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Sucha elewacja, niezależnie od warunków

StoColor Dryonic
Farba elewacyjna z Dryonic Technology
• bardzo szybkie wysychanie po deszczu, rosie i mgle
• wykorzystanie inżynierii bionicznej w ochronie
przed rozwojem alg i grzybów
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• bardzo szeroki wybór odcieni i najlepsza stabilność barw
• możliwość stosowania na wszystkich podłożach
budowlanych
• nie zawiera biocydów
• StoColor Dryonic G dostępna ze zintegrowaną warstwą
ochronną
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Kiedy w odległych latach 50. XX wieku za „żelazną kurtyną”
zaczęto eksperymentować z wykorzystaniem styropianu do wykonywania ociepleń, nikt nie mógł przypuszczać, że oto rodzi się
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Ocieplenie budynków
metodą ETICS
ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) to zespolony system
termoizolacji ścian zewnętrznych. Polega na mocowaniu zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i
pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem.
System ETICS wcześniej znany był jako
system bezspoinowy (BSO), a jeszcze
wcześniej jako metoda lekka mokra.
Ocieplenia w systemie External Thermal
Insulation Composite System można stosować na ścianach zewnętrznych wykonanych z:
– betonowych elementów prefabrykowanych;
– betonu monolitycznego;
– na ścianach murowanych z cegły;
– gazobetonu;
– pustaków betonowych i ceramicznych.
System można stosować zarówno na ścianach jedno- jak i wielowarstwowych. Nie ma
również zastrzeżeń, co do stosowania ETICS
na tynkach czy powierzchniach surowych.
Grunt, by do prac przystąpić minimum po
miesiącu od wymurowania ścian i po zakończeniu wewnętrznych prac mokrych.
Przekrój warstw w systemie, od strony
ściany zewnętrznej, wygląda następująco:
– zaprawa gruntująca (nie zawsze wymagana);
– zaprawa bądź masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych;

– płyty termoizolacyjne (wełna mineralna
lub styropian) oraz łączniki mechaniczne w postaci kołków (nie zawsze wymagane) – zapewniają stateczność cieplną
ścian;
– warstwa zbrojąca (zaprawa lub masa
klejąca z zatopioną siatką z włókna
szklanego) – zapewnia odporność
ocieplenia na uszkodzenia mechaniczne oraz stanowi podłoże pod warstwę
elewacyjną;
– zaprawa gruntująca;
– warstwa elewacyjna (wyprawa tynkarska) zabezpiecza warstwy systemu
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i stanowi warstwę dekoracyjną;
– powłoki malarskie ( jeśli tynk jest niebarwiony).
Istotą ETICS jest jego systemowość. Polega ona na doborze materiałów pochodzących od jednego producenta lub systemodawcy. Dzięki temu są one kompatybilne.
Wykorzystanie materiałów kupionych losowo jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Inwestor naraża się bowiem na komplikacje podczas wykonania lub eksploatacji.
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„Losowy” zestaw materiałów, w odróżnieniu od systemu producenckiego, nie został bowiem przebadany jako całość.
Kompletność systemu jest gwarancją,
że tworzące go materiały będą ze sobą
„współpracowały”.
Zalety rozwiązania producenckiego to
przede wszystkim: przyczepność pomiędzy poszczególnymi elementami systemu
oraz spójności pod względem chemicznym. Izolacja wykonana z przypadkowo
dobranych elementów obniża prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji ( jeśli w ogóle go nie wyklucza).
Nakłady poniesione na naprawy termoizolacji niesystemowej mogą okazać się
kosztowniejsze niż użycie sprawdzonego
i przetestowanego systemu.
Oprócz jakości materiałów o trwałości
i funkcjonalności systemu decyduje również:
– projekt;
– wykonawstwo;
– nadzór.
Prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjno-ociepleniowych jest niezbędne, by
inwestycja przyniosła satysfakcję i wymierne korzyści.

Fot. Fotolia
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Systemy ociepleniowe

z wykorzystaniem styropianu
Polistyren ekspandowany (styropian) stosuje się jako materiał termoizolacyjny, ponieważ:
• jest stosunkowo tani;
• łatwy w obróbce (docinaniu
i montażu);
• ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne;
• jest obojętny biologicznie (odporny na grzyby, pleśnie, bakterie).
Dobrze znać również słabe strony materiału, a więc wrażliwość na
promienie UV, pod wpływem którego materiał szybciej się starzeje
i kruszy. Z tego względu nie można
po ułożeniu na ścianie zostawić go
bez zabezpieczenia.

Rodzaje płyt

Na rynku dostępne są styropiany w różnych kolorach (biały, biały
z ciemnymi wtrąceniami, grafitowy).
Można wyodrębnić również płyty
z płaską krawędzią i z felcem (z frezem umożliwiający łączenie jednego elementu z drugim na zakładkę).
Styropiany różnią się także wielkością
współczynnika przewodności cieplnej λ, oraz właściwościami mechanicznymi.

O wyborze materiału termoizolacyjnego decydują przede wszystkim
wymagania w zakresie klasyfikacji
ogniowej, analizy cieplno-wilgotnościowe oraz koszty.

Jeśli podłoże pod ocieplenie stanowią: tynki cementowe, cementowo
-wapienne, pustaki żelbetowe, czy
mur z betonu komórkowego, powinno się je najpierw zagruntować.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie
zaprawy klejącej

W przypadku budynków remontowanych, przed rozpoczęciem prac,
trzeba sprawdzić nośność podłoża.
W tym celu należy wykonać próbę
wytrzymałościową. Na suchej, równej, oczyszczonej z brudu i kurzu
powierzchni, w losowych miejscach,
przykleja się kawałki styropianu
(wielkości ok. 10×10 cm). Po 3 dniach
odrywa się je od ściany. Jeżeli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu, to znak, że nośność podłoża jest
odpowiednia. W przypadku, gdy
oderwie się styropian z warstwą np.
tynku – trzeba będzie usunąć słabą
powłokę (tynków, farb czy niezwiązanych cząstek muru). Jeśli defekt
dotyczy tylko fragmentów ściany,
powłokę można wyeliminować miejscowo, a ubytki wypełnić nowym
materiałem. Jeżeli dotychczasowa
elewacja nie nadaje się na podkład
pod termoizolację, należy ją w całości
usunąć, aż do warstwy nośnej.

Przytwierdzanie listwy cokołowej. Fot. KREISEL.
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Zaprawę do przyklejania płyt rozrabia się w wodzie według proporcji podanych przez producenta na
opakowaniu.
Jest do tego potrzebna profesjonalna mieszarka lub wiertarka
z odpowiednim mieszadłem. Pozwalają one na uzyskanie jednolitej
konsystencji kleju. W handlu dostępne są również gotowe zaprawy. Do przyklejania płyt styropianowych mogą służyć również kleje
w postaci pianek.

Mocowanie płyt
izolacyjnych

Montaż płyt izolacyjnych zaczyna
się od listwy startowej (aluminiowej listwy cokołowej), którą mocuje
się do ściany przy pomocy kołków
rozporowych. Pozwala ona wypoziomować i ustabilizować pierwszą
warstwę płyt styropianowych.
Zaprawę klejącą aplikuje się bezpośrednio na płyty styropianowe
(nigdy na podłoże!), w taki sposób, by klej nie dostał się pomiędzy boczne krawędzie płyt. Zalecanym sposobem rozprowadzania
zaprawy jest metoda tzw. pasmowo-punktowa (obrzeżowo-punktowa). Polega ona na tym, że na
obrzeżach płyty nakłada się ramkę
w postaci pasa o szerokości mniej
więcej 3-6 cm. Ważne, by był on
oddalony od krawędzi płyty o kilka
centymetrów. W środkowej części
materiału termoizolacyjnego nakłada się placki o średnicy około
8-10 cm. Należy doprowadzić do
tego aby płyta pokryta była klejem mniej więcej w 40 procentach.
W zupełności wystarcza do jej
trwałego umocowania.

Kołkowanie

W przypadku domów jednorodzinnych można pominąć ten etap, pod
warunkiem, że zaprawa klejąca jest
wysokiej jakości, a stosowany system termoizolacji lub projekt nie wymuszają dodatkowego mocowania.
W przeciwnym razie można stracić
prawo do gwarancji. Kołkowanie
wymagane jest zwykle dopiero przy
ocieplaniu budynku wielokondygnacyjnego bądź, gdy przyczepność
tynku, np. na starej ścianie jest słaba
(ale nie na tyle słaba, by go skuć).
Nie zaszkodzi jednak użycie łączników izolacji w tzw. miejscach wrażliwych – szczególnie narażonych na
oddziaływanie czynników zewnętrznych np. narożniki domów.
Nakładanie zaprawy klejowej
na płyte styropianu
Fot. KREISEL.

W przypadku kołkowania styropianu należy odczekać dwa dni od
przyklejenia materiału termoizo-

Liczba użytych łączników zależy od
wysokości budynku. Przy krawędziach zaleca się stosowanie większej liczby kołków ze względu na
czynniki takie jak np. ssanie wiatru.

Wyrównanie
powierzchni

Po przyklejeniu styropianu (ale
nie wcześniej niż po upływie 24
godzin) można zabrać się za usuwanie nierówności lub uskoków
pom iędzy płytami. W tym celu
szlifuje się powierzchnię np. pacą
obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym bądź metalową pacą
o strukturze przypominającej tarkę. Warto jednak zainteresować się
urządzeniami mechanicznymi, które wyposażone są w odciąg. Są one
skuteczniejsze, ponieważ pozwalają uniknąć pylenia.

Styropian z nałożoną zaprawą przykleja się do ściany (bezzwłocznie!)
i dociska przez uderzenia pacą. Płytę
dociska się tylko raz! W przypadku jej
niewłaściwego umocowania trzeba ją
oderwać, usunąć zaprawę klejącą (ze
ściany oraz płyty), nałożyć raz jeszcze
na styropian i ponownie zamocować.
Styropian układa się rzędami, od dołu
do góry. Poszczególne rzędy muszą
być ułożone kaskadowo (przesunięte jeden wobec drugiego np. o połowę długości płyty), z zachowaniem
odpowiedniego układu przy oknach
i drzwiach. Krawędzie materiału termoizolacyjnego nie mogą leżeć na przedłużeniu krawędzi ościeży. Przesunięcie musi wynosić minimum 10 cm.
Ubytki i szpary pomiędzy płytami
oraz zagłębienia po montażu kołków
uzupełnia się odpowiednio dociętymi kształtkami z materiału izolacyjnego (klinami, kółkami). W żadnym
wypadku nie wolno tego robić przy
pomocy kleju bądź innej zaprawy!
Zaprawy klejące charakteryzują się
dużą przewodnością cieplną, co
w konsekwencji mogłoby powodować powstawanie pomiędzy płytami
mostków termicznych! Szczeliny i zagłębienia można wypełnić również
niskoprężną(!) pianką poliuretanową.

Użycie łączników mechanicznych. Fot. KREISEL.
lacyjnego i dopiero po tym czasie
wykonać mocowanie mechaniczne.
Przy tego typu termoizolacji stosuje
się kołki:
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub stali
ocynkowanej z łbem z tworzywa
sztucznego;
stalowe z dodatkową systemową
zaślepką ze styropianu.

