpowiedniej ilości 
światła dziennego, podstawowym zadaniem 
okien, także dachowych, jest wymiana po-
wietrza oraz doprowadzenie go w ilości za-
pewniającej poprawne działanie instalacji 
wentylacyjnych. Bardzo ważnymi parame-
trami okien są również izolacyjność cieplna 
i akustyczna.

Okna do płaskich dachów
Okna do płaskich dachów mogą być całko-
wicie płaskie lub osłonięte z zewnątrz wypu-
kłą, przezroczystą lub matową kopułą. Dzięki 
swojemu kształtowi, taka osłona skutecznie 
zapobiega zaleganiu śniegu i wody deszczo-
wej. Kopuła jest najczęściej wykonana z akry-
lu lub poliwęglanu. Producenci oferują rów-
nież estetyczne rozwiązanie, jakim są okna 
przykryte od góry specjalnym szklanym seg-
mentem. Ze względu na to, że taki szklany, 
zewnętrzny element jest całkowicie płaski, 
ten typ okien można montować na dachach 
o nachyleniu od 2 do 15°. Najnowszą propo-
zycją są sferyczne moduły szklane, wykona-
ne z zakrzywionego szkła hartowanego. Okna 
tego typu można montować na dachach 
o kącie nachylenia od 0 do 15°. Alternatyw-
nym rozwiązaniem stosowanym w przypad-
ku dachów o bardzo małym spadku są okna 
ze specjalnymi obudowami, które podnoszą 
kąt montażu o kilkanaście stopni w stosun-
ku do połaci dachowej. Dzięki temu woda 
opadowa jest odprowadzana poza okno. Jest 
to sposób, który sprawdza się na dachach 
nawet o zerowym kącie nachylenia. Szczel-
ność konstrukcji zapewnia wtedy aluminiowy 
kołnierz, łączący okno z  obudową.

Okna do płaskich dachów można kupić 
w różnych wymiarach i kształtach – kwadra-
towe od 60×60 do 120×120 cm lub pro-
stokątne z ościeżnicą o długości nawet prze-
kraczającej 2 metry. Na rynku są również 
dostępne okna nietypowej wielkości, co po-
zwala na łatwą wymianę naświetli podczas 
remontów i modernizacji. Wiele modeli po-
siada prosty w obsłudze system elektrycz-
nego sterowania, który umożliwia m.in. za-
programowanie automatycznego zamykania 
okna przy pierwszych kroplach deszczu, 
czy sterowanie wewnętrznymi przesłonami. 
Jeżeli zadaniem okna ma być tylko zapew-

Montaż okien  
w dachu płaskim
Nicola Hariasz

Liczne zalety płaskich dachów sprawiają, że coraz więcej osób 
decyduje się na to rozwiązanie konstrukcyjne. Okna w takim dachu 
trzeba fachowo zamontować, bo są wyjątkowo narażone na złe 
warunki atmosferyczne.

nienie pomieszczeniu dostatecznej ilości 
światła, warto zdecydować się na najtańsze 
rozwiązanie, jakim są okna nieotwierane.

Montaż okien  
w dachu płaskim

Aby uniknąć poważnych problemów z prze-
ciekaniem okien lub mostkami termicznymi, 
prace związane z montażem stolarki okien-
nej w płaskich dachach powinny być wyko-
nywane wyłącznie przez wykwalifikowanych 
pracowników. Przed przystąpieniem do prac 
montażowych należy zwrócić uwagę na od-
powiedni wymiar otworu w konstrukcji da-
chu – jest on zawsze podany przez producen-
ta danego okna. Okna do płaskich dachów 
można instalować na wszystkich typach 
pokryć, jednak przed wykonaniem otwo-
ru w poszyciu należy wziąć pod uwagę 
rozwiązanie konstrukcyjne spadku dachu. 
Jeżeli spadek uformowano z materiału izo-
lacyjnego, okno trzeba osadzić w specjalnej 
drewnianej konstrukcji, uwzględniającej ten 
spadek, która jest przytwierdzana do stałych 
elementów stropodachu. Okno na dachu 
należy ustawić w taki sposób, aby kierunek 
otwierania skrzydła był zgodny ze spadkiem 
połaci. Umożliwia to swobodne spływanie 
wody po powierzchni okna.

Stolarkę w płaskich dachach montuje się 
najczęściej z wykorzystaniem samoprzylep-
nej papy podkładowej. Okno instaluje się 
wtedy w roztopionej warstwie bitumu papy, 
a następnie mocuje się je mechanicznie 
za pomocą wkrętów. Na styku powierzchni 
poziomej i pionowej kołnierza okna ukła-
da się obwodowo wycinki papy podkładowej. 
Pasy papy docina się tak, żeby sięgały do po-
łowy wysokości ramy okiennej. Końcowym 
etapem obróbki stref krawędziowych jest za-
montowanie papy wierzchniego krycia, która 
powinna być wywinięta na ościeżnicę okna. 
Górną krawędź obróbki zabezpiecza się li-
stwami dociskowymi, przytwierdzanymi 
pod okapem ościeżnicy. Jeśli dach jest po-
kryty innym materiałem niż papa, np. blachą 
cynkowo-tytanową lub miedzianą, pokrycie 
z ościeżnicą łączy się mechanicznie za po-
mocą specjalnych profili.

Fot. VELUX
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OKNO DO PŁASKICH DACHÓW TYPU F
Opis produktu: nowatorskie okno do dachów płaskich z innowacyjnym pakietem szybowym. 
Duża ilość naturalnego światła. Do 16% większa powierzchnia przeszklenia w stosunku do kon-
kurencyjnych rozwiązań dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili okna. Ościeżnica 
wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Ze-
wnętrzna, odbijająca promieniowanie słoneczne szyba refleksyjna jest hartowana, a wewnętrz-
na antywłamaniowa klasy P2A.
Cechy szczególne: okna dostępne są z dwoma pakietami szybowymi:
r DU6 – energooszczędny, dwukomorowy o Uw = 0,70 W/(m2 · K),
r DU8 – pasywny, trzykomorowy pakiet o Uw = 0,64 W/(m2 · K).
Okno dostępne jest w trzech wersjach: otwierane elektrycznie w bezprzewodowym systemie 
Z-Wave (DEF), otwierane ręcznie za pomocą drążka (DMF), nieotwierane (DXF). Okna D_F do-
stępne są w wersji ColourLine – możliwość wykończenia okna z zewnątrz w dowolnym kolorze 
z palety RAL Classic. Szeroki wybór barw pozwala na dostosowanie koloru okna do indywidual-
nych potrzeb. Montowane w dachach o kącie nachylenia od 2° do 15°. Konstrukcja okien umoż-
liwia montaż zarówno akcesoriów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

OKNO DO PŁASKICH DACHÓW TYPU C
Opis produktu: okno do dachów płaskich typu C z kopułą z wytrzymałego poli-
węglanu – duża odporność na uderzenia oraz czynniki atmosferyczne. Specjalne 
powłoki na czaszy zabezpieczają przed promieniowaniem UV. Duża ilość natural-
nego światła. Do 16% większa powierzchnia przeszklenia w stosunku do konku-
rencyjnych rozwiązań dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili okna. 
Ościeżnica wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypełnionych mate-
riałem termoizolacyjnym.

Cechy szczególne: okno oferowane jest z dwoma pakietami szybowymi:
 � P2 – antywłamaniowy, jednokomorowy o współczynniku przenikania 
ciepła dla całego okna Uw = 1,2 W/(m2 · K) – jest to o 14% lepszy wynik 
od konkurencyjnych rozwiązań,

 � U8(VSG) – pasywny, trzykomorowy o współczynniku przenikania ciepła 
dla całego okna Uw = 0,55 W/(m2 · K) dla rozmiaru 120×120 cm 
(wg EN 1873).

Okno dostępne jest w trzech wersjach: otwierane elektrycznie w bezprzewodo-
wym systemie Z-Wave (DEC), otwierane ręcznie za pomocą drążka (DMC), nie-
otwierane (DXC). Szeroka gama rozmiarów dostosowana została do standardów 
naświetli płaskich dachów, dzięki temu możliwa jest również wymiana istnieją-
cego naświetla na nowe okno. Montowane w dachach o kącie nachylenia od 0 
do 15°. Konstrukcja okien umożliwia montaż zarówno akcesoriów wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych.