Wysokość budynku:

Liczba łączników
– ściana:

Liczba łączników
– strefa krawędziowa:

do 12 m

4 szt./m2

6 szt./m2

12 – 20 m

6 szt./m2

8 szt./m2

powyżej 20 m

8 szt./m

12 szt./m2

2
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Wykonanie warstwy
zbrojnej

Następny krok to wykonanie warstwy z siatką z włókna szklanego.
Spełnia ona kilka funkcji:
• chroni izolację termiczną przed
uszkodzeniami mechanicznymi;
• przenosi obciążenia wiatru;
• kompensuje naprężenia termiczne;
• stanowi podłoże pod tynk zewnętrzny.
Wykonanie warstwy zbrojonej można rozpocząć minimum po upływie
2 dni od przyklejenia płyt styropianowych. W tym celu suchą zaprawę
klejową miesza się z wodą w proporcji wskazanej na opakowaniu.

Systemy dociepleń - ETICS 2016

Nakładanie zaprawy klejowej
na płyte styropianu
Fot. KREISEL.

Na zeszlifowanej powierzchni płyt
rozprowadza się przygotowany
wcześniej klej. W tym celu należy
użyć stalowej pacy zębatej, która
pozwoli odpowiednio przygotować
podłoże pod siatkę (grubość warstwy 2 – 3 mm).
W pierwszej kolejności zakłada
się profile narożnikowe (element
metalowy z siatką) w miejscach
wymagających zwiększonego zabezpieczenia np. w narożach i przy
ościeżnicach. Następnie należy zabezpieczyć okolice narożników nad
wnękami oknien i drzwi. Dopiero
później wykonuje się resztę zbrojenia, na tzw. zakładkę (minimum

Zatapianie siatki. Fot. KREISEL

10 cm). Czynność tę wykonuje się
zaczynając zawsze od górnej części
budynku.
Po umiejscowieniu siatki w zaprawie należy ją zaszpachlować na
gładko (gładka pacą), tak by całkowicie pokryć zbrojenie, zatopić je
w zaprawie.

Wykonanie wyprawy
tynkarskiej

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną
nanieść techniką malarską podkład
tynkarski (grunt). Powinien on być
dostosowany do rodzaju tynku i nanoszony na suche podłoże.

Nakładanie tynku cienkowarstwowego. Fot. KREISEL
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Najbardziej popularne tynki cienkowarstwowe stosowane na płytach
styropianowych to:
• mineralna zaprawa tynkarska –
sucha mieszanka do zarobienia
wodą, podstawowym składnikiem
jest spoiwo mineralne (cement i/
lub wapno).
• akrylowa (polimerowa) masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja
polimerowa;
• silikonowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty,
składnikiem wiążącym jest żywica
lub emulsja silikonowa;
• silikatowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty,
głównym składnikiem wiążącym
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe).
Tynk nakłada się po wyschnięciu
gruntu (minimum 48 godzin) przy
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Materiał należy rozprowadzać metodą „mokre na mokre”
tzn. nie dopuszczając do zaschnięcia
poprzednio zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, która się z nią
styka. Prace na jednej płaszczyźnie
należy wykonać bez przestojów.
Przerwanie pracy w nieodpowiednim miejscu spowoduje, iż mogą
być widoczne różnice odcienia koloru (w przypadku tynków barwionych) i struktury elewacji. Nadmiar
materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.

SZYBKI KLEJ DO ETICS

IS 13 Najszybszy
system ociepleń

 Ekspresowe tempo ocieplenia
 Łatwa aplikacja
 Zwiększona efektywność pracy
1

IS 13. Szybki klej do ETICS
2 Styropian
3 Siatka
4 Grunt
5 Tynk

Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury tynków
w systemach ociepleń nie są wskazane. Wybierając tynki należy pamiętać, by najpierw wybrać fakturę,
a dopiero później kupić materiał
elewacyjny, ponieważ każdy tynk
ma określony zakres możliwości
fakturowania! Tynk w postaci proszku należy rozmieszać z wodą. Z kolei dostarczony w wiaderkach wystarczy przemieszać.

Malowanie elewacji

Ten etap inwestycji dotyczy tynków
niebarwionych.
Niektórzy systemodawcy zalecaja
przed malowaniem pokrycie tynku
odpowiednim gruntem. Farby elewacyjne nakłada się pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Zwykle, aby uzyskać satysfakcjonujący
efekt, trzeba położyć dwie warstwy

Do malowania elewacji
zaleca się stosować farby
pastelowe. Nadmierne nagrzewanie się zbyt ciemnych
powierzchni może powodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie
jej pękanie. W skrajnych
przypadkach może nastąpić nawet uszkodzenie płyt
termoizolacyjnych (więcej
o tym problemie piszemy
w artykule „Ciemne elewacje – problem nagrzewania
się oraz starzenia powłok i
wypraw elewacyjnych”).

Systemy dociepleń - ETICS 2016
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powłoki. Pomiędzy nakładaniem
kolejnych warstw trzeba zachować
kilkugodzinne przerwy technologiczne. Na jednej płaszczyźnie prace należy prowadzić bez przerw.
Pozwoli to uniknąć różnic w odcieniach barw. Na jedną płaszczyznę
należy stosować farbę z tej samej
serii produkcyjnej.
Powłoka
malarska
wykonana
z użyciem rekomendowanych
przez systemodawcę farb elewacyjnych poprawia odporność
tynku i całego systemu na niekorzystne oddziaływanie warunków
atmosferycznych (zmniejsza nasiąkliwość, np. tynków mineralnych), środowiskowych (ogranicza
zdolność do zabrudzeń) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego
efektu estetycznego.

Fot. Fotolia

NA DŁUGIE LATA

Każdy właściciel domu chce mieć atrakcyjną i czystą elewację
na długie lata. Często jednak w krótkim czasie od ostatniego
malowania, fasada brudzi się i traci kolor. A każde kolejne odnawianie elewacji oznacza dodatkowe koszty. Co zatem zrobić,
aby ściana zewnętrzna budynku, jak najdłużej pozostała czysta
i piękna?
Wiele zależy od wyboru farby. Dobra
farba elewacyjna przede wszystkim powinna wyróżniać się wysoką paroprzepuszczalnością i niską nasiąkliwością,
a jednocześnie powinna zachować niezmienny kolor wraz z upływem czasu.
Farby elewacyjne Caparol charakteryzują się niską podatnością na zabrudzenia,
dzięki czemu ściany pozostają dłużej
czyste i zachowują piękny, świeży kolor.
Z oferty farb elewacyjnych Caparol warto wybrać farbę silikonową ThermoSan
NQG. Dzięki nowoczesnej formule NQG
(Nano-Quarz-Gitter – z nanocząsteczkami kwarcu) farba nie blaknie, nie brudzi się i zachowuje dużą odporność na
promieniowanie UV, mróz, zmiany temperatury. Charakteryzuje się optymalnie
dobranymi parametrami dostosowanymi do wysokich wymagań stawianych
systemom ociepleniowym (wysoka
odporność na opady atmosferyczne i
wysoka przepuszczalność pary wodnej).
Farba ThermoSan NQG zalecana jest do
stosowania w systemach ociepleń ETICS
(BSO) na tynkach: cementowo-wapiennych, akrylowych i silikonowych.

Jednym słowem ThermoSan NQG
pozwalają przez wiele lat zachować
atrakcyjny wygląd budynku.

Produkty Caparol dostępne są
w wybranych punktach sprzedaży

www.caparol.pl
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Artykuł sponsorowany

Czysta i piękna elewacja

Alpol Eko Plus

Systemy na styropianie

Ściana zewnętrzna
budynku
Płyta styropianowa
Klej do siatki
Siatka podtynkowa
z włókna szklanego

Klej do styropianu
Klej do siatki

Grunt podtynkowy

Tynkarska wyprawa
elewacyjna

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Firma ALPOL GIPS posiada w swojej ofercie systemy dociepleń, których stosowanie w kompletnym zestawie pozwala
na stworzenie optymalnej termoizolacji domu. Wszystkie systemy ociepleń marki ALPOL objęte są programem 5-cio
letniej gwarancji producenta. Podstawowym celem programu jest dążenie do tego, aby inwestor stosujący rozwiązania systemowe Alpol i korzystający z usług certyfikowanego wykonawcy miał pewność, że producent systemu zrobił
wszystko, aby zapewnić najwyższą jakość nie tylko poszczególnych produktów w opakowaniu, ale także kompleksowego rozwiązania zastosowanego na ścianie.
Z pomocą dla wykonawców i inwestorów, dbających o piękny wygląd elewacji, przychodzą systemy ociepleń ALPOL
z najnowszej generacji powłokami elewacyjnymi. Tynk nanosilikonowy SWING /ALPOL AT 380÷387/ oraz farba nanosilikonowa SALSA /ALPOL AF 680/ zabezpieczone są one przed korozją biologiczną dzięki zastosowaniu innowacyjnej, wielostopniowej aktywno-pasywnej formuły ochronnej NanoBioResistant. Formuła ta zawiera trzy niezależnie
działające składniki ochrony:
ochrona "In can" - biocydy "In can", zapewniające pełną ochronę produktu w okresie jego przechowywania, wbudowywania, wiązania i wysychania,
ochrona aktywna  - biocydy kapsułkowane, zapewniające zrównoważoną, długoterminową ochronę aktywną wykonanej powłoki
ochrona pasywna - nanododatki uszczelniające i zabezpieczające w sposób pasywny wykonaną powłokę, wspomagające i uzupełniające ochronę aktywną.
Nowatorskim rozwiązaniem w nowej generacji tynków i farb nanosilikonowych Alpol jest wykorzystanie cząsteczek
metali szlachetnych o rozmiarach nanometrycznych, co pozwoliło uzyskać rozwiniętą powierzchnię oddziaływania
przy bardzo ograniczonej ilości zastosowanych nanododatków. Oddziaływanie ochrony pasywnej nie jest na tyle silne by samodzielnie mogło zapewnić właściwą odporność wykonanej powłoki. Stanowi ono natomiast uzupełnienie
ochrony aktywnej, poprawiając jej efektywność, wydłużając czas skutecznego działania i co istotne nie wpływając
niekorzystnie na środowisko naturalne.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Kleje do styropianu: ALPOL AK 525, AK 527 lub ALPOL AK
534 (dla systemu ALPOL EKO PLUS STANDARD) bądź ALPOL
AK 530 lub ALPOL AK 532 (dla systemu ALPOL EKO PLUS PREMIUM)
Termoizolacja: płyta styropianowa
Kleje do siatki: ALPOL AK 527 lub ALPOL AK 534 (dla systemu ALPOL EKO PLUS STANDARD) bądź ALPOL AK 531 lub
ALPOL AK 532 (dla systemu ALPOL EKO PLUS PREMIUM)
Siatka podtynkowa z włókna szklanego: ALPOL SW 145 lub
ALPOL SW 160
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Grunt podtynkowy: ALPOL AG 701, ALPOL AG 705 lub ALPOL AG 706
Tynkarska wyprawa elewacyjna: Tynki akrylowe ALPOL AT
350÷357; silikatowo-silikonowe AT 370÷377; nanosilikonowe
AT 380÷387 lub mineralne AT 320÷336 malowane farbami
elewacyjnymi: akrylowymi ALPOL AF 640, silikatowymi AF 660
lub nanosilikonowymi AF 680.
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Atlas Ceramik
Termoizolacja
Płyty EPS/XPS

Klej do płytek
Okładzina ceramiczna
(płytki)

Warstwa zbrojona

Spoina okładziny
ceramicznej

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ATLAS CERAMIK jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt styropianowych lub płyt z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie wykonaniu
warstwy okładzinowej z płytek ceramicznych, przyklejonych do warstwy zbrojonej zaprawą klejącą i wykończonych zaprawą do spoinowania fug. Ze względu na rodzaj warstwy zewnętrznej, każdorazowo wymagane jest kołkowanie płyt
izolacji cieplnej za pomocą łączników mechanicznych mocowanych poprzez pierwszą warstwę siatki.
System przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków - nowowznoszonych lub poddawanych termomodernizacji, może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach surowych,
wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu
(monolitycznego lub w postaci prefabrykatu).
Zalecany na elewacjach narażonych na zwiększone obciążenia użytkowe i zabrudzenia – na przykład w strefach cokołowych i przyziemia budynków oraz do wykonywania ociepleń budynków użyteczności publicznej, handlowych itp.