OKNO DXW 
Opis produktu: zastosowanie okna DXW to znakomite rozwiązanie w zabudo-
wie dachu czy tarasu, pozwalające na uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni 
stropodachu z zachowaniem właściwości okna dachowego. Specjalna konstruk-
cja o wzmocnionej nośności, zrównanie powierzchni szyby z ażurowym podestem 
oraz specjalna antypoślizgowa powłoka umożliwiają swobodne poruszanie się 
po tarasie i oknie. Okno dostarcza dużą ilość naturalnego światła do wnętrza, za-
pewniając doświetlenie pomieszczenia pod płaskim dachem. Ościeżnica okna 
do dachów płaskich wykonana jest z wielokomorowych profili PVC, wypełnionych 
materiałem termoizolacyjnym. Górną część okna stanowi innowacyjny płaski pa-
kiet szybowy. Standardowo okno zawiera profile dociskające materiał pokryciowy, 
które ułatwiają wykończenie połączenia okna z pokryciem tarasu.
Cechy szczególne: okno dostępne jest z dwukomorowym, pasywnym pa-
kietem szybowym i charakteryzuje się doskonałą termoizolacyjnością, 
Uw = 0,70 W/(m2 · K). Montowane w dachach o kącie nachylenia od 0 do 15°. 
Do okna można zastosować akcesoria wewnętrzne, te same co do okien typu F.

TEL. 18 444 0 444, INFOLINIA 800 100 052
FAKRO@FAKRO.PL, WWW.FAKRO.PL 

Zobacz więcej
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OKNA DO PŁASKIEGO DACHU  
ZE SFERYCZNYM MODUŁEM SZKLANYM

Nowe okno do płaskiego dachu ze sferycznym modułem szklanym jest doceniane 
przez klientów i profesjonalistów na całym świecie. Sferyczny moduł szklany uzyskał 
jedną z najbardziej prestiżowych i najważniejszych nagród projektowych na świecie 
– iF Design Award 2018. Okno zostało wykonane w unikalnej technologii CurveTech. 
Zakrzywione, odporne na zarysowania szkło skutecznie usuwa wodę, liście i inne za-
nieczyszczenia, które zbierają się na szybie. Dzięki temu do pomieszczenia wpada 
jeszcze więcej światła. Co ważne, szyba jest przyklejona do ramy. Oznacza to brak 
śrub przytrzymujących szkło, co zdecydowanie poprawia estetykę rozwiązania. Wy-
jątkowy design sprawia, że okno z nowym modułem idealnie nadaje się do płaskich 
dachów zielonych. Produkt jest dostępny w 8 rozmiarach, w wariancie nieotwiera-
nym i otwieranym elektrycznie. Do montażu w dachach o kącie nachylenia 0–15°.

OKNA DO PŁASKIEGO DACHU
Okna do płaskiego dachu VELUX pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym, oferując najwyższą jakość, izolacyjność cieplną oraz wyjątkową 
estetykę. Produkt składa się z dwóch elementów: okna i elementu zewnętrznego, dostępnego w czterech wariantach: przezroczysta lub matowa kopuła, płaski 
moduł szklany i unikalny sferyczny moduł szklany. Okna dostępne są w 9 rozmiarach, w szerokości od 60 do 150 cm, w kilku wariantach: nieotwierane (VELUX 
CFP), otwierane manualnie lub sterowane elektrycznie (VELUX CVP). Dostępne są także: wersja antywłamaniowa – Q, okno wyłazowe (VELUX CXP) i  okno 
oddymiające (VELUX CSP).

Zalety produktu:
 � Najwyższa jakość konstrukcji, gwarantująca wieloletnie bezobsługowe i bezpieczne użytkowanie w dachach o kącie nachylenia 0–15°.
 � Świetne parametry izolacyjne uzyskane dzięki innowacyjnej konstrukcji okna; Uw od 0,72 W/(m2 · K), zgodnie z normą EN 1873.
 � Okno wyposażone w energooszczędną szybę bezpieczną klejoną o wysokiej izolacyjności cieplnej.
 � Okna otwierane CVP i nieotwierane CFP w dwóch wariantach:
– 73U z szybą o klasie odporności antywłamaniowej P2A;
–  73Q z szybą o klasie odporności antywłamaniowej P4A oraz 2 klasą odporności antywłamaniowej całego okna.

 � Pakiet wyciszania deszczu w standardzie.
 � Dostępna szeroka gama akcesoriów dekoracyjnych i przeciwsłonecznych.
 � Gwarancja: 10 lat.

PRODUKTY DEKORACYJNE I PRZECIWSŁONECZNE

WEWNĘTRZNA ROLETA
Sterowana elektrycznie (FMG) lub solarnie (FSK) w  systemie io-homecontrol®. 
Idealnie dopasowana do rozmiarów okien pozwala na regulację dopływu światła. 
Dostępna w kolorze białym (FMG, FSK), beżowym (FMG) lub czarnym (FMG, FSK).

WWW.VELUX.PL  
KONTAKT@VELUX.PL 

Zobacz więcej

ZEWNĘTRZNA MARKIZA
Zasilana energią słoneczną bez konieczności doprowadzania okablowania. Markiza 
montowana jest pomiędzy szybą a elementem zewnętrznym, dzięki czemu zatrzymuje do 
76% ciepła pochodzącego z energii słońca. Oferowana w kolorze białym – chroni przed 
przegrzewaniem, łagodzi ostre światło oraz zapewnia prywatność.

Pierwsze na świecie okno 
do płaskiego dachu 
z zakrzywionym szkłem
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Taras nad pomieszczeniem 
ogrzewanym

Paroizolacja oraz termoizolacja występują 
w zasadzie tylko w przypadku tarasów nad-
ziemnych, dla tarasów naziemnych izolacja 
pod warstwą użytkową jest jednocześnie izo-
lacją główną. 

Układ izolacji komplikuje się nieco dla 
tarasów nad pomieszczeniami. Na rys. 1 
pokazano typowy układ warstw tarasu nad 
pomieszczeniem. Proszę zwrócić uwagę na 
obecność warstwy dociskowej na termo-
izolacji. Warstwy te rozdzielone są izolacją 
główną. I  takiego układu należy się konse-
kwentnie trzymać: izolacja główna znajduje 
się na termoizolacji, natomiast izolacja pod 
warstwą użytkową znajduje się na jastrychu 
dociskowym.

Rolą tej pierwszej (izolacji głównej – war-
stwa nr 6) jest zabezpieczenie połaci przed 
zalaniem w  razie uszkodzenia izolacji pod 
podstawkami dystansowymi. Natomiast rolą 
izolacji pod posadzką (warstwa nr 4) jest za-
bezpieczenie podkładu dociskowego przed 
zawilgoceniem. Nie oznacza to jednak, że 
mamy tu do czynienia z  gradacją ważności 
powłok wodochronnych. Obie są tak samo 
ważne. Jednak charakter obciążeń powodu-
je, że do ich wykonania nierzadko stosuje się 
różne materiały.

Na izolację pod podstawkami dystansowy-
mi można stosować:
 » bitumiczne materiały rolowe, takie jak pa-
py polimerowo-bitumiczne lub samoprzy-
lepne membrany bitumiczne,

 » rolowe materiały z  tworzyw sztucznych 
i kauczuku (EPDM),
 » materiały bezspoinowe – elastyczne szla-
my uszczelniające, a dla tarasów naziem-
nych także powłoki żywiczne.
Dobór rodzaju materiału zależy od koncep-

cji konstrukcji oraz analizy obciążeń (układu 
podstawek dystansowych, średnicy ich stopki 
oraz sposobu użytkowania połaci – ze wzglę-
du na obciążenie punktowe i niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia/przebicia hydroizolacji).

Taras nad pomieszczeniem jest rodzajem 
dachu użytkowego. Niektóre papy bitumicz-
ne, zwłaszcza w  wysokich temperaturach, 
mają tendencję do wydzielania specyficznego 
zapachu, co nie musi być obojętne dla osób 
przebywających na tarasie. Z tych względów 
papy są tu stosowane coraz rzadziej.

TARASY  
WENTYLOWANE cz. 2. 
– hydroizolacja, termoizolacja i paroizolacja
mgr inż. Maciej Rokiel

Kontynuując temat tarasów wentylowanych, rozpoczęty w EB 
nr 4/2020, w tym artykule przeanalizujemy dwa najczęściej 
spotykane warianty: taras nad pomieszczeniem ogrzewanym 
oraz taras na gruncie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
stosowanych na: paroizolację, termoizolację, hydroizolację 
główną, hydroizolację pod warstwą użytkową, posadzkę (płyty 
oraz wsporniki), oraz wykonanie okapu.

Folie z tworzywa sztucznego lub kauczu-
ku, oprócz wymaganej odporności mecha-
nicznej (grubość), muszą umożliwić wykona-
nie szczelnej powłoki. Czyli muszą dać się 
na krawędziach zgrzać, skleić czy zwulkani-
zować. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie 
minimalnych wymagań, jakie musi spełniać 
sam materiał. Charakter obciążeń sprawia, 
że taką membranę należy traktować jako 
dachową (obciążenie czynnikami atmosfe-
rycznymi) z  dodatkowym obciążeniem me-
chanicznym (podstawki dystansowe). 