Właściwości
Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń. Umożliwia nadanie wymaganej przepisami izolacyjności cieplnej ścian
zewnętrznych budynków. Zwiększa trwałość ścian zewnętrz-

nych. Bardzo trwałe rozwiązanie materiałowe. Odporność na
skażenia biologiczne. System jest nierozprzestrzeniający ognia
(NRO)

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Klej do przyklejania styropianu: ATLAS STOPTER K-20,
ATLAS HOTER U
Termoizolacja: płyty styropianowe EPS, płyty z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS)
Mocowanie izolacji cieplnej: łączniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Warstwa zbrojona: ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U
wraz z siatką z włókna szklanego SSA-1363-SM 0,5 lub AKE 145
Preparat gruntujący: akrylowa podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST

Kleje do mocowania okładziny ceramicznej: ATLAS PLUS,
ATLAS PLUS BIAŁY, ATLAS PLUS EXPRES
Okładzina ceramiczna: elewacyjne, mrozoodporne płytki ceramiczne prasowane lub ciągnione, należące do grup Bla, BIb
lub AI wg normy PN-EN 14411:2013, o grubości max 15 mm
oraz masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2.
Spoinowanie okładziny ceramicznej: FUGA ATLAS ARTIS
Elementy uzupełniające: profil okapnikowy, profil narożnikowy, profil przyokienny, profil dylatacyjny (prosty i kątowy),
profil podparapetowy
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Systemy na styropianie

Klej do styropianu

Atlas Etics
Klej do styropianu
Podkład pod tynk

Systemy na styropianie

Termoizolacja
płyty EPS

Tynk cienkowarstwowy

Warstwa zbrojona

Podkład pod farbę
Farba

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ATLAS ETICS jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków, którego wykonanie polega na
umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt styropianowych (EPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.
Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu (monolitycznego lub w
postaci prefabrykatu).
System do wykonywania ociepleń budynków o wysokości do 25 m. Zalecany podczas prac ociepleniowych w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym.

Właściwości
Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń. Uniwersalny – w układzie ociepleniowym można stosować zaprawy
klejące do mocowania płyt EPS i wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynki cienkowarstwowe w dowolnej konfiguracji  (zamiennie), w zależności od potrzeb danej inwestycji. Nie wymaga kołkowania – w przypadku budynków o wysokości do 12 m,
stosowania płyt o grubości do 15 cm i odpowiednio mocnego podłoża.W przypadku stosowania Zaprawy klejącej ATLAS
STOPTER K-50, na bazie białego cementu, nie jest wymagane
stosowanie podkładu tynkarskiego przed wykonywaniem tyn-

ku co zmniejsza koszty i przyspiesza prace ociepleniowe.
W skład systemu wchodzą zarówno tynki mineralne jak i polimerowe, a na szczególną uwagę zasługują nowoczesne tynki z
linii SAH. Dzięki temu, w zależności od potrzeb i rzeczywistych
warunków eksploatacji wyprawy tynkarskiej można wybrać tynk
o optymalnych parametrach użytkowych. Umożliwia nadanie
wymaganej przepisami izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Zwiększa trwałość ścian zewnętrznych. System
nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Mocowanie izolacji cieplnej: ATLAS STOPTER K-10, ATLAS
STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, ATLAS HOTER S, ATLAS
HOTER U, ATLAS GRAWIS S, zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS GRAWIS U
Termoizolacja: płyty styropianowe EPS
Mocowanie izolacji cieplnej, dodatkowe: łączniki tworzywowe
z trzpieniem plastikowym, dopuszczone do obrotu. Łączniki
nie są wymagane jeżeli budynek jest niższy niż 12 m, a grubość styropianu nie przekracza 15 cm.
Warstwa zbrojona: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50 lub
ATLAS HOTER U wraz z siatką z włókna szklanego SSA-1363-SM 0,5,
AKE 145, siatka ATLAS 150 lub siatka ATLAS 165, ATLAS GRAWIS U
Wyprawa tynkarska, tynk cienkowarstwowy: ATLAS CERMIT (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujący ATLAS
CERPLAST, ATLAS DEKO M  + preparat gruntujący ATLAS CER-
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PLAST, ATLAS SILKAT + preparat gruntujący ATLAS SILKAT ASX,
ATLAS SILKON + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX,
TYNK AKRYLOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST, TYNK SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS
SILKON ANX, TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX, TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST, tynk
do szablonów ATLAS CERMIT N-100 ( jedna granulacja), tynk
do odciskania pokrywany lakierem ATLAS CERMIT WN ( jedna
granulacja), tynk hybrydowy ATLAS TRE ( jedna granulacja)
Farby elewacyjne: ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL S + środek
gruntujący ARKOL SX, ATLAS ARKOL N + środek gruntujący
ARKOL NX, ATLAS FASTEL NOVA, ATLAS SALTA, SALTA E, SALTA S i SALTA N
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Atlas Renoter
Klej do styropianu

Podkład pod tynk

Termoizolacja
Płyty EPS

Warstwa zbrojona

Podkład pod farbę
Farba

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System do wykonywania dociepleń istniejących ociepleń przy użyciu styropianu. Zalecany podczas prac ociepleniowych w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym.
Technologia wykonania ocieplenia systemem ATLAS RENOTER polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, dodatkowego warstwowego układu dociepleniowego. Układ ten składa się ze styropianu
jako materiału do izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej, warstwy wyprawy tynkarskiej oraz dekoracyjnej powłoki malarskiej (opcjonalnie). Płyty styropianowe mocowane są zaprawą klejącą i łącznikami mechanicznymi. Stosowanie łączników mechanicznych jest obowiązkowe niezależnie od wysokości
budynku. ATLAS RENOTER jest systemem mocowanym mechanicznie, tzn. obciążenia są całkowicie przenoszone
przez połączenia mechaniczne, zaprawa klejąca zapewnia natomiast płaskie przyleganie systemu do podłoża (pełni funkcję montażową). Jako podłoże zawsze powinno być traktowana warstwa materiału konstrukcyjnego ściany
zewnętrznej budynku, a nie warstwa istniejącego ocieplenia. Łączniki powinny zatem przechodzić przez wszystkie
warstwy istniejącego ocieplenia. Należy to uwzględnić również podczas projektowania i doboru łączników mechanicznych.

Właściwości
Kompletne rozwiązanie technologiczne i materiałowe. Umożliwia poprawę i uzyskanie wymaganej przepisami izolacyjności
cieplnej. Zapewnia skuteczny remont układów ociepleniowych.
Możliwość wykonania ocieplenia o grubości do 30 cm – do-

tyczy to łącznej grubości starego i nowego ocieplenia. Posiada klasyfikację jako nierozprzestrzeniający ognia przez ściany
(NRO)

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Mocowanie izolacji cieplnej: ATLAS STOPTER K-10,
ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, ATLAS HOTER S, ATLAS HOTER U
Termoizolacja: płyty styropianowe EPS
Mocowanie izolacji cieplnej: łączniki dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, obowiązkowo z trzpieniem
stalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie lub wykonanym
ze stali nierdzewnej
Warstwa zbrojona: ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50 lub ATLAS HOTER U wraz z siatką z włókna szklanego SSA-1363-SM 0,5 lub AKE 145

Wyprawa tynkarska: ATLAS CERMIT (mineralny lub
akrylowy) + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST,
ATLAS SILKAT + preparat gruntujący ATLAS SILKAT
ASX, ATLAS SILKON + preparat gruntujący ATLAS
SILKON ANX
Farby elewacyjne: ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL S +
środek gruntujący ARKOL SX, ATLAS ARKOL N + środek gruntujący ARKOL NX, Farba ATLAS FASTEL NOVA
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Systemy na styropianie

Tynk cienkowarstwowy

BOLIX S
klej

styropian

Systemy na styropianie

klej

siatka zbrojąca
grunt

klej
tynk

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Ekonomiczne, szybkie i łatwe w realizacji rozwiązanie ociepleniowe dla domów jednorodzinnych i budynków zbudowanych z lekkich materiałów konstrukcyjnych. System BOLIX S oferuje wyjątkowo wiele możliwości kształtowania wyglądu elewacji. W przypadku ocieplania budynków narażonych na intensywne zabrudzenie, czyli np. usytuowanych
przy ruchliwych ulicach doskonale nadaje się zastosowanie silikatowych i silikonowych wypraw tynkarskich.
Możliwość stosowania na budynkach nowych, jak i istniejących wzniesionych w różnych technologiach budowania.
Ściany nowych budynków przeznaczone do ocieplania można budować w technologiach murarskich spełniających
tylko wymagania konstrukcyjne. Duża rozpiętość grubości materiałów termoizolacyjnych – nawet do 50 cm, co umożliwia najbardziej ekonomiczne uzyskanie standardu budynku energooszczędnego i pasywnego. Szybki czas realizacji
ocieplenia. Możliwości wykonania elementów dekoracyjnych profilowanych w termoizolacji (gzymsy, bonie, pilastry,
półkolumny).
Estetyczna elewacja o dowolnie wybranej strukturze i kolorystyce, która jest integralną częścią systemu ociepleń.
Możliwość uzyskania praktycznie całkowitej odporności elewacji na uszkodzenia przy zastosowaniu odpowiednio
dobranych warstw wierzchnich. Możliwość mycia elewacji oraz zmiany kolorystyki poprzez malowanie.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Klej do przyklejania styropianu: BOLIX Z, U, UZ, UZB
Termoizolacja: płyty styropianowe
Klej uniwersalny do systemów ociepleń (do przeklejania
płyt lub do warstwy zbrojącej): BOLIX U, UZ, UZB, KD
Siatka z włókna szklanego: BOLIX HD 158/S, BOLIX HD
174/S, siatka pancerna BOLIX HD 335/S
Podkład tynkarski: BOLIX OP, SIG KOLOR, SG KOLOR
Wyprawa tynkarska BOLIX: akrylowa, mineralna, silikonowa,
silikatowa, silikatowo-silikonowa, tynki z dodatkowym zabezpieczeniem mikrobiologicznym
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Preparaty gruntujące pod farby elewacyjne: BOLIX O (akrylową), BOLIX SG (silikatową), BOLIX SIG (silikonową),
Farby elewacyjne: akrylowa BOLIX AZ, silikatowa BOLIX SZ,
silikonowa BOLIX SIL, silikonowa SIL-P, farby z dodatkowym
zabezpieczeniem mikrobiologicznym
Elementy uzupełniające: listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe, dylatacyjne. inne, przyokienne itp.
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Akrys 3000
Akrys 3000 ZS
- klej do mocowania
styropianu i wykonywania
warstwy zbrojonej

Akrys 3000 P
- preparat gruntujący

Siatka
z włókna szklanego

Akrys 3000 Mineral 2 mm
- cienkowarstwowy
tynk strukturalny
Farba fasadowa marki
Dekoral Professional

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jego wyboru oraz prawidłowego wykonania
zależy nie tylko trwałość elewacji w czasie, ale przede wszystkim jakość i komfort życia mieszkańców budynku oraz
energooszczędność domu, czyli ekologia i koszty związane z ogrzewaniem. Dotyczy to zarówno nowo wznoszonych
budynków jak również poddawanych termomodernizacji.
System Akrys 3000  z mineralną wyprawą tynkarską łączy w sobie cechy optymalnego ekonomicznie rozwiązania,
pozwala przy tym na zabezpieczenie systemu odpowiednią farbą fasadową marki Dekoral Professional w zależności
od potrzeb opartej na spoiwach akrylowych, silikonowych lub silikatowych co sprawia, że finalne zabezpieczenie
powierzchni jest dostosowanie ściśle do wymogów inwestora i projektanta.
Warto zaznaczyć, że systemy ociepleń Dekoral Professional są objęte 8 letnią gwarancją producenta.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do przyklejania płyt: AKRYS 3000 klej PS
Materiał izolujący: Styropian EPS
Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej:
AKRYS 3000 Klej ZS
Siatka z włókna szklanego: ST 2974KM 100/7
Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej:
AKRYS 3000 Klej ZS

Preparat gruntujący: AKRYS 3000 P, AKRYS 3000 Silikon Podkład, AKRYS 3000 Silikat Podkład
Masa tynkarska: AKRYS 3000 Akryl, AKRYS 3000 Silikon,
AKRYS 3000 Silikat, AKRYS 3000 Mineral, AKRYS 3000 S-S
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Systemy na styropianie

Akrys 3000 PS
- klej do mocowania
styropianu

Kabe Therm Akord
z wyprawą tynkarską ARMASIL T AKORD

System ocieplania budynków oparty na styropianie z silikonową,
zewnętrzną wyprawą tynkarską ARMASIL T AKORD (wykonywany techniką natryskową)
ściana zewnętrzna budynku

płyty ze styropianu

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

silikonowa
wyprawa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw produktów do ocieplania budynków w oparciu o płyty styropianowe klasy EPS i silikonową masę tynkarską
ARMASIL T AKORD. Przeznaczony do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w budownictwie mieszkaniowym
jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25m (dla budynków wzniesionych
przed 01.04.1995 do wysokości 11 kondygnacji włącznie). Stosowany zarówno do ocieplania budynków nowo wznoszonych jak i do termorenowacji już istniejących. Szczególnie polecany do stosowania na powierzchniach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia i na intensywne działanie czynników atmosferycznych. Warstwą wierzchnią
systemu jest tynk silikonowy ARMASIL T AKORD dostępny w bogatej palecie kolorów.
Po zwilżeniu tynku na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt
ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.
Zastosowanie: system może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych ( jak np. beton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz
na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków,
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych
lub silikatowych), jak i na podłożach poktytych dobrze
przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.  

Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów
i grzybów, wysoka odporność na zabrudzenia z efektem
“samooczyszczania” elewacji, wysoka estetyka jednolitej
faktury zewnętrznej wyprawy, łatwa i szybka aplikacja
tynków natryskowych.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI
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Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt ARMASIL GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: ARMASIL T AKORD

Kabe Therm Akord
z wyprawą tynkarską NOVALIT T AKORD

System ocieplania budynków oparty na styropianie, z polikrzemianową zewnętrzną
wyprawą tynkarską NOVALIT T AKORD (wykonywaną techniką natryskową)
ściana zewnętrzna budynku
zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

polikrzemianowa wyprawa
tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń KABE THERM AKORD ma zastosowanie zarówno do ocieplania budynków już istniejących, jak i nowo
wznoszonych przy użyciu płyt styropianowych. System ociepleń KABE THERM AKORD jest nowoczesnym systemem
ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995
do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Szczególnym przeznaczeniem tego systemu jest termomodernizacja
budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej).
System KABE THERM AKORD ma najczęściej zastosowanie na obiektach wymagających wysokiej ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Zastosowanie: system może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych ( jak np.: beton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz
na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków,
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych
lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze
przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwą wykończeniową systemu jest,
wykonywana techniką natryskową, niskoalkaliczna, polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T AKORD
możliwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów.

Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów i
grzybów, mineralny charakter wyprawy tynkarskiej, spowolnienie procesu zabrudzania, wysoka estetyka jednolitej faktury zewnętrznej wyprawy, łatwa i szybka aplikacja
tynków natryskowych.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI
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Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt NOVALIT GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: NOVALIT T AKORD
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Systemy na styropianie

płyty ze styropianu

Kabe Therm Reno
z wyprawą tynkarska ARMASIL T

ściana zewnętrzna budynku

płyty ze styropianu

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

silikonowa wyprawa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw produktów do ocieplania budynków w oparciu o płyty styropianowe klasy EPS i silikonową masę tynkarską
ARMASIL T oraz docieplania ścian z istniejącym systemem na bazie styropianu. Przeznaczony do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11 kondygnacji włącznie).
Stosowany zarówno do ocieplania budynków nowo wznoszonych jak i do termorenowacji już istniejących. Szczególnie polecany do stosowania na powierzchniach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia i na intensywne działanie czynników atmosferycznych. Warstwą wierzchnią systemu jest tynk silikonowy ARMASIL T, dostępny
w bogatej palecie kolorów i grubości ziarna.
Po zwilżeniu tynku na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt
ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. System
może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych ( jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo
-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałow ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego.
Właściwości: Redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warun-

ków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów
i grzybów, wysoka odporność na zabrudzenia z efektem
„samooczyszczania” elewacji.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI

Systemy dociepleń - ETICS 2016

Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt ARMASIL GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: ARMASIL T
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Kabe Therm Reno
z wyprawą tynkarską NOVALIT T

ściana zewnętrzna budynku
zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

polikrzemianowa wyprawa
tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń KABE THERM RENO ma zastosowanie zarówno do ocieplania budynków już istniejących, jak i nowo
wznoszonych oraz docieplania ścian z istniejącym systemem na bazie styropianu.
System ociepleń KABE THERM RENO jest najpopularniejszym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków
oraz docieplania ścian z istniejącym systemem na bazie styropianu. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym
jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych
przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Szczególnym przeznaczeniem tego systemu jest
termomodernizacja budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej).
System KABE THERM RENO ma najczęściej zastosowanie na obiektach wymagających wysokiej ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. System może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych
( jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł,
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze
przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwą wykończeniową systemu jest niskoalkaliczna polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T możliwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów i faktur.
Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warun-

ków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów i
grzybów, mineralny charakter wyprawy tynkarskiej, spowolnienie procesu zabrudzania.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI

Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: grunt NOVALIT GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: NOVALIT T
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Systemy na styropianie

płyty ze styropianu

Kabe Therm Reno
ze styropianem perforowanym KLIMA
z wyprawą tynkarską ARMASIL T

System ocieplania budynków oparty na styropianie perforowanym,
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską ARMASIL T
ściana zewnętrzna budynku

Systemy na styropianie

płyty ze styropianu
perforowanego EPS KLIMA

zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

silikonowa wyprawa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń KABE THERM RENO stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości
25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie).
System KABE THERM RENO z perforowanymi płytami styropianowymi KLIMA i tynkiem silikonowym ARMASIL T zapewnia, oprócz odpowiedniej izolacyjności termicznej, także wyjątkowe właściwości dyfuzyjne. Obniżony współczynnik oporu dyfuzyjnego perforowanej płyty (μ = 10!) umożliwia równomierne wysychanie muru w całym przekroju.
Pozwala to na znaczne skrócenie okresu wysychania ścian ( jest porównywalny z zastosowaniem wełny mineralnej) i
szybsze oddanie budynku do użytkowania. Istnieje także możliwość termorenowacji zawilgoconych murów (bez wykwitów solnych) oraz ocieplania ścian wykonanych z materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym (tj. beton komórkowy,
ceramika poryzowana czy żużlobeton).
Dzięki zastosowaniu tynku silikonowego z efektem „samooczyszczania”, doskonale sprawdza się na elewacjach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia  

Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów

i grzybów, bardzo dobra paroprzepuszczalność, wysoka
odporność na zabrudzenia z efektem „samooczyszczania” elewacji.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu perforowanego EPS KLIMA
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI
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Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt ARMASIL GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: ARMASIL T

Kabe Therm Reno
ze styropianem perforowanym KLIMA
z wyprawą tynkarską NOVALIT T

System ocieplania budynków oparty na perforowanym styropianie,
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską NOVALIT T

płyty ze styropianu
performowanego KLIMA

zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

polikrzemianowa wyprawa
tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System KABE THERM RENO stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności
publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych do wysokości 25 m (dla
budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie).
System KABE THERM RENO z perforowanymi płytami styropianowymi KLIMA i tynkiem polikrzemianowym NOVALIT T
zapewnia oprócz odpowiedniej izolacyjności termicznej, także wyjątkowe właściwości dyfuzyjne. Obniżony współczynnik oporu dyfuzyjnego perforowanej płyty (μ = 10!) umożliwia równomierne wysychanie muru w całym przekroju.
Pozwala to na znaczne skrócenie okresu wysychania ścian ( jest porównywalny z zastosowaniem wełny mineralnej)
i szybsze oddanie budynku do użytkowania. Istnieje także możliwość termorenowacji zawilgoconych murów (bez
wykwitów solnych) oraz ocieplania ścian wykonanych z materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym ( jak np.: beton komórkowy, ceramika poryzowana czy żużlobeton).
Dzięki łatwej technologii wykonania oraz wieloletniej trwałości tworzy estetyczne elewacje o wysokiej odporności
na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Warstwą wykończeniową systemu jest niskoalkaliczna polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T, możliwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów i faktur.
Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, ochrona przed porostem glonów

i grzybów, mineralny charakter wyprawy tynkarskiej, bardzo dobra paroprzepuszczalność i przyspieszone osuszanie ścian, spowolnienie procesu zabrudzania.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI S lub
zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI
Warstwa termoizolacyjna: płyty ze styropianu perforowanego EPS KLIMA
Łączniki mechaniczne: opcjonalnie

Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI
Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt NOVALIT GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: NOVALIT T
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Systemy na styropianie