Elastyczne szlamy uszczelniające oraz 
hybrydowe masy uszczelniające to cienko-
warstwowe (2–4 mm) powłoki. Doświadcze-
nie pokazuje, że są z  sukcesem stosowane 
w tego typu układach, jednak nie wolno tego 
robić bezkrytycznie. Przede wszystkim nie 
można stosować materiałów, które są dekla-
rowane do zastosowania tylko jako izolacja 
podpłytkowa. Tu nie ma żadnej warstwy 
ochronnej, wręcz przeciwnie, występuje cią-
głe oddziaływanie zmiennych warunków at-
mosferycznych oraz obciążenia mechaniczne 
i punktowy nacisk. Zatem szlam pracuje jak 
powłoka ochronna, musi być więc odporny 
na UV, szokowe obciążenia oraz cykle za-
marzania i  rozmarzania. Odporność na te 
czynniki określa się zwykle przyczepnością, 

Buduj z ekspertem

Rys. 1. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 1: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy 
użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – hydroizolacja między-
warstwowa, 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 –  płyta 
konstrukcyjna   Rys. autor
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szczelnością oraz wyglądem powierzchni. 
Równie istotna jest zdolność mostkowania 
rys. Nie wolno zakładać, że podłoże się nie 
zarysuje i że nie dojdzie do mechanicznego 
uszkodzenia. Zatem szlam/masa hybrydowa 
powinny być także zbadane na tzw. odpor-
ność na przebicie statyczne (dla masy hy-
brydowej może to być tzw. obciążalność). 
Wartość uzyskaną w  badaniach należy od-
nieść do rzeczywistych obciążeń (inne będą 
w  przypadku małych, przydomowych ta-
rasów, a  inne w przypadku budynków uży-
teczności publicznej). Te tzw. czynniki nie-
pewności powinny decydować o możliwości 
zastosowania, podkreślam, w  konkretnym 
przypadku, konkretnego materiału. Dobrą 
praktyką jest zastosowanie ochronnych prze-
kładek, np. z grubej geowłókniny bezpośred-
nio pod stopkami podstawek dystansowych 
(nie tylko dla izolacji ze szlamu). Niezależnie 
od tego grubość warstwy szlamu nie może 
być mniejsza niż 3 mm.

Często spotykany błąd dla takiego wa-
riantu polega na wykonaniu zamiast izolacji 
głównej nad termoizolacją (warstwa nr 6 na 
rys. 1) warstwy rozdzielającej, natomiast 
warstwa nr 8 pełni funkcję izolacji głównej 
oraz paroizolacji. Taki układ jest niedopusz-
czalny z  punktu widzenia odporności na 
uszkodzenia. Innymi słowy – będzie skutecz-
nie funkcjonował, gdy nie dojdzie do żadnego 
uszkodzenia powłoki wodochronnej pod pod-
stawkami dystansowymi.

W razie uszkodzenia tej hydroizolacji pod 
podstawkami wnikającą w  połać wodę za-
trzyma izolacja na płycie konstrukcyjnej. Po-
jawia się od razu pytanie, co będzie się dziać 
w połaci. Woda wnikająca w połać spowodu-
je zawilgocenie najpierw podkładu, a następ-
nie termoizolacji (warstwa rozdzielająca nie 
zatrzyma wody – nie jest hydroizolacją). Re-
zultatem może być utworzenie się w połaci 
„basenu” (fot. 1), przy czym styropian będzie 
leżał w wodzie. Naprawa w tym przypadku 
nie będzie polegać na naprawieniu uszkodzo-
nej powłoki wodochronnej, lecz na usunięciu 
wszystkich warstw połaci (mokry styropian 
nie wyschnie, a  połać nie będzie spełniać 
wymagań związanych z  ciepłochronnością, 
pojawi się przemarzanie i kondensacja).

Izolacja główna (ułożona na termoizolacji) 
może być wykonana z:
 » bitumicznych materiałów rolowych, takich 
jak papy polimerowo-bitumiczne lub sa-
moprzylepne membrany bitumiczne,
 » rolowych materiałów (folii/membran) 
z tworzyw sztucznych lub kauczuku. 
Nie każda papa/membrana samoprzylep-

na i  nie każda folia z  tworzywa sztucznego 
będzie się tu nadawać. Jakimi zatem pod-
stawowymi parametrami musi cechować się 
izolacja główna, a  jakimi izolacja pod war-
stwą użytkową? Jeżeli stosuje się tu papę do 
zabezpieczeń dachowych, to powinna to być 
papa polimerowo-bitumiczna, modyfikowana 
SBS-em (ewentualnie APP), o  giętkości nie 
wyższej niż –15ºC. Pierwszą warstwę układa 
się na styropianie lub polistyrenie ekstrudo-
wanym na sucho i  zgrzewa na zakładach, 
drugą zgrzewa się całopowierzchniowo do 
pierwszej warstwy. Osnowa papy powinna 
zapewnić jak największe wydłużenie przy 
rozciąganiu, dlatego należy stosować papy 
na osnowie poliestrowej. W przypadku mem-
bran samoprzylepnych giętkość powinna wy-
nosić natomiast –20ºC. 

Na więcej parametrów należy zwrócić 
uwagę, gdy stosuje się folie lub membrany 
z tworzywa sztucznego albo kauczuku. Wyni-
ka to z faktu, że na temat folii narosło wiele 
mitów i niedomówień. Punktem wyjścia jest 
stosowanie materiału, który daje się zgrze-
wać, zwulkanizować lub skleić. Nie może 
być to zatem folia zbyt cienka. Jej grubość 
powinna wynosić minimum 1,2 mm oraz po-
winna być odporna na ujemną temperaturę – 
brak pęknięć w temperaturze –20ºC. Ważna 
jest także stabilność wymiarów w  wysokiej 
temperaturze (≤ 0,5%). 

W  przypadku izolacji pod podstawkami 
dystansowymi, dla materiałów rolowych, 

oprócz wyżej wymienionych wymagań do-
chodzi jeszcze odporność mechaniczna oraz 
odporność na korozję biologiczną. 

Obciążenie użytkowe tarasów nadziem-
nych czy balkonów może dochodzić do 
5 kN/m2 połaci. Jest to oczywiście obciąże-
nie równomiernie rozłożone, natomiast rze-
czywiste punktowe obciążenie przekazywane 
na warstwy połaci przez podstawki dystanso-
we jest zupełnie inne. Na rynku można zna-
leźć różne rodzaje podstawek dystansowych 
(fot. 2). Od prostych do zaawansowanych, 
umożliwiających nie tylko płynną regulację 
poziomu, lecz także poziomowanie warstwy 
użytkowej czy wręcz wykonanie posadzki 
podniesionej nawet o  kilkanaście centyme-
trów w porównaniu do poziomu  hydroizolacji.

Obciążenia przekazywane na powłokę wo-
dochronną zależą od układu płyt warstwy 
użytkowej, dlatego układ podstawek musi 
być dobrany do wymiarów i kształtu płyt oraz 
przewidywanego obciążenia połaci. Najbar-
dziej niebezpieczne są podstawki niewia-
domego pochodzenia, o  małej i  nierównej 
powierzchni stopki. Ich dobór zależy przede 
wszystkim od powierzchni samej stopki. 
Przykładowo dla podstawki o  powierzchni 
314 cm2 (promień 10 cm) obciążonej masą 
90 kg (założenie, że pojedynczy człowiek 
stanie dokładnie na podstawce) naprężenia 

Fot. 1. Skutek umiejscowienia izolacji miedzywar-
stwowej pod termoizolacją. Opis w tekście   Fot. autor

Fot. 2a. Przykład podstawki dystansowej Fot. Ravdeck

Fot. 2b. Przykład podstawki dystansowej   
 Fot. Renoplast
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pod stopką wynoszą 31 kPa. Zastosowanie 
podstawki o  promieniu 5 cm spowoduje 
wzrost naprężeń do 124 kPa. Dlatego tak 
istotny jest dobór odpowiedniej hydroizola-
cji oraz podstawki dystansowej (patrz także 
tabela 1). 

Charakter obciążeń sprawia, że papy/
membrany należy traktować jako dachowe 
(obciążenie czynnikami atmosferycznymi) 
z  dodatkowym obciążeniem mechanicznym 
(podstawki dystansowe).

Analogicznie w przypadku stosowania na 
izolację na jastrychu elastycznych szlamów. 
Po pierwsze, nie wolno ich stosować bezkry-
tycznie. Przede wszystkim nie wolno stoso-
wać materiałów, które są deklarowane do za-
stosowania tylko jako izolacja podpłytkowa. 
Tu nie ma żadnej warstwy ochronnej, wręcz 
przeciwnie, występuje ciągłe oddziaływanie 
zmiennych warunków atmosferycznych oraz 
obciążenia mechaniczne i punktowy nacisk. 
Zatem szlam pracuje jak powłoka ochronna, 
musi być odporny na UV, szokowe obcią-
żenia oraz cykle zamarzania i  rozmarzania. 
Odporność na te czynniki określa się zwykle 
przyczepnością, szczelnością oraz wyglą-
dem powierzchni. Równie istotna jest zdol-
ność mostkowania rys. Nie wolno zakładać, 
że podłoże się nie zarysuje i nie dojdzie do 
mechanicznego uszkodzenia. Zatem szlam 
powinien być także zbadany na tzw. odpor-
ność na przebicie statyczne. Wartość uzy-
skaną w  badaniach należy odnieść do rze-
czywistych obciążeń (przypominam, że inne 
będą w  przypadku małych przydomowych 
tarasów, a inne w przypadku budynków uży-
teczności publicznej). Te tzw. czynniki nie-
pewności powinny decydować o możliwości 
zastosowania, podkreślam, w  konkretnym 
przypadku, konkretnego materiału. Dobrą 
praktyką jest zastosowanie ochronnych prze-
kładek np. z grubej geowłókniny bezpośred-
nio pod stopkami podstawek dystansowych 
(nie tylko dla izolacji ze szlamu). Niezależnie 
od tego grubość warstwy szlamu nie może 
być mniejsza niż 3 mm (jak dla izolacji prze-
ciwwodnej).

Inny wariant układu drenażowego pokaza-
no na rys. 2. W  tym przypadku podstawki 
dystansowe ustawione są na termoizolacji 
chronionej powłoką wodochronną. Izolacja 
ta (tylko materiały rolowe – warstwa nr 4 na 
rys. 2) stanowi jedyne zabezpieczenie połaci, 
dlatego zaleca się, aby dla takiego wariantu 
paroizolacja pełniła dodatkowo funkcję hy-
droizolacji. 

Dla płyt termoizolacyjnych (EPS, XPS, 
pianki PIR/PUR) nie zmierzy się typowej wy-

trzymałości na ściskanie. Wszystko dlatego, 
że jest to materiał podatny, po przyłożeniu 
obciążenia odkształci się (ściśnie). Przy czym 
to odkształcenie jest proporcjonalne nie tylko 
do obciążenia, lecz także do pierwotnej gru-
bości. Po pierwsze, szczególnie niebezpiecz-
ne jest stosowanie złej jakości styropianu, 
nieodpornego na długotrwały nacisk i o nie-
wielkiej wytrzymałości mechanicznej. Z naj-
istotniejszych parametrów mechanicznych 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego 
należy wymienić ściśliwość, tj. odkształcal-
ność przy długotrwałym obciążeniu. Przykła-
dowo dla styropianu klasy CS(10)100 (EPS 
100) przy grubości 20 cm należy się liczyć 
z ugięciami rzędu nawet 5 mm. 

Jeżeli termoizolacja znajduje się pod ja-
strychem dociskowym (rys. 1), należy sto-
sować termoizolację klasy min. CS(10)200 
(np. styropian EPS 200, choć zdecydowanie 

zalecany jest np. XPS). W przypadku ukła-
dów pokazanych na rys. 2, gdy podstawki 
ułożone są na termoizolacji, należy stosować 
wyłącznie XPS (lub inny materiał) o ściśliwo-
ści nie niższej niż CS(10)300). Dla konkret-
nego przypadku (zwłaszcza przy zróżnicowa-
nych obciążeniach i/lub przy różnej grubości 
płyt termoizolacyjnych) może się okazać, 
że konieczne będzie zastosowanie np. XPS 
o mniejszej ściśliwości (np. XPS 500) oraz 
obliczeniowe oszacowanie wielkości ściśnię-
cia termoizolacji (tabela 1).

Układ odwrócony (rys. 3) wymaga izola-
cji i jednocześnie paroizolacji (warstwa nr 4) 
z  rolowych materiałów bitumicznych i  folii 
z  tworzyw sztucznych oraz zastosowania 
materiału termoizolacyjnego niewrażliwego 
na wilgoć i wodę. 

Z  punktu widzenia właściwości cie-
płochronnych termoizolacji i  jej kontaktu 

Rys. 2. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 2: 1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy 
użytkowej, 3 – przekładka ochronna, 4 – hydroizolacja, 5 – termoizolacja, 6 – paroizolacja i izolacja między-
warstwowa, 7 – warstwa spadkowa, 8 – warstwa sczepna, 9 – płyta konstrukcyjna   Rys. autor

Tabela 1.  Przykładowa analiza odkształcenia termoizolacji o grubości 15 cm pod podstawka-
mi dystansowymi w zależności od obciążenia

założenia:
 – obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone 4 kN/m2 (1 kN odpowiada w przybliżeniu 
100 kg),

 – obciążenie punktowe na podstawkę dystansową 0,98 kN (przyjęty szacunkowy ciężar usta-
wiony na podstawce, całkowite obciążenie przenoszone przez podstawkę),

 – powierzchnia podstawki – 314 cm2 (podstawka okrągła, średnica stopy f = 20 cm) oraz 
78,5 cm2 (podstawka okrągła, średnica stopy f = 10 cm),

 – płyty posadzki kamienne 60×60 cm, podparte tylko w narożnikach, przyjęty ciężar płyty 
0,29 kN. Jedna podstawka podpiera cztery narożniki płyt,

 – pierwotna grubość termoizolacji –15 cm.

Wariant 1 – ciężar własny płyt + obciążenie 
równomiernie rozłożone

Wariant 2 – ciężar własny płyt + obciążenie 
punktowe

termoizolacja

EPS 100 
(CS(10)100)

EPS 200 
(CS(10)200)

XPS 300 
(CS(10)300)

EPS 100 
(CS(10)100)

EPS 200 
(CS(10)200)

XPS 300 
(CS(10)300)

Odkształcenie (ściśnięcie), w mm, dla podstawki o średnicy f = 20 cm

8,2 4,1 2,8 6 3 2

Odkształcenie (ściśnięcie), w mm, dla podstawki o średnicy f = 10 cm

33 16,5 11 24,2 12,1 8

Rzeczywiste ugięcia będą mniejsze ze względu na obecność hydroizolacji i ułożenie termoizo-
lacji w sposób ciągły, a nie punktowy pod podstawkami.
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-wilgotnościowej. Jest ona szczególnie istot-
na dla wariantów pokazanych na rys. 1 oraz 
rys. 2.

z  wodą można wyróżnić kilka bardzo istot-
nych wymagań, takich jak nasiąkliwość 
wodą przy krótkotrwałym zawilgoceniu 
części powierzchni, przy całkowitym i  dłu-
gotrwałym zanurzeniu oraz nasiąkliwość na 
skutek dyfuzji pary wodnej oraz odporność 
na cykle zamrażania–rozmrażania, których 
spełnienie ma zasadniczy wpływ na zapew-
nienie wymaganej i trwałej w czasie ochrony 
termicznej.

Według normy DIN 4108-10 [13] mini-
malne wymagania stawiane materiałom do 
termoizolacji dachów w  układzie odwróco-
nym to m.in.:
 » nasiąkliwość wody po trzystu cyklach za-
marzania i  odmarzania – maks. 2%. Re-
dukcja wytrzymałości mechanicznej nie 
może być przy tym większa niż 10% w po-
równaniu z próbkami suchymi,
 » nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wod-
nej – dla płyt o grubości 50 mm – maks. 
5%, dla płyt o grubości 100 mm – maks. 
3%, dla płyt o grubości 200 mm – maks. 
1,5%, 
 » nasiąkliwość przy długotrwałym zanurze-
niu w wodzie – maks. 0,7%.
 » doświadczenie pokazuje, że sprawdza się 
tu polistyren ekstrudowany (XPS).
Bardzo podobne zalecenia co do XPS zna-

leźć można w zaleceniach ITB [5], przy czym 
ww. wytyczne za punkt wyjścia stawiają 
absorpcję wody po cyklach zamrażania–roz-
mrażania, definiując maksymalną wartość na 
poziomie 1% dla termoizolacji z XPS. 

Jeżeli chodzi o  hydroizolację (warstwa 
nr 4 na rys. 3), to parametry folii oraz pap 
należy przyjmować analogicznie jak dla 
izolacji głównej dla wariantu pokazanego 
na rys. 1 (warstwa nr 6). Jednak hydroizo-
lacja musi jednocześnie pełnić funkcję pa-
roizolacji, dlatego dodatkowo musi to być 
materiał o  deklarowanym współczynniku 

oporu dyfuzyjnego μ lub równoważnym opo-
rze dyfuzyjnym Sd. Wymagana wartość oporu 
dyfuzyjnego musi wynikać z analizy cieplno-

Rys. 3. Układ warstw tarasu nad pomieszczeniem – wariant 3 (układ odwrócony): 
1 – podstawka dystansowa, 2 – płyta warstwy użytkowej, 3 – termoizolacja (płyty 
o frezowanych krawędziach), 4 – hydroizolacja i paroizolacja, 5 – warstwa spad-
kowa, 6 – warstwa sczepna, 7 – płyta konstrukcyjna    Rys. autor

Rys. 4. Systemowy profil okapowy musi być dostosowany do rodzaju warstwy 
użytkowej Rys. Renoplast

Alpha Dam sp. z o.o. 
87-207 Dębowa Łąka 45 
info@alphadam.com 
www.alphadam.com

System EPDM AlphaThor
Opis produktu: Solidna i  stabilna trójwarstwowa membrana wodochronna na bazie kauczuku 
syntetycznego, zbrojona włóknem szklanym, do hydroizolacji dachów płaskich, tarasów i balkonów. 
Mocowana mechanicznie lub na klej do praktycznie każdego rodzaju podłoża. Wewnętrzna warstwa 
z włókna szklanego nadaje membranie unikalną wytrzymałość na zerwanie i stabilność wymiarową 
nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
AlphaThor można łatwo łączyć, zgrzewając pasy membrany gorącym powietrzem, co zapewnia 
wodoszczelną i bezpieczną hydroizolację.