ściana zewnętrzna budynku

TURBO

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
podkład tynkarski
termoizolacja
tynk mineralny

zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

farba elewacyjna

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń TURBO firmy KREISEL oparty  jest na bazie styropianu fasadowego, jako materiału termoizolacyjnego.
Funkcje dekoracyjno-ochronne pełni tynk mineralny (POZTYNK-SZ DR 061, POZTYNK-SZ BR 062), który charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, starzenie, agresję biologiczną (glony, grzyby, porosty) oraz
bardzo wysoką paroprzepuszczalnością.  Jest to rozwiązanie  nadające się wykorzystać w każdych warunkach, charakteryzuje się dużą ekonomicznością.
Stosowany  do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących. W przypadku wykończenia tynkiem mineralnym stosowana jest jeszcze farba elewacyjna dostępna w trzech paletach kolorystycznych KREISEL, w dwóch
rodzajach faktur: „drapanej” i „baranka” oraz kilku rodzajach uziarnienia: 1,0; 1,5, 2,0; 3,0mm oraz w ziarnie 0,5mm.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe mineralne,
akrylowe, mozaikowe: TYNKOLIT-T 330, TYNKOLIT-U 340
(do zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
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Tynk mineralny: POZTYNK-SZ DR 61, BR 062
Farba elewacyjna: SILIKATOWA 002, SILIKONOWA 003, SISI
004, NANOTECH 006, BIOFARBA 008
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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zaprawa klejąca
podkład tynkarski
termoizolacja
tynk cienkowarstwowy

siatka zbrojąca

farba elewacyjna
(w przypadku stosowania
tynków mineralnych)

zaprawa
klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-GRAFIT jest najlepszym rozwiązaniem dla budynków energooszczędnych. Przeznaczony jest do termomodernizacji budynków już istniejących, zarówno w budownictwie jedno-, jak i wielorodzinnym oraz przemysłowym, a
także do wykonywania ociepleń budynków nowo powstających.
W systemie można stosować wszystkie dostępne tynki elewacyjne, polecamy tynki silikatowe, silikonowe, silikatowo
-silikonowe oraz polisilikonowe. Tynk silikatowy (SILIKATYNK 020) to rozwiązanie o wysokiej odporności na porastanie, dzięki wysokiemu pH. Tynki silikonowe (SILIKON PROTECT 031) mają właściwości samoczyszczące (powodują to
żywice silikonowe), dzięki czemu powierzchnia tynku jest w długim okresie czysta i nie porasta biologicznie. Tynki
silikatowo-silikonowe (SISI 040) łączą zalety obu wymienionych, mają podwyższone pH oraz wysoką hydrofobowść.
Wyprawa ta jest wysoce odporna na  agresję biologiczną (czyli działanie alg, glonów, grzybów itp.). Tynk polisilikonowy (BIOTYNK  MAX PROTECT 042) charakteryzuje się podwyższoną odpornością na porastanie biologiczne dzięki
zastosowaniu unikalnego systemu BIO-PRUF, podwyższoną odpornością na uderzenia (>40J) oraz promieniowanie
UV. Wszystkie wymienione tynki posiadają wysoką paroprzepuszczalność oraz przepuszczalność CO2.
System TURBO-GRAFIT nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny w bogatej gamie kolorów, w dwóch rodzajach faktur: „drapanej” i „baranka” oraz kilku rodzajach uziarnienia: 1,0; 1,5, 2,0; 3,0mm oraz w ziarnie 0,5mm.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 EXTRA
Termoizolacja: płyta styropianowa grafitowa
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220
EXTRA
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikonowe:
TYNKOLIT-T 330, TYNKOLIT-SA 331, TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-SISI 333, TYNKOLIT-U 340
Tynk cienkowarstwowy: POZTYNK-SZ 061/062, AKRYTYNK
010, SILIKATYNK 020, SILIKON PROTECT 031, SISITYNK 040,
BIOTYNK 042
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Farba: (w przypadku zastosowania tynku mineralnego) SILIKATOWA 002, SILIKONOWA 003, SISI 004, NANOTECH 006,
BIOFARBA 008
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na styropianie

TURBO-Grafit

TURBO-MAX
PROTECT
Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
podkład tynkarski
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

tynk polisilikonowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO MAX PROTECT to najnowocześniejszy na rynku bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku
z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego oraz biotynku polisilikonowego MAX PROTECT 042
jako wykończenia elewacji. Wyróżnikiem jest zastosowany w tynku unikalny system BIO-PRUF, uwalniający biocyd
w zdecydowanie dłuższym okresie, niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Sprawia to, że tynk Biotynk MAX PROTECT 042
jest kilkukrotnie bardziej odporny na algi, glony czy grzyby pleśniowe. Odporność biologiczną podnoszą także właściwości samoczyszczące tynku związane z jednym z głównych składników tynku, czyli żywicami silikonowymi. Żywice
silikonowe twardniejąc, tworzą gęstą sieć polepszającą spływ wody wraz z brudem z powierzchni tynku. Jednocześnie
tynk ten nie stanowi bariery dla pary wodnej, jest oddychający. Innowacyjna technologia gwarantuje dużą odporność
na działanie promieni UV, co sprawia, że kolor jest trwały i nie płowieje nawet przy intensywnych kolorach.
System ten charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką odpornością na uderzenia (>40J). Jest idealnym
rozwiązaniem do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu. Stosowany także w miejscach
obciążonych biologicznie oraz zanieczyszczeniami powietrza. Nadaje się do renowacji obiektów zabytkowych.
Stosowany do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Produkt dostępny jest w palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm, 2,0
mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego
styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B
225
Siatka zbrojąca 145g
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Uniwersalny podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe
mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, mozaikowe:
TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B
225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
Tynk polisilikonowy: BIOTYNK MAX PROTECT 042
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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zaprawa klejąca
podkład tynkarski
termoizolacja
tynk cienkowarstwowy

siatka zbrojąca

farba elewacyjna
(w przypadku stosowania
tynków mineralnych)

zaprawa
klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System TURBO-R przeznaczony jest przede wszystkim do termomodernizacji budynków z już istniejącym ociepleniem styropianowym. Stosować go można zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym oraz przemysłowym. Jeśli pozwala na to projekt, nie ma konieczności usuwania istniejących warstw wykończeniowych, czyli np. tynku
cienkowarstwowego lub warstwy zbrojącej. Dlatego przed przystąpieniem do robót konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja i ocena istniejącego systemu ocieplenia oraz podłoża. Zaletą produktów z serii TURBO-R jest możliwość
zastosowania ich na istniejące warstwy izolacji. Przyspiesza to znacznie wykonywanie prac termo modernizacyjnych i
nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z utylizacją starych warstw.
W skład systemu TURBO-R wchodzą znane i cenione przez wykonawców zaprawy LEPSTYR 210, STYRLEP 220 i STYRLEP-B 225 oraz podkłady tynkarskie typu TYNKOLIT. Jako wykończenie systemu stosujemy tynki cienkowarstwowe
z dostępnych w ofercie KREISEL: POZTYNK- SZ DR 061/BR 062, AKRYTYNK 010, SILIKATYNK 020, SILIKOTYNK 030,
SILIKON PROTECT 031 i SISITYNK 040, BIOTYNK 042.
Na końcowe właściwości systemu ociepleń takie jak odporność na uderzenia, korozję biologiczną, nasiąkliwość, hydrofobowość, stabilność kolorystyczną itp. w tym przypadku ma wpływ masa tynkarska oraz w przypadku tynku
mineralnego odpowiednia farba elewacyjna, FARBA AKRYLOWA 001, FARBA SILIKATOWA 002, FARBA SILIKONOWA
003, FARBA SISI 004 (silikatowo-silikonowa), FARBA NANOTECH 006, BIOFARBA 008

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 lub LEPSTYR
210 EXTRA (do styropianu grafitowego)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub grafitowa
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220 lub
STYRLEP 220 EXTRA (do styropianu grafitowego)
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikonowe:
TYNKOLIT-T 330, TYNKOLIT-SA 331, TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-SISI 333, TYNKOLIT-U 340
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Tynk cienkowarstwowy: POZTYNK-SZ 061/062, AKRYTYNK
010, SILIKATYNK 020, SILIKON PROTECT 031, SISITYNK 040,
BIOTYNK 042
Farba: (w przypadku zastosowania tynku mineralnego) SILIKATOWA 002, SILIKONOWA 003, SISI 004, NANOTECH 006,
BIOFARBA 008
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na styropianie

TURBO-R

TURBO S

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
podkład tynkarski
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

tynk akrylowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń TURBO-S to bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem płyt styropianowych jako materiału termoizolacyjnego oraz tynku akrylowego (AKRYTYNK 010) jako wykończenia elewacji.
Tynk ten charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo wysoką elastycznością oraz
wyjątkową trwałością kolorów.  
Dostępny w palecie barw Color Design, Trendy oraz California, w dwóch rodzajach faktur: „drapanej” i „baranka” oraz
kilku rodzajach uziarnienia: 1,0; 1,5, 2,0; 3,0mm oraz w ziarnie 0,5mm, z których można uzyskać struktury zbliżone do
gładkich lub modelowane różnymi narzędziami.
System TURBO-S nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych
oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe mineralne,
akrylowe, mozaikowe: TYNKOLIT-T 330, TYNKOLIT-U 340 (do
zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
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Tynk akrylowy: AKRYTYNK 010
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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zaprawa klejąca
podkład tynkarski
silikatowy
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

tynk silikatowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-SA to sprawdzony i niezawodny system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Przeznaczony szczególnie
do miejsc znajdujących się w pobliżu lasów, parków czy zbiorników wodnych. W jego skład wchodzi masa tynkarska
SILIKATYNK 020, czyli tynk krzemianowy, zwany także silikatowym.
Produkowany jest na bazie szkła wodnego potasowego. Łączy w sobie zalety tynku mineralnego (paroprzepuszczalność) oraz akrylowego (wysoka wytrzymałość mechaniczna). Zawarte w tynku szkło wodne sprawia, że wykonana
wyprawa jest wysoce odporna na działanie alg, glonów i grzybów. Cechą charakterystyczną jest wysoka odporność
na starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki dużej paroprzepuszczalności, SILIKATYNK 020 nadaje się także do
systemów z wełną mineralną (TURBO-WSA). System TURBO-SA sprawdzi się przy renowacji budynków zabytkowych,
w miejscach narażonych na agresję biologiczną.
Stosowany do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki silikatowe: TYNKOLIT-SA 331,
TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany)

Tynk silikatowy: SILIKATYNK 020
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na styropianie

TURBO-SA

TURBO SISI

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
podkład tynkarski
silikatowo-silikonowy
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

tynk
silikatowo-silikonowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-SISI to bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem płyt styropianowych
jako termoizolacji. Funkcje dekoracyjno-ochronne pełni tu tynk silikatowo-silikonowy (SISITYNK 040), charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo wysoką elastycznością oraz dużą odpornością  na
agresję biologiczną, brudzenie i starzenie, a także znakomitą paroprzepuszczalnością. Łączy w sobie zalety tynków
silikonowych i silikatowych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w każdych warunkach.
Nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności
publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego
styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B
225
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Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikatowo
-silikonowe: TYNKOLIT-SISI 333, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
Tynk silikatowo-silikonowy: SISITYNK 040
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe

32

zaprawa klejąca
podkład tynkarski
silikonowy
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca
tynk nano-silikonowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-SO PROTECT to nowoczesny system ocieplania ścian zewnętrznych. Jego wykończeniem jest masa tynkarska
SILIKON PROTECT 031. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii ma niezwykle zwartą strukturę, co w maksymalnym
stopniu ogranicza wnikanie wody. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na starzenie
pod wpływem promieniowania UV. Dzięki wysokiej hydrofobowości tynk SILIKON PROTECT 031 posiada bardzo dobre właściwości użytkowe, jak samooczyszczanie się, co sprawia, że elewacja nie tylko zachowuje czystość przez długi
czas, ale także nie porasta glonami, algami i pleśnią. Bardzo zwarta struktura tynku nie jest barierą dla pary wodnej.
System ociepleń TURBO-SO PROTECT szczególnie polecany jest do budynków narażonych na działanie agresji biologicznej, czyli stojących w pobliżu zbiorników wodnych i miejsc zadrzewionych. Bardzo dobrze sprawdza się w miastach i aglomeracjach przemysłowych, gdzie elewacje wyjątkowo szybko się brudzą. Może być wykorzystywany przy
renowacji obiektów zabytkowych.
Nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności
publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR 210 (do białego
styropianu), LEPSTYR 210 EXTRA (do białego i szarego styropianu)
Termoizolacja: płyta styropianowa biała lub szara
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP 220, STYRLEP 220 EXTRA (do białego i szarego styropianu), STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g

Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikonowe:
TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B
225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
Tynk nano-silikonowy: SILIKON PROTECT 031
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na styropianie

TURBO SO
PROTECT

TURBO Z SA

Systemy na styropianie

zaprawa klejąca
podkład
termoizolacja
zaprawa
klejąco-zbrojąca
siatka zbrojąca

tynk silikatowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO Z-SA przeznaczony jest do wykonywania ociepleń w obniżonych temperaturach- powyżej 0°C. W jego skład
wchodzi masa tynkarska SILIKATYNK-Z 021, czyli tynk krzemianowy, zwany także silikatowym. Produkowany jest na
bazie szkła wodnego potasowego. Łączy w sobie zalety tynku mineralnego (paroprzepuszczalność) oraz akrylowego
(wysoka wytrzymałość mechaniczna).
Zawarte w tynku szkło wodne sprawia, że wykonana wyprawa jest wysoce odporna na działanie alg, glonów i grzybów. Cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne. System TURBO
Z-SA doskonale sprawdzi się w miejscach narażonych na agresję biologiczną, znajdujących się w pobliżu lasów, parków czy zbiorników wodnych.
Stosowany do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do styropianu: LEPSTYR-Z 211
Termoizolacja: płyta styropianowa
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-Z 221
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki zimowe silikatowe, o szybkim
czasie wiązania: TYNKOLIT Z-SA 341
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Tynk silikatowy „zimowy”: SILIKATYNK-Z 021
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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MultiTherm EPS
®

mur ocieplany

zaprawy klejąco-szpachlowe
PCI Multicret
z warstwą siatki

zaprawy klejące PCI Multicret
styropian

grunt PCI Multigrund PGU
tynki cienkowarstwowe
PCI Multiputz
farby PCI Multitop

Charakterystyka i zastosowanie systemu
To unikatowy system funkcjonujący na rynku krajowym, ponieważ skupia w sobie dwa rodzaje zastosowań. Zestaw
wyrobów do wykonywania ociepleń systemem MultiTherm(R)EPS umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla:
– ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub
– ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na zamocowaniu do istniejących ścian, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej
z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą
zaprawy klejącej oraz zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących ocieplonych ścian, warstwowego układu składającego się
ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej
oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe są mocowane za pomocą łącznikow mechanicznych i zaprawy klejącej.
Zaprawa klejąca zapewnia przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne muszą
przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do nośnego podłoża mineralnego i być zakotwione w ścianie na
głębokość ściśle określoną w projekcie ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju
podłoża. System posiada krajową Aprobatę Techniczną AT‑15‑7532/2016. Układy ociepleniowe MultiTherm(R) EPS
zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawy klejące do styropianu: PCI Multicret PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Styropiany o wytrzymałości na rozciąganie minimum TR 80
według PN‑EN 13163+A1:2015, klasie reakcji na ogień co najmniej E o grubości do 25 cm,
Łączniki mechaniczne posiadające Europejskie Aprobaty
techniczne/Europejskie Oceny Techniczne wydane na podstawie ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych”,
Siatki z włókna szklanego: Vertex R131 A101, VERTEX R117
A101, ST 2924‑100/7, ST--112‑100/7, ASGLATEX 03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5
Zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki: PCI
Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Środek gruntujący: PCI Multigrund PGU

Tynki mineralne: PCI Multiputz MSP (faktura baranka), PCI
Multiputz MRP (faktura kornikowa), PCI Multiputz ED (tynk
gładki lub dekoracyjny)
Tynki akrylowe:
PCI Multiputz ZA (faktura baranka), PCI Multiputz RA (faktura
kornikowa), PCI Multiputz MP (tynk mozaikowy)
Tynki silikatowe: PCI Multiputz ZT (faktura baranka), PCI
Multiputz RT (faktura kornikowa)
Tynki silikonowe: PCI Multiputz ZS (faktura baranka), PCI Multiputz
RS (faktura kornikowa), PCI Multiputz NoBio Z (faktura baranka)
Tynki silikatowo-silikonowe: PCI Multiputz ZX (faktura baranka)
Farby elewacyjne: farba akrylowa PCI Multitop FA, farba silikatowa PCI Multitop FT, mineralno- polimerowa farba silikonowa PCI Multitop FM, farba silikonowa PCI Multitop FS.
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Systemy na styropianie

System ociepleń ścian zewnętrznych

MultiTherm K
®

System na styropianie z warstwą wykończeniową
z okładzin ceramicznych lub kamiennych

mur ocieplany

Systemy na styropianie

zaprawy klejące PCI
Multicret
styropian

zaprawy klejąco-szpachlowe
PCI Multicret z warstwą siatki
zaprawy klejące do płytek
ceramicznych PCI
płytki ceramiczne lub kamienne

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System stosowany pod warstwę wykończeniową z płytek ceramicznych lub płytek z kamienia naturalnego.
Do istniejących ścian mocuje się poszczególne warstwy układu: płyty styropianowe jako termoizolację, warstwę zbrojoną z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej z elewacyjnych płytek ceramicznych, ceglanych lub płytek z kamienia naturalnego.
System posiada krajową Aprobatę Techniczną AT‑15‑8763/2016 oraz klasyfikację ogniową „nierozprzestrzeniający
ognia od strony elewacji” według normy PN-90/B-02867
Ograniczenia systemu: ciężar płytek nie może przekraczać 40 kg/m2
W systemie można używać jedynie styropianu o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 oraz co najmniej klasie E reakcji
na ogień

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych: PCI
Multicret PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Styropiany o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 według
PN‑EN 13163:2013, klasie reakcji na ogień co najmniej E, o
grubości do 25 cm,
Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym posiadające
Europejskie Aprobaty techniczne/Europejskie Oceny Techniczne wydane na podstawie ETAG 014 „Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych”
Siatki z włokna szklanego: Vertex R131 A101, VERTEX R117
A101, ST 2924‑100/7, ST--112‑100/7, ASGLATEX 03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5
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Zaprawy klejąco-szpachlowe do zatapiania siatki PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Zaprawy klejące do mocowania płytek PCI Pericol Flex, PCI
FT Extra
Płytki elewacyjne ceramiczne prasowane lub ciągnione
wg PN‑EN 14411:2009, płytki okładzinowe z kamienia naturalnego wg PN‑EN 1469:2005
Zaprawy do spoinowania: PCI Nanofug Premium, PCI Pericolor Flex
Uszczelniacze do wypełniania dylatacji: PCI Silcofug E, PCI
Elritan 100
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Lobatherm P

System ociepleń z płytką elewacyjną

klej
zaprawa
mineralna

styropian

zaprawa
do spoinowania

klej

okładziny klinkierowe,
ceramiczne
i z kamienia
naturalnego

siatka

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z płytami styropianowymi EPS z wykończeniem płytką klinkierową lub okładziną kamienną o masie do 40 kg/m² i grubości okładziny
max. 15 mm (nasiąkliwość wagowa płytek w systemie na EPS max. 6%).
System sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniający ognia (klasyfikacja NRO), ma dobrą odporność udarnościową,
a powierzchnia elewacji ma bardzo dobrą odporność na porastanie i zabrudzenia.
Zastosowanie: wg zaleceń dotyczących układów ociepleniowych z płytami EPS.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Mocowanie: do podłoża mineralnego zaprawą klejową lub
klejowo-szpachlową.
Uwaga! Mocowanie mechaniczne przez świeżą warstwę zaprawy RAS z siatką, po zamocowaniu łączników, pokrycie całości
powierzchni zaprawą RAS.
Zaprawa klejąca: do klejenia płyty EPS - zaprawa mineralna
RKS (szara).
Materiał izolacyjny: płyty EPS określone wg wymogów PN
-EN 13163:2009.
Warstwa zbrojona: mineralna zaprawa RAS, grubość warstwy
7-10 mm + siatka z włókna szklanego 165g/m² lub 145 g/m²,
alkalioodporna.
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Elementy uzupełniające: zaprawa do spoinowania RFS
o konsystencji roboczej wilgotnej ziemi, możliwe do stosowania po 14 dniach od klejenia okładziny; zaprawa do szlamowania spoin RSS zalecana do okładzin o niskiej nasiąkliowści,
możliwość stosowania po min. 7 dniach od klejenia okładzin.
Wykończenie powierzchni: płytką klinkierową o wymiarach
max. 30 x 30 cm i masie max. 40 kg /m², nasiąkliwość wagowa
płytki max. 6%, montaż na zaprawie RKS metodą kombinowaną lub okładziną kamienną o wymiarach max. 30 x 30 cm
i masie max. 40 kg /m², nasiąkliwość wagowa płytki max. 6%,
montaż na zaprawie RKS metodą kombinowaną.
System oparty na izoalcji płytami styropianowymi zgodnie
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8940/2012
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Systemy na styropianie

ściana

Lobatherm S

Oparty na izolacji termicznej z płyt EPS

ściana

Systemy na styropianie

klej
zaprawa
mineralna

styropian
klej

tynk
tynk strukturalny,
farba fasadowa

siatka

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej oparty na izolacji termicznej z płyt EPS, z
możliwością wykończenia tynkami cienkowarstwowymi (tynki stosowane w systemie są odporne na czynniki atmosferyczne oraz korozję biologiczną). System łatwy w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla inwestora. Każdy
wariant systemu sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniający ognia (klasyfikacja NRO).
Zastosowanie: do wysokich budynków (max. 25 m od poziomu
terenu lub 11 kondygnacji dla budynków wzniesionych przed