Cechy szczególne: 
 � Jednorodny neutralny skład użytego surowca EPDM nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami 
budowlanymi. Brak przeszkód w projektowaniu i uwarstwianiu dachu oraz konieczności stosowania 
dodatkowych przekładek do oddzielenia warstw pokrycia.

 � Nieograniczona wodoszczelność daje możliwość projektowania dachów z min. spadkiem – 1,5%, 
wystarczającym, aby odprowadzić wodę do odpowiednich punktów zrzutowych.

 � Niezwykła odporność na promieniowanie UV sprawia, że nie ma konieczności stałej konserwacji 
dachu.

 � Jest produktem bezpiecznym – nierozprzestrzeniający ognia; spełnia klasyfikację ogniową NRO.
 � Lepiej przenosi naprężenia pomiędzy szczelinami, więc jest skuteczniejsza od tradycyjnych hydro
izolacji z pap.

 � Ma zastosowanie w dachach zielonych.
 � Możliwość układania na wilgotnych powierzchniach. 
 � Zastosowanie do pokryć nowych i renowacji starych – wykonanych z pap czy folii PVC.
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Taras na gruncie
Dla tarasu na gruncie sytuacja jest prostsza. 
Ponieważ pod powierzchnią tarasu nie ma 
pomieszczeń, spotyka się czasami opinie, 
że zbędna jest wysoka niezawodność izolacji 
przeciwwodnej. Nic bardziej błędnego. Do-
puszczenie do przesiąkania wilgoci w  war-
stwy konstrukcji, a w konsekwencji do grun-
tu, prowadzi do zamarznięcia gruntu oraz 
jego parcia na płytę nośną. Rezultatem w zi-
mie będzie „wysadzenie” tarasu i  spękania 
warstw wykończeniowych, w lecie natomiast 
spękania na skutek osiadania. Zawilgocony 
beton płyty konstrukcyjnej także podlega de-
strukcji w  wyniku działania mrozu, dlatego 
niezbędne jest stosowanie w  gruncie pod 
płytą dodatkowej warstwy przerywającej 
podciąganie kapilarne. Nie ma natomiast 
potrzeby stosowania termoizolacji, hydro-
izolacja ułożona jest bezpośrednio na płycie 
ze spadkiem lub warstwie spadkowej, a od 
spodu należy wykonać warstwę przerywają-
cą podciąganie kapilarne 

Należy usunąć część gruntu rodzimego, tak 
aby można było wykonać 20–30 cm podsyp-
ki piaskowej oraz ułożyć 20–30 cm warstwy 
przerywającej podciąganie kapilarne z  płu-
kanego kruszywa o  uziarnieniu 8–16 mm, 
przekrytego grubą folią, membraną kubełko-
wą lub geowłókniną. Przy czym wykop pod 
warstwę podkładową z  płukanego kruszy-
wa musi być z  każdej strony przynajmniej 
o 50 cm szerszy niż wymiary tarasu. Dopie-
ro taka podbudowa może stanowić podłoże 
pod płytę konstrukcyjną. Alternatywą jest 
posadowienie płyty na fundamentach, z peł-
nym zabezpieczeniem wodochronnym tych 
 ostatnich.

Do wykonania powłoki wodochronnej na 
warstwie spadkowej lub płycie ze spadkiem 

można stosować te same materiały, które 
mogą być stosowane do izolacji na jastrychu 
dociskowym. 

Powyższa analiza, jakkolwiek uproszczo-
na, pokazuje, jak istotny jest dobór warstw 
połaci. Za krytyczne warstwy należy uznać:
 » termoizolację, ze względu na ściśliwość,
 » hydroizolację pod podstawkami ze wzglę-
du na obciążenie punktowe i  niebezpie-
czeństwo uszkodzenia/przebicia.
Układ drenażowy zawsze wymaga sys-

temowego wykończenia okapu, chyba że 
mamy do czynienia z balustradą pełną (dla 
wariantów pokazanych na rys. 2 i rys. 3 jest 
to w  zasadzie jedyna możliwość). Koniecz-
ne jest także zabezpieczenie płyt przed wy-
padnięciem przy zapewnieniu skutecznego 
odprowadzenia wody. Sytuację utrudnia fakt, 
że nie da się tego zrobić za pomocą obróbki 
blacharskiej. 

Z  tego powodu profil okapowy musi być 
dopasowany do rodzaju warstwy użytkowej 
(rys. 4, fot. 3) (deska tarasowa, płyty na pod-
stawkach dystansowych). Ogranicza to moż-
liwość kształtowania wymaganej wysokości 
podstawek dystansowych przez wysokość 
i kształt profilu okapowego. Proszę pamiętać, 
że układ drenażowy umożliwia uzyskanie po-
ziomej warstwy użytkowej przy „schowaniu” 
spadku w warstwach połaci. Dla niewielkich 
wymiarów połaci może to nie mieć znacze-
nia, przy większych – zasadnicze.
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O grzewanie płaszczyznowe nie powo-
duje odczucia mniej i bardziej ogrza-
nych stref w pomieszczeniach. Przy 

ogrzewaniu płaszczyznowym powietrze nie 
wysusza się tak jak przy konwekcyjnym. Do 
zalet takiego rozwiązania zalicza się także 
walory estetyczne, gdyż instalacja jest całko-
wicie zabudowana i niewidoczna.

Optymalne temperatury powierzchni grzej-
nych wynoszą: w  ogrzewaniu podłogowym 
24–26°C, w ogrzewaniu sufitowym 30–35°C 
(w  zależności od wysokości pomieszczenia 
i wielkości grzejnika sufitowego), w ogrzewa-
niu ściennym 25–30°C. Maksymalne tem-
peratury powierzchni dla ogrzewania podło-
gowego w zależności od typu pomieszczenia 
określa norma PN-EN 1264: 29°C w strefie 
stałego przebywania ludzi, 35°C w  strefie 
brzegowej, 33°C w  kuchniach i  łazienkach 
i 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie 
pracuje się na stojąco.

Grzejniki płaszczyznowe mogą być też wy-
korzystane jako system chłodzenia w okresie 
letnim. Funkcja ta nabiera znaczenia zwłasz-
cza w  budynkach z  pompami ciepła. Duża 
powierzchnia wymiany energii w grzejnikach 
płaszczyznowych sprawia, że nie trzeba sto-
sować w instalacji bardzo zimnego czynnika. 
W chłodzeniu podłogowym – tak jak w ogrze-
waniu – nie ma dużego pionowego gradientu 
temperatury, gdyż o wymianie ciepła decydu-

je w znacznej mierze promieniowanie, a nie 
konwekcja, i wymiana ma miejsce pomiędzy 
podłogą chłodzącą i przegrodami, a nie po-
wietrzem w pomieszczeniu. Zalecana różni-
ca temperatury zasilania i powrotu czynnika 
obiegowego dla podłóg chłodzących wynosi 
około 5°C, a minimalna temperatura posadz-
ki 19–20°C. Typowa moc chłodnicza podłóg 
chłodzących wynosi od 20 do 50 W/m2.

Uwarunkowania instalacyjne
O zastosowaniu ogrzewania płaszczyznowe-
go bardzo często decydują też uwarunkowa-
nia techniczne, instalacyjne. W dużej mierze 
wynika to z  coraz większej popularności 
niskotemperaturowych i  odnawialnych źró-
deł ciepła, jak kondensacyjne kotły gazowe 
i pompy ciepła, oraz obniżania temperatury 
zasilania z  węzłów ciepłowniczych. Grzej-
niki płaszczyznowe zapewniają optymalną 
pracę systemu c.o., współpracując z  nisko-
temperaturowymi instalacjami grzewczymi, 
w  których temperatura czynnika roboczego 
nie przekracza 55°C. Na rynku oferowane 
są systemy ogrzewania płaszczyznowego 
zaprojektowane z myślą o nowych i moder-
nizowanych budynkach oraz przeznaczone 
do zastosowań specjalnych. Nowo projekto-
wane i wznoszone budynki mają największe 
możliwości w  zakresie aranżacji instalacji 
i można w nich zastosować np. ogrzewanie 

Damian Żabicki

Emisja ciepła z grzejników płasz-
czyznowych – podłogowych, 
ściennych, sufitowych – odbywa 
się przez promieniowanie i tym 
samym w pomieszczeniach nie 
dochodzi do ruchów powietrza, 
takich jak w przypadku tradycyj-
nego ogrzewania konwekcyjne-
go. Komfort cieplny jest osiąga-
ny przy niższych temperaturach 
powietrza wewnętrznego, co po-
zwala na redukcję zużycia ener-
gii o kilka procent. 

podłogowe, ścienne i sufitowe oraz ich połą-
czenia. Można też wykorzystać różne, w tym 
innowacyjne rozwiązania, jak podtynkowe 
grzejniki ścienne z siatkami radiacyjnymi czy 
grzejniki sufitowe z mat kapilarnych. 

Istotną cechą ogrzewania płaszczyznowe-
go podłogowego jest możliwość akumulacji 
ciepła w  masywnej wylewce. Wiąże się to 
z  dużą bezwładnością, ale daje wymierne 
korzyści w kosztach eksploatacyjnych insta-
lacji zasilanych np. pompami sprężarkowymi 
(praca podczas niższej taryfy), z  instalacji 
PV (energia ze słońca pozyskiwana w dzień, 
a  zapotrzebowanie na ciepło występujące 
w nocy) czy z zasypowych kotłów na biomasę 
(szybkie spalanie). Efektywność energetycz-
ną w takich układach niskotemperaturowych 
można zwiększyć, stosując duży zasobnik 
akumulacyjny. Z kolei niska pojemność wod-
na grzejników płaszczyznowych ściennych 
i  sufitowych z  mat kapilarnych wiąże się 
z małą bezwładnością i efektywnie współpra-
cują one np. z kotłami pulsacyjnymi.

Ogrzewanie podłogowe
Przewody stosowane w  wodnym ogrzewa-
niu podłogowym to najczęściej rury wielo-
warstwowe z barierą antydyfuzyjną. Typowa 
rura ma warstwę aluminium (grubość ścian-
ki 0,2–0,25 mm), która jest powlekana od 
strony zewnętrznej oraz wewnętrznej war-

Niskotemperaturowe  
ogrzewanie płaszczyznowe

Fot. Tubądzin



INSTALACJE  

83EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

stwą kleju i polietylenu. Dzięki zastosowaniu 
aluminium rury są plastyczne, a więc można 
z  nich formować dowolne kształty. Maksy-
malna temperatura robocza typowych rur 
to 60°C przy dopuszczalnym ciśnieniu robo-
czym 0,6 MPa. Stosuje się też rury miedzia-
ne powlekane zewnętrzną warstwą ochronną 
z tworzywa oraz rury jednorodne i wielowar-
stwowe z polietylenu z powłoką lub wkładką 
antydyfuzyjną z tworzywa. 

Regulacja 
Najprostszym układem ogrzewania podło-
gowego jest instalacja wykorzystująca tzw. 
zawory RTL, gdzie czynnik roboczy bezpo-
średnio zasila pętle ogrzewania podłogo-
wego. W  alternatywnym rozwiązaniu ciecz 
grzewcza jest wstępnie podmieszana, po 
czym przepływa do obwodów podłogówki. 
W praktyce montuje się dwa rodzaje insta-
lacji – bez podmieszania i z podmieszaniem. 
Instalacje bez podmieszania bazują na za-
worze RTL ograniczającym przepływ cieczy 
grzewczej tak, aby temperatura podłogi nie 
była zbyt wysoka. 

W instalacjach wodnego ogrzewania pod-
łogowego z  zaworem RTL nie ma układu 
mieszającego, a dzięki ograniczeniu przepły-
wu czynnika roboczego podłoga nie osiąga 
zbyt wysokiej temperatury. Jeżeli tempera-
tura cieczy roboczej jest za wysoka, to za-
wór RTL, który montuje się na przewodzie 
powrotnym, ograniczy odpływ, do momentu 
gdy pętla uzyska odpowiednią temperaturę. 
Instalacje wykorzystujące zawór RTL stosuje 
się w pomieszczeniach o małej powierzchni, 
nieprzekraczającej 15 m2. Zamontowanie ta-

kiego zaworu w większych pomieszczeniach 
może powodować nierównomierną tempera-
turę podłogi. W porównaniu z systemem wy-
korzystującym układ mieszający taki rodzaj 
instalacji ma zaletę w postaci niższego kosztu 
wykonania.

Dostępne są też gotowe zestawy armatury 
do równoległego podłączenia grzejnika i pętli 
ogrzewania płaszczyznowego. Zintegrowany 
blok zaworowy umożliwia jednoczesne i nie-
zależne zasilanie oraz regulację wydajności 
grzejnika łazienkowego, a  także pętli ogrze-
wania podłogowego. Integruje funkcje zawo-
ru termostatycznego (z  nastawą wstępną), 
zaworu odcinającego powrotnego oraz ogra-
nicznika temperatury powrotu (RTL) i  jest 
przystosowany do współpracy z  instalacją 
dwururową. Zasada działania jest następują-
ca: zawór termostatyczny z zamontowanym 

termostatem reguluje temperaturę pomiesz-
czenia; temperatura pętli ogrzewania płasz-
czyznowego jest ograniczana niezależnie od 
zaworu termostatycznego przy użyciu zinte-
growanego ogranicznika RTL. Armatura ta 
przeznaczona jest do zastosowania z  grzej-
nikami łazienkowymi o rozstawie podłączeń 
50 mm, do instalacji o ciśnieniu do 10 barów 
i zakresie temperatury pracy 2–70°C. 

W  instalacjach ogrzewania podłogowego 
z  podmieszaniem woda zasilająca miesza 
się z powrotną i tym samym jej temperatura 
jest obniżana do zadanego poziomu, jakiego 
wymaga instalacja z uwzględnieniem bieżą-
cego zapotrzebowania na ciepło. Na potrze-
by podmieszania montuje się termostatyczne 
lub trójdrogowe zawory mieszające. Przy 
wyborze odpowiedniego rozwiązania brane 
są pod uwagę potrzeby użytkowników w za-
kresie sterowania pętlami ogrzewania podło-
gowego. Termostatyczne zawory mieszające 
to proste, a zarazem tanie i skuteczne rozwią-
zanie, które montuje się w  wodnym ogrze-
waniu podłogowym. Zawory tego typu nie 
wymagają zasilania energią elektryczną. Za 
pomocą pokrętła wybiera się nastawę tempe-
ratury, a  zawór zapewnia stałą temperaturę 
na wyjściu.

Bardziej złożonym rozwiązaniem, zapew-
niającym podmieszanie w  instalacji wodne-
go ogrzewania podłogowego, jest obrotowy 
zawór trójdrogowy z siłownikiem. Przewaga 
takiego systemu w  porównaniu z  instalacją 
z  termostatycznym zaworem mieszającym 
to możliwość dowolnego regulowania obiegu 
grzewczego. Regulacja może być stałotempe-
raturowa, z uwzględnieniem temperatury we-
wnętrznej i zewnętrznej, lub oparta na tem-
peraturze zewnętrznej z korektą temperatury 
pomieszczenia. Możliwość sterowania takie-
go zaworu, a co za tym idzie całej instalacji 
jest ograniczona jedynie funkcjonalnością 
automatyki sterującej pracą siłownika. Typo-
wy zawór trójdrogowy jest wykonany ze stopu 
mosiądzu. W zależności od potrzeb dobiera 
się rozmiar zaworu (najczęściej DN 15–50) 
i różne przyłącza.

Sterowniki wodnego 
ogrzewania podłogowego

W instalacjach wodnego ogrzewania podło-
gowego z podmieszaniem wykorzystujących 
zawór trójdrogowy kluczowe miejsce zajmują 
odpowiednie sterowniki. Dzięki zebranym sy-
gnałom sterownik nadzoruje pracę poszcze-
gólnych siłowników. Na rynku oferowane 
są m.in. sterowniki stałotemperaturowe 
zintegrowane z  siłownikami, stosowane np. Poglądowy schemat połączenia instalacji grzejnikowej oraz ogrzewania podłogowego  Rys. Purmo

Sposoby mocowania rur ogrzewania podłogowego: 
a – do izolacji termicznej z folią metalizowaną za 
pomocą tackera, b – do izolacji termicznej poprzez 
wciśnięcie pomiędzy specjalne wypustki w izolacji  
 Fot. KAN

a)

b)
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w  aplikacjach, które łączą w  sobie funkcje 
ogrzewania i  chłodzenia realizowane w  od-
niesieniu do tego samego obiegu. Przykła-
dowa praca takiej aplikacji może odbywać 
się w oparciu o dwa tryby. W  trybie ogrze-
wania gorący czynnik roboczy jest mieszany 
z czynnikiem powrotnym przy uwzględnieniu 
zadanej temperatury, natomiast chłodzenie 
jest aktywowane sygnałem zewnętrznym. 
Wraz z odebraniem takiego sygnału sterow-
nik zmieni kierunek pracy, a następnie zimny 
czynnik roboczy zostanie zmieszany z  po-
wrotnym, uwzględniając alternatywną nasta-
wę temperatury.