1.04.1995 r.); do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Mocowanie: do podłoża mineralnego zaprawą klejową Z 102
lub klejowo-szpachlową S 102 lub SKS.
Zaprawa klejąca: do klejenia płyt EPS - zaprawa mineralna Z
102 (szara) lub do klejenia i szpachlowania płyt EPS - zaprawa mineralna zbrojona włóknem SKS (szara lub biała); przy
montażu płyt EPS za pomocą zaprawy SKS do podłoży mineralnych nie trzeba stosować łączników mechanicznych do 12
m od poziomu terenu.
Materiał izolacyjny: płyty EPS określone wg wymogów PN
-EN 13163:2009.
Warstwa zbrojona: mineralna S 102 (szara lub biała) lub mineralna zbrojona włóknem SKS* (szara lub biała) + siatka z
włókna szklanego 160g/m² lub 145 g/m², alkalioodporna.
Farba gruntująca: akrylowy środek gruntujący APGp lub GTA
dla cienkowarstwowoych tynków dyspersyjnych lub mineralny
podkład gruntujący MPGp lub GTM dla tynków mineralnych i
krzemianowych.
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Wyprawa tynkarska: akrylowe tynki cienkowarstwowe KHK
(baranek), KHR(kornik), wg palety kolorystycznej quick-mix;
siloksanowe tynki cienkowarstwowe SXK, SXR wg palety quick-mix silikonowe tynki cienkowarstwowe SHK, SHR wg palety
quick-mix; mineralne tynki cienkowarstwowe HSS, HFS, SPS,
SQS, MRS wg palety quick-mix lub białe; wyprawy tynkarskie
można aplikować ręcznie lub maszynowo poprzez natrysk.
Powłoka malarska: farba siloksanowa LX 300, farba silikonowa LX 350, farba silikatowa LK 300.
Elementy uzupełniające: tynki mozaikowe BUP, łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego stosowane zgodnie z zaleceniami projektu technicznego ocieplenia.
System oparty na izolacji płytami styropianowymi zgodnie z
Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4310/2015
*Nie wymaga gruntowania pod tynki strukturalne quick-mix
w systemach Lobatherm wykonywanych w jednym cyklu roboczym
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StoTherm Classic
Organiczny, nierozprzestrzeniający ognia
system z izolacją ze styropianu
ściana

siatka
klej

masa zbrojąca

tynk

masa zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów), zwłaszcza przy zastosowaniu dodatkowej powłoki. Opcjonalnie technologia Lotus-Effect® (o właściwościach samooczyszczających) lub Dryonic (umożliwiająca bardzo szybkie wysychanie elewacji po deszczu, rosie i mgle). Bardzo wysoka elastyczność i odporność na powstawanie rys.
Ekstremalnie wysoka odporność mechaniczna (do 82 J w zależności od wersji). Wysoka izolacyjność cieplna oraz
odporność na działanie czynników atmosferycznych. Przepuszczalność CO2 i pary wodnej. Nie rozprzestrzeniający
ognia. Dla domów niskoenergetycznych i pasywnych. Opcjonalnie ochrona przed elektrosmogiem.
Warstwa zewnętrzna: tynki akrylowe i silikonowe barwione w
systemie StoColor z możliwością zastosowania bardzo ciemnych kolorów (posiadających odbicia światła nawet 5 % - na zapytanie działu technicznego), profile oraz bonie i płyty StoDeco,
płytki z kamienia naturalnego Sto-Natursteinfliesen, płytki ceramiczne, płytki klinkierowe StoBrick, elastyczne płytki licowe
Sto-Flachverblender.

Zastosowanie: renowacje oraz nowe budynki do wysokości
granicznej 25 m. Podłoża: mur (beton, cegła silikatowa, cegła,
beton komórkowy), ściany płytowe (płyty trójwarstwowe), mur
nieotynkowany. Nadaje się do budownictwa szkieletowego
drewnianego. Dopuszczalne nierówności do 3 cm (w budynkach
masywnych). Grubość izolacji do 300 mm. Szczegóły rozwiązań
systemowych posiadają certyfikat dla domów pasywnych.

Obróbka: bezcementowe, gotowe do użycia komponenty, racjonalna aplikacja dzięki zastosowaniu techniki StoSilo, szeroki
zakres rozwiązań szczegółów. System nie wymaga zbrojenia
diagonalnego powłoki pośredniej pod tynk i powłoki egalizacyjnej co możliwa unikatowa technologia klejenia Sto-Turbofix.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Klejenie: Sto-Baukleber, Sto-Turbofix lub Sto-Dispersionskleber.
Izolacja: EPS.
Masa zbrojąca: StoArmat Classic/ Sto-Armierungsputz.
Siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe/Sto-Glasfasergewebe
F/Sto-Panzergewebe ( jako dodatkowa siatka dla uzyskania
bardzo wysokiej odporności mechanicznej), Sto-Abschirmgewebe AES (dla uzyskania dodatkowej ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego).

Powłoka końcowa: Stolit K/R/MP lub StoNivellit z powłoką
StoColor Lotusan G, StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP lub
elewacyjne elementy i powłoki dekoracyjne.
Obowiązujące są dopuszczenia europejskie lub krajowe (aprobata ITB oraz aprobaty UE).
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Systemy na styropianie

styropian

System Tytan
na styropianie

klej do styropianu
łącznik do termoizolacji

płyta styropianowa

Systemy na styropianie

zaprawa do
zatapiania siatki

siatka z włókna szklanego
zaprawa do zatapiania
siatki

warstwa zewnętrznego
tynku

grunt

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Profesjonalna termoizolacja budynku wymaga systemowego podejścia do wykonywanych prac, które zagwarantują
wysokie parametry izolacyjne, będące podstawą do zwrotu z inwestycji. Produkty systemu zostały zaprojektowane
tak, aby spełniać wszystkie wymagania w zakresie izolacji przy zachowywaniu wysokiej trwałość i odporności na
czynniki zewnętrzne.
Szeroki wybór systemów gwarantuje możliwość dopasowania produktów do wykonywanych prac, sposobu izolacji
budynku czy specyficznych w danym regionie warunków atmosferycznych.

Komponenty wchodzące w skład systemu
TYTAN® Klej do styropianu lub poliuretanowy TYTAN Szybki
klej do styropianu
Płyta styropianowa
Łączniki do termoizolacji TYTAN®
TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
Siatka z włókna szklanego TYTAN® 145 lub 160
TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
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TYTAN® Grunt do systemów
TYTAN® Tynk akrylowy / zolokrzemowy / hybrydowy / silikonowy:
Natryskowy BARANEK 1,5 mm
BARANEK: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
KORNIK: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
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PAROC® Linio 10

NAJLEPSZA IZOLACJA
FASAD OTYNKOWANYCH
Płyty z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji fasad otynkowanych metodą BSO.
Mocowane do podłoża za pomocą zaprawy klejowej: PAROC® Linio 80
lub zaprawy klejowej i łączników mechanicznych: PAROC® Linio 10.

PAROC® Linio 80

Więcej informacji na temat produktów PAROC izolacji technicznych na stronie W W W.PAROC.PL

Systemy ociepleniowe

z wykorzystaniem wełny mineralnej
Wełna nadaje się na materiał termoizolacyjny, ponieważ:
• jest materiałem paroprzepuszczalnym i stabilnym wymiarowo;
• zapewnia bardzo dobrą izolację
akustyczną;
• jest odporna na czynniki chemiczne, zmiany temperatury i wilgoć;
• jest niepalna (włókna zaczynają
się topić powyżej 1000 stopni C).

Rodzaje płyt

Na rynku dostępne są dwa rodzaje płyt z wełny mineralnej, które
przeznaczone są do ocieplenia
elewacji: lamelowe oraz fasadowe.
Płyty lamelowe mają włókna ułożone prostopadle do powierzchni
płyty. Cecha ta sprawia, że są one
kilkakrotnie bardziej wytrzymałe
na rozerwanie niż płyty fasadowe.
Układ włókien sprawia, że płyty
są elastyczne, co ułatwia ocieplenie zaokrąglonych ścian. Stosując
płyty lamelowe na budynkach do
wysokości 20 m, ocieplenie można
mocować jedynie na klej, bez zastosowania łączników mechanicznych.

Mocowanie profilu cokołowego. Fot. PAROC

Niższa wytrzymałość płyt fasadowych na rozerwanie wynika z zaburzonego układu włókien, co
powoduje, że są mniej elastyczne. Od płyt fasadowych zwykłych
znacznie wygodniejsze w użyciu
są płyty dwugęstościowe. Dzięki
wzmocnionej warstwie wierzchniej
przenoszą obciążenia punktowe
i chronią elewację przed zniszczeniem. Warstwa spodnia ma z kolei
mniejszą gęstość, co zapewnia dopasowywanie się płyt względem
siebie oraz do nierówności ściany.
Eliminuje to ewentualne mostki termiczne. Płyty te zalecane są
w przypadku ścian ze znacznymi odchyleniami od pionu, które
trzeba wyrównywać ociepleniem.
Płyty fasadowe, oprócz klejenia,
wymagają mocowania łącznikami
mechanicznymi.
Klejenie płyt termoizolacyjnych do sciany. Fot. PAROC
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Uwaga! Elementy wchodzące
w skład systemu ocieplenia
powinny być tak dobrane, by
opór dyfuzyjny poszczególnych
warstw zmniejszał się w kierunku zewnętrznym ściany. Innymi
słowy: paroprzepuszczalność
każdej kolejnej warstwy nakładanej na wełnę powinna być
coraz większa.

Przygotowanie podłoża

Jeśli budynek jest remontowany,
trzeba sprawdzić nośność podłoża i przygotować je pod zaprawę klejową (oczyścić z kurzu, itp).
Warstwa zewnętrzna (np. tynk, farba) musi być mocno związana ze
ścianą – jeśli nie, trzeba ją usunąć.
Nośność podłoża sprawdza się poprzez przyklejenie wełny do ściany
(w sposób odpowiedni dla danego
rodzaju płyt, o czym w dalszej części tekstu). Jeśli wytrzymałość podłoża jest niewystarczająca, powłoki
usuwa się poprzez:
• piaskowanie;
• działanie strumieniem wody pod
ciśnieniem;
• zdzieranie szczotką drucianą.
Podłoża silnie chłonące (na przykład
stare, ale dobrze trzymające się tynki
bądź ściany gazobetonowe) należy zagruntować środkiem zmniejszającym
ich nasiąkliwość. Dzień przed przystąpieniem do ocieplania, ścianę należy

zmyć wodą pod ciśnieniem, aby oczyścić ją z kurzu i pyłu. Nawet jeśli czynność ta była wykonana już wcześniej.

Przyklejenie
fasadowych płyt
z wełny mineralnej

Ze względu na środki hydrofobowe, którymi wełna mineralna jest
nasączona, wymaga ona przeszpachlowania. Na płytę od strony
przyklejanej, nakłada się cienką
warstwę kleju w miejscach, gdzie
będzie aplikowana zaprawa (po
obwodzie i punktowo w środku). Następnie na przygotowane
miejsca nakłada się klej (techniką ,,mokre na mokre”) pasmami
o szerokości 3-6 cm przy obwodzie płyty w odległości około 3
cm od jej krawędzi. Zaprawa powinna zajmować około 40 procent
powierzchni płyty. Z kolei grubość
warstwy kleju nie może przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy natychmiast przyłożyć do ściany i docisnąć. Wełnę
mineralną przykleja się w mijankowym układzie płyt. Po związaniu
kleju (min. po 48 h), płyty mocuje
się do podłoża łącznikami mechanicznymi.