Interesujące rozwiązanie stanowią ste-
rowniki realizujące funkcje regulatora pogo-
dowego z  wbudowanym siłownikiem oraz 
sterownika temperatury do kotła. Urządzenia 
tego typu uwzględnia się w instalacjach wy-
korzystujących bezpośrednie obiegi grzew-
cze i  z  zaworami czterodrogowymi. Dużym 
uznaniem cieszą się zintegrowane sterowniki 
z siłownikami przeznaczone do regulacji sta-
łotemperaturowej w temperaturze mieszczą-
cej się pomiędzy 5 a 95°C. Temperatura jest 
ustawiana za pomocą prostego w  obsłudze 
interfejsu z  przyciskami i  wyświetlaczem. 
Odpowiednie wersje sterowników zapewniają 
stałą temperaturę przepływu z jednoczesnym 
utrzymaniem temperatury drugiego przepły-
wu w  określonym, zmiennym przedziale. 
W efekcie zyskuje się regulację dwóch tem-
peratur.

Siłowniki do trójdrogowych 
zaworów mieszających

W  zakresie siłowników zmieniających na-
stawy trójdrogowych zaworów mieszają-

cych można wykorzystać m.in. siłowniki 
sterowane za pomocą sygnału proporcjonal-
nego, przy czym regulacja odbywa się przy 
wykorzystaniu całego zakresu siłownika. Do 
sterowania siłownikiem używany jest sygnał 
prądowy lub napięciowy. Niektóre wersje si-
łowników mogą wymagać sygnału trzypunk-
towego w  pełnym zakresie pracy. Oprócz 
tego można zastosować siłowniki pracujące 
w skrajnych położeniach zakresu roboczego, 
sterowane sygnałem dwupunktowym. W si-
łownikach tego typu możliwa jest ręczna 
obsługa za pomocą wyciąganego pokrętła 
z  przodu pokrywy. Odpowiednie rozwią-

zanie w  zakresie regulacji podmieszaniem 
dobiera się w  zależności od potrzeb użyt-
kowników instalacji. Jeżeli sterowanie ma 
uwzględniać parametry takie, jak chociażby 
temperatura w pomieszczeniach czy tempe-
ratura zewnętrzna, to warto zastosować trój-
drogowy zawór mieszający. Alternatywnym, 
prostszym rozwiązaniem jest podmieszanie 
realizowane przez termostatyczny zawór 
mieszający.

Wodne ogrzewanie ścienne
Ścienne systemy ogrzewania płaszczyzno-
wego wykorzystują rury wielowarstwowe, 
miedziane lub z  tworzywa sztucznego, pro-
wadzone po ścianie najczęściej pionowo lub 
poziomo. Na rynku oferowane są również 
specjalne płyty prefabrykowane, które we 
wnętrzu mają zamontowane rurki do ogrze-
wania ściennego.

Czynnik grzewczy, przepływając przez rur-
ki, nagrzewa powierzchnie przykrywające 
materiał. Ciepło rozchodzi się do pomiesz-
czenia poprzez promieniowanie. Temperatu-

ra czynnika grzewczego wynosi przeważnie 
30–55°C. Systemy ogrzewania ściennego, 
w  porównaniu z  instalacjami podłogowymi, 
mają nieco inny rozkład temperatury, ciepło 
rozchodzi się bowiem po długości ściany.

Nowatorskim rozwiązaniem są podtyn-
kowe grzejniki ścienne przeznaczone do 
zabudowy w  technologii mokrej (pod tyn-
kiem, w płytach betonowych i pod płytkami 
ceramicznymi), jak i  do suchej zabudowy 
płytami gipsowo-kartonowymi zarówno przy 
niskotemperaturowym, jak i  wysokotempe-
raturowym źródle ciepła. Moc grzewcza dla 
temperatury zasilnia 35°C wynosi od 65 do 
80 W/m2, a dla zasilania 55°C od 190 do 
220 W/m2. Innowacją jest to, że nie wpro-
wadza się wody pod warstwę tynku całej po-
wierzchni grzejnika, jak w ogrzewaniu płasz-
czyznowym zbudowanym z przewodów lub 
mat kapilarnych, a  ciepło rozprowadza do 
masy ściany aluminiowy radiator w  formie 
siatki. Woda grzewcza płynie tylko u  dołu 
grzejnika w  jednym poziomym przewodzie 
z  tworzywa EPDM, zakończonym obustron-
nie złączem nyplowym DN 12/9 mm. Grzej-
nik jest bardzo lekki – waży 1,38 kg i łatwo go 
zamontować – trwa to kilka minut. Grzejniki 
te pokrywa się standardową warstwą tynku, 
grubości 1–2 cm, lub dowolną płytą syste-
mów kartonowo-gipsowych. Można je też 
montować na ścianach wewnętrznych. Jest 
to rozwiązanie, które daje duże możliwości 
stosowania instalacji niskotemperaturowych 
także w budynkach modernizowanych. 

Wodne  
ogrzewanie sufitowe

Na rynku oferowane są także systemy wod-
nego ogrzewania sufitowego. Systemy grzew-
cze tego typu, podobnie jak instalacje ogrze-
wania podłogowego, wykorzystują czynnik 
roboczy o temperaturze około 30ºC. 

Tak jak inne systemy wodne płaszczy-
znowe ogrzewanie sufitowe zapewnia rów-
nomierny rozkład temperatury w  pomiesz-
czeniu. System instalacyjny ogrzewania 
sufitowego wykorzystuje specjalne moduły 
(maty kapilarne), składające się z  cienkich 
polipropylenowych rurek przy gęstym rozsta-
wieniu (około 1 cm). Rurki tworzą pętle jedną 
stroną podłączone do przewodu zasilającego, 
a drugą do powrotnego. Mają niewielką po-
jemność wodną (liczy się tu bowiem waga 
takiego grzejnika z wodą) i nie są przykryte 
tak grubą warstwą, jak przewody ogrzewania 
podłogowego. Mają małą bezwładność ciepl-
ną i tym samym łatwiej sterować temperatu-
rą w pomieszczeniu.

Podtynkowe grzejniki ścienne przeznaczone do zabudowy w technologii mokrej i suchej Fot. 3Thermo
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wyjście wraz z  wszelkimi zakłóceniami. 
Urządzenia te nie mają wewnętrznego by-
passu (obejścia umożliwiającego podawanie 
napięcia sieciowego bezpośrednio na wyj-
ście UPS-a) oraz charakteryzują się brakiem 
synchronizacji zasilania po przywróceniu 
napięcia w  sieci [2, 4]. W  zasilaczu UPS 
pracującym w trybie VI stosuje się dwie pętle 
regulacji. Pierwsza kontroluje napięcie wyj-
ściowe i  porównuje z  sinusoidalnym napię-
ciem odniesienia, a układ regulacji sprawia, 
że napięcie wyjściowe ma wartość praktycz-
nie stałą, o  częstotliwości zsynchronizowa-
nej z napięciem sieci zasilającej urządzenie. 
Druga pętla kontroluje napięcie i proces ła-
dowania baterii akumulatorów. Przy braku 
napięcia w sieci prądu przemiennego lub gdy 
parametry napięcia zasilającego nie mieszczą 
się w  przedziale dopuszczalnych wartości, 
następuje wyłączenie przełącznika statycz-
nego oraz przejęcie zasilania odbiorników 
przez baterię akumulatorów oraz falownik. 
Przy powrocie napięcia w  sieci zasilającej 
i jego ustabilizowaniu falownik synchronizuje 
się z napięciem sieci, a przełącznik statyczny 
zostaje ponownie włączony. W  czasie nor-
malnej pracy falownik jest cały czas włączo-
ny – nadzoruje i stabilizuje napięcie wyjścio-
we oraz pełni funkcję prostownika ładowania 
baterii, chociaż większość energii przepływa 
bezpośrednio z sieci [3, 4]. Czas przełącza-
nia z sieci na baterie wynosi około 2–4 ms, 
natomiast przełączenie z pracy bateryjnej na 
sieciową odbywa się bezprzerwowo. Aktual-

zasilania podstawowego. Wyłączenie części 
odbiorników powoduje oszczędność zgroma-
dzonej w akumulatorach energii, która może 
być wykorzystana do wydłużenia czasu pod-
trzymania odbiorników wymagających zasi-
lania gwarantowanego. 

Rozwiązania zasilaczy UPS
Ze względu na technologię zasilacze UPS 
dzieli się na:
 » VFD (Voltage Frequency Dependent) – 
określane jako Off-Line, Stand-By,
 » VI (Voltage Independent) – nazywane Li-
ne-Interactive, On-Line-Single Conversion,
 » VFI (Voltage Frequency Independent) – 
On-Line-Double Conversion, True On-Line.
W trybie VFD zespół kontrolujący zasilacza 

UPS nadzoruje napięcie sieci. Jeżeli mieści 
się ono w dopuszczalnych granicach toleran-
cji, to stycznik lub tranzystor IGBT załącza 
napięcie sieciowe na wyjście UPS-a. Równo-
cześnie prostownik ładuje baterie. Natomiast 
w przypadku zaniku napięcia zasilacz prze-
chodzi na zasilanie bateryjne i zostaje załą-
czony falownik, z którego napięcie podawane 
jest na wyjście urządzenia. Czas załączenia 
na pracę bateryjną wynosi najczęściej od 2 
do 10 ms. 

Zasilacze UPS wykonane w  technologii 
Off-Line najczęściej nie mają układów au-
tomatycznej regulacji napięcia zasilającego, 
dlatego podawane jest ono bezpośrednio na 

W naszych domach bardzo często 
obserwujemy przygasanie lub 
chwilowe rozbłyskanie żarówek 

tradycyjnych w  lampach. Ich przyczyną 
mogą być krótko- i  długotrwałe przepięcia, 
spadki napięcia oraz zakłócenia spowodowa-
ne wyższymi harmonicznymi. Jedne z  nich 
są zauważalne bez zastosowania urządzeń 
pomiarowych, a z innych nie zdajemy sobie 
nawet sprawy. Jednak wszystkie te zjawiska 
mają duży wpływ na pracę na przykład kom-
putera i mogą objawić się w  różny sposób, 
od nieprawidłowej pracy (zawieszenie, re-
start) do jego uszkodzenia [1, 4].

Jak działają UPS-y?
Zasilacze UPS to urządzenia przeznaczone 
do bezprzerwowej pracy urządzeń kompu-
terowych, łączności oraz innych odbiorni-
ków elektrycznych o  znaczeniu krytycznym 
w  przypadku zaniku napięcia w  sieci zasi-
lającej. Zasilacze UPS (Uninterruptable Po-
wer Supply) należą obecnie do najbardziej 
rozpowszechnionych urządzeń podtrzymu-
jących napięcie zasilania na wyjściu. Dodat-
kowo zapewniają one eliminację zakłóceń 
pochodzących z  sieci elektroenergetycznej 
oraz mogą izolować galwanicznie odbiory 
od sieci energetycznej poprzez wbudowany 
transformator separujący. Przy doborze za-
silaczy UPS należy koniecznie uwzględniać 
rzeczywiste wartości prądu obciążenia, a nie 
tylko moc odbiorników [1, 4]. Należy rów-
nież uwzględnić typ zasilacza ze względu na 
jego niezawodność oraz sposób połączenia 
odbiorników oraz grup odbiorników. Ważne 
jest także, aby uwzględnić znaczenie tych 
urządzeń i wymagany czas podtrzymania za-
silania. Praca niektórych urządzeń może być 
bowiem zakończona bezpośrednio po zaniku Fot. Schneider Electric

UPS z serii SMVS

ZASILACZE UPS  
W ZASTOSOWANIACH DOMOWYCH
mgr inż. Karol Kuczyński

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne, zapewniające 
bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, 
wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. 
Coraz częściej znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych.

Fot. Schneider Electric

UPS z serii BVS



UPS seria Easy

Poznaj UPS z serii Easy
Utrzymanie zasilania i bezpieczeństwo  
sprzętu w każdych warunkach.

#BusinessContinuity

NIEZAWODNY

www.se.com/pl



INSTALACJE  

88 EKSPERT BUDOWLANY   nr 6/2020 www.ekspertbudowlany.pl

nie dostępne są zasilacze UPS typu VI z czy-
stą sinusoidą na wyjściu, co zapewnia dobrą 
współpracę z  urządzeniami elektrycznymi 
czułymi na zakłócenia.

Urządzenia bezprzerwowego zasilania 
o podwójnej konwersji – typu VFI – składa-
ją się z  prostownika, baterii akumulatorów 
oraz falownika. W  czasie normalnej pra-
cy prostownik zasila falownik oraz baterię 
akumulatorów. W  czasie zaniku napięcia 
przemiennego w sieci zasilającej energia do 
odbiorników jest dostarczana z baterii. Przej-
ście zasilania z sieciowego na bateryjne oraz 
odwrotnie dokonuje się bez przerw w zasila-
niu odbiorników. 

Dynamiczny pobór mocy
W latach dziewięćdziesiątych prawie wszyst-
kie komputery charakteryzowały się niemal 
stałym poborem mocy. Główne przyczyny 
wahań mocy w komputerach były związane 
z rozpędzaniem się napędów dyskowych oraz 
zmianami prędkości obrotowej wentylatorów 
wynikającymi z regulacji temperatury. Obcią-
żenie obliczeniowe procesorów oraz syste-
mów pamięci powodowało pomijalne waha-
nia całkowitego poboru mocy. W przypadku 
typowych komputerów przeznaczonych dla 
małych firm lub przedsiębiorstw całkowi-
te wahania mocy miały wartość rzędu 5% 
i  były całkowicie niezależne od obciążenia 
obliczeniowego [6].

Znaczące obniżenie poboru mocy wymaga 
współpracy systemu BIOS, układu chipset, 
procesora i systemu operacyjnego. W takim 
systemie z funkcją zarządzania zasilaniem za 
każdym razem, gdy wykorzystanie proceso-
rów spada poniżej 100%, system operacyjny 
wprowadza tryb bezczynności, co powoduje 
przejście procesorów w stan niskiego pobo-
ru mocy. Ilość czasu spędzonego w  trybie 

niskiego poboru mocy jest odwrotnie pro-
porcjonalna do obciążenia obliczeniowego 
systemu, tj. procesor pracujący przy wyko-
rzystaniu 20% mocy obliczeniowej będzie 
przez 80% czasu znajdował się w stanie ni-
skiego poboru mocy [6].

Rozwiązania stosowane w celu osiągania 
stanów niskiego poboru mocy różnią się mię-
dzy producentami i  rodzinami procesorów, 
niemniej jednak te najczęściej spotykane 
polegają na obniżaniu częstotliwości lub 
ograniczeniu taktowania zegara oraz wyłą-
czaniu lub obniżaniu napięcia zasilającego 
różne elementy procesora, układów chipset 
i  pamięci. Inna jeszcze metoda polega na 
dostosowywaniu częstotliwości taktowania 
oraz poziomu napięcia zasilającego procesor 
do jego obciążenia w  trybie innym niż bez-
czynność [6].

Warto zaznaczyć, że każde rozwiązanie, 
które warunkowo obniża moc procesora, re-
dukuje jedynie średnią moc pobieraną przez 
system, podczas gdy moc maksymalna po-
zostaje na niezmienionym poziomie. Należy 

również zdawać sobie sprawę, że w przypad-
ku, gdy udział mocy procesora w całkowitym 
poborze mocy komputera wzrasta, wahania 
całkowitego poboru mocy przez zasilacz 
komputerowy, powodowane obciążeniem 
obliczeniowym, stają się procentowo odpo-
wiednio większe.

Zaawansowane technologie – 
co oferują producenci?

Przy przeglądaniu katalogów firmowych 
można spotkać wiele różnych zastosowanych 
technologii, mających zapewnić niezawodne 
zasilanie odbiorników. Istnieje m.in. możli-
wość uruchomienia zasilacza bez podłączo-
nej sieci – tak zwany zimny start – i zasilenia 
podłączonych do niego urządzeń do czasu 
pojawienia się napięcia sieciowego lub do 
wyczerpania się baterii. Inną ciekawostką 
jest układ automatycznej regulacji napię-
cia (AVR – Automatic Voltage Regulation). 
W  zasilaczach typu line-interactive umożli-
wia on podwyższenie lub obniżenie wartości 
napięcia bez konieczności czerpania energii 
z  akumulatora [4, 5]. Można również spo-
tkać wiele różnych systemów kontrolowane-
go ładowania baterii. Mają one na celu za-
pewnienie odpowiedniego prądu ładowania 
oraz temperatury, w której się ono odbywa.

Wykonania specjalne 
Coraz częściej użytkownicy poszukują zasila-
czy awaryjnych przeznaczonych do zabezpie-
czenia pracy kotłów centralnego ogrzewania, 
pomp, kominków z płaszczem wodnym itp. 
Dostępne na rynku urządzenia mają moc od 
100 do 300 W mocy ciągłej. Często UPS-
-y mogą być uruchamiane bez podłączonej 
sieci dzięki funkcji tzw. zimny start. Przezna-
czone do pieców c.o. UPS-y dają możliwość 
wydłużenia czasu pracy urządzenia poprzez 
dodanie dodatkowych modułów bateryjnych 
lub akumulatorów samochodowych [4, 5]. 
W  takim przypadku czas podtrzymania na-
pięcia może dochodzić do kilkunastu godzin. 
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