Przyklejenie
lamelowych płyt
z wełny mineralnej

Płyty lamelowe z wełny należy przeszpachlować na całej powierzchni (od strony przyklejanej)

Przecieranie płyt tarką
w celu zniwelowania nierówności
np po przeszpachlowanych
kapturach łaczników
mechanicznych. Fot. PAROC
cienką warstwą kleju. Następnie
na przetartą powierzchnię (techniką ,,mokre na mokre”) nakłada się
zaprawę przy pomocy pacy zębatej o wymiarach zębów 10-12 mm.
Po nałożeniu kleju, płytę trzeba
niezwłocznie przyłożyć do ściany,
dosunąć do już przyklejonych i docisnąć. Należy stosować układ mijankowy. Po związaniu kleju (min.
po 48 h), płyty należy mocować
do podłoża łącznikami mechanicznymi o ile wymaga tego projekt.
Rozpoczynając klejenie płyt do
ściany, należy przymocować listwę
startową zwaną również cokołową.
Z jej pomocą układa się pierwszy
dolny rząd płyt termoizolacyjnych
Stosuje się ją również jako osłonę
dolnej części materiału termoizolacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Siatka wzmacniająca, która będzie służyła do wykonania kolejnej
warstwy ocieplenia, powinna być
podwinięta pod płyty tworzące
pierwszą warstwę od dołu i należy
wsunąć ją pomiędzy listwą startową
a płytę termoizolacyjną.

Montaż łączników mechanicznych. Fot. PAROC
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Po przyklejeniu płyt (ale nie wcześniej niż po upłynięciu 24 godzin)
można zabrać się za usuwanie nierówności bądź uskoków pomiędzy
płytami (o ile takie występują!).
W tym celu szlifuje się wełnę gru-
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bym papierem ściernym nawiniętym na dużą pacę drewnianą lub
stosuje się metalową tarkę. Czynność tę wykonuje się z zastosowaniem środków BHP.

Kołkowanie

W przypadku zastosowania kołków,
należy użyć ich, gdy temperatura
przekracza 0 stopni C. Płyty z wełny wymagają łączników mechanicznych z trzpieniem:
• stalowym ocynkowanym z łbem
z tworzywa sztucznego;
• stalowym z dodatkową zaślepką
systemową.
Kołki montuje się wbijając trzpień
młotkiem bądź wkręcając bitem.
Niedopuszczalne jest pominię-

Dokładne wyrównanie
powierzchni zaprawą.
Fot. PAROC.JPG

Zatopienie siatki z włókna
szklanego - zakład 10 cm.
Fot. PAROC.JPG

również zabezpieczona mikrobiologicznie (powinna zawierać biocydy),
dzięki czemu nie będzie problemu
z jej zielenieniem (porastaniem glonami). Należy szukać tynków, których producenci mogą się pochwalić długą gwarancją oraz badaniami
biologicznymi wyprawy. Nie ma
znaczenia jaki jest to tynk: akrylowy,
silikatowy czy silikonowy – każdy
można zabezpieczyć odpowiednio
przed korozją biologiczną. Dobry
jakościowo tynk wiąże się oczywiście z poniesieniem wyższych kosztów, jednak jest to swego rodzaju
gwarancja, że powłoka zestarzeje
się kilka lat później.

ży zadbać o to, aby otynkować całą
powierzchnię ściany w ciągu jednego dnia. Codziennie panują bowiem inne warunki wilgotnościowe,
co może wpływać na barwę tynku,
a więc efekt końcowy.

cie klejenia płyt i stosowanie
tylko łączników mechanicznych,
gdyż to czynność klejenia zapobiega przesuwaniu się płyt izolacyjnych względem podłoża!

Zbrojenie

Po wyrównaniu (przeszlifowaniu) fasady należy oczyścić jej powierzchnię szczotką. Następnie nakłada się
cienką warstwę zaprawy zbrojącej
i zatapia w niej listwy narożnikowe
z siatką (w miejscach wrażliwych).
W dalszej kolejności szpachluje się
cienko całą powierzchnię fasady
zaprawą zbrojącą. Po jej wyschnięciu należy nałożyć kolejną warstwę
za pomocą pacy zębatej (o zębach
10×10 mm). Zaprawę nakłada się na
powierzchnię płyty najpierw gładką
stroną pacy, a następnie przeciąga
po niej zębatą stroną.
W świeżą warstwę zaprawy trzeba
wtopić siatkę (w kierunku: od góry
do dołu), łącząc ją na co najmniej
10-centymetrowe zakłady. Aby
w tych miejscach siatka nie była widoczna – nie pojawiły się zgrubienia na tynku, należy silniej ściągnąć
zaprawę.

Wyprawa tynkarska

Trzeba pamiętać, że ze względu
na wysoką paroprzepuszczalność
wełny mineralnej, tynk również powinien być wysokoparoprzepuszczalny. Dobrze, żeby powłoka była

Nie jest prawdą, że w przypadku
wełny można stosować wyłącznie
tynk mineralny. Ma to uzasadnienie w przypadku, gdy wymagane
jest zastosowanie materiałów niepalnych (dla budynków, których
wysokość przekracza 20 m od
poziomu terenu).

Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nakłada się
podkład tynkarski (preparat gruntujący). Dopiero po jego wyschnięciu (czas oczekiwania: minimum
24 godziny) można przystąpić do
tynkowania. Czynność wykonuje się
od góry ściany ku jej dołowi. Nale-
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Atlas Roker
(wg wymagań krajowych)

Podkład pod farbę

Termoizolacja
wełna mineralna

Farba

Warstwa zbrojona

Podkład pod tynk
Tynk cienkowarstwowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ATLAS ROKER jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt z wełny mineralnej (MW), ułożeniu na nich
warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.
Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu).
Jest to system do wykonywania ociepleń budynków niezależnie od ich wysokości – szczególnie do budynków wysokich (powyżej 25 m). Zalecany podczas ociepleń w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym - ze
względu na niepalność zalecany do ocieplania budynków użyteczności publicznej, szkół, szpitali itp.

Właściwości
Zwiększa ochronę przeciwpożarową budynku. Cechuje go wysoka paroprzepuszczalność. Zapewnia wymaganą przepisami
izolacyjnoś cieplną ścian zewnętrznych. Umożliwia wykonywa-

nie ociepleń na powierzchniach o nieregularnych kształtach.
Stanowi kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń.
Zwiększa trwałość ścian zewnętrznych.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąca do przyklejania płyt: ATLAS ROKER W,
ATLAS ROKER U, ATLAS ROKER W-20, ATLAS ROKER W-10,
ATLAS STOPTER K-50
Termoizolacja: wełna zwykła bądź lamelowa
Mocowanie izolacji cieplnej: wełna zwykła - łączniki tworzywowe z trzpieniem stalowym (wymagane zawsze), wełna
lamelowa - łączniki tworzywowe z trzpieniem stalowym, z
talerzykiem dociskowym typ KWL. Łączniki nie są wymagane
gdy: wytrzymałość podłoża na rozciąganie ≥ 0,08 MPa, ocieplenie montowane jest na wysokości do 20 m
Warstwa zbrojąca: ATLAS ROKER W-20 wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150, SSA-1363-150-SM 0,5 lub AKE 145,
ATLAS STOPTER K-50 wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS
150 SSA-1363-150-SM 0,5 lub AKE 145, ATLAS ROKER U, siatka ATLAS 150 i siatka ATLAS 165

Wyprawa tynkarska, tynk cienkowarstwowy: ATLAS CERMIT (mineralny) + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST,
ATLAS SILKAT + preparat gruntujący ATLAS SILKAT ASX,
ATLAS SILKON + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX,
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX, tynk silikonowy 1,5, 2,0 mm, tynk
do odciskania pokrywany lakierem ATLAS CERMIT WM ( jedna
granulacja), tynk hybrydowy ATLAS TRE ( jedna granulacja)
Farby elewacyjne: ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL S + środek
gruntujący ARKOL SX, ATLAS SALTA, ATLAS FASTEL NOVA,
opcjonalne malowanie farbami ATLAS SALTA, ATLAS SALTA S,
ATLAS SALTA N
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Systemy na wełnie mineralnej

Klej do wełny

BOLIX W
Systemy na wełnie mineralnej

klej

styropian

klej

siatka zbrojąca
grunt

klej
tynk

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Wełna mineralna ma zbliżone do styropianu właściwości termoizolacyjne. Jej zastosowanie do ocieplania budynków
podnosi komfort akustyczny mieszkania oraz sprawia, że ściany oddychają.
System ociepleniowy wykończony tynkiem mineralnym idealnie nadaje się do ocieplania ścian zbudowanych z materiałów wysokoparoprzepuszczalnych. Jeżeli budynek mieści się w centrum miasta, gdzie jego ściany narażone są na
zabrudzenia i gdzie panuje bezustanny zgiełk, wybierz system z silikatową lub silikonową wyprawą tynkarską zabezpieczającą elewację przed zabrudzeniami, a wełna mineralna oprócz izolacji cieplnej zapewni ochronę przed hałasem.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Klej do wełny: BOLIX ZW lub BOLIX WM
Termoizolacja: płyta z wełny mineralnej
Klej do warstwy zbrojonej: BOLIX WM
Siatka z włókna szklanego
Klej do warstwy zbrojonej: BOLIX WM
Podkład tynkarski: BOLIX OP, BOLIX SIG KOLOR, BOLIX SG
KOLOR
Wyprawy tynkarskie BOLIX: mineralna, silikonowa lub silikatowa
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Preparaty gruntujące pod farby elewacyjne: BOLIX SIG
(pod farb silikonową), BOLIX SG (pod farbę silikatową)
Farba elewacyjna: farba silikonowa BOLIX SIL, farba silikatowa BOLIX SZ
Elementy uzupełniające: listwa narożna z siatką, listwa startowa, itp.
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Klej do mocowania
wełny mineralnej

Termoizolacja
Masa szpachlowa

Podkład gruntujący

Siatka z włókna
szklanego

Tynk nawierzchniowy

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Jedyny na rynku zbrojony włóknem węglowym system ociepleń Carbon, wytycza nowe standardy wytrzymałości i
estetyki fasad. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości materiałów, wyróżnia go
niespotykana wcześniej trwałość oraz kolorystyka elewacji w tym możliwość stosowania ciemnych i bardzo ciemnych
kolorów.
System Carbon został stworzony z myślą o kompleksowym zabezpieczeniu elewacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. Dzięki zawartości włókna węglowego wytrzymuje nawet 10 – krotnie większe obciążenia niż
dotychczas znane na rynku rozwiązania.
Podstawą jest innowacyjna, zbrojona włóknem węglowym, dwuskładnikowa masa szpachlowa CarboNit do wykonywania niezwykle odpornej warstwy zbrojonej, to ona zapewnia odporność systemu na uderzenia nawet 60 J. Warstwa
wierzchnia systemu, będąca jednocześnie warstwą dekoracyjną i ochronną, to innowacyjne, wzmocnione włóknem
węglowym tynki CarboPor o fakturze „baranka”.
Tynki CarboPor charakteryzują się wyjątkowo dobrą przepuszczalnością pary wodnej, niską wodochłonnością, działaniem fotokatalitycznym oraz efektem perlenia. Uzupełnieniem systemu są najwyższej jakości farby silikonowe CarboSol, charakteryzujące się, podobnie jak tynki, wyjątkowo dobrą przepuszczalnością pary wodnej, niską wodochłonnością, działaniem fotokatalitycznym oraz efektem perlenia. Farby mogą być stosowane w systemie Carbon opcjonalnie
jako dodatkowa warstwa ochronna.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do przyklejania płyt: Capatect 190
Materiał izolujący: płyty z wełny mineralnej
Zaprawa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej:
CarboNit
Siatka z włókna szklanego: Capatect 650/110
Preparat gruntujący: Putzgrund 610

Tynk nawierzchniowy: CarboPor o strukturze baranka 1,0 ;
1,5; 2,0 ; 3,0 mm
System został opisany w Aprobacie Technicznej AT-158318/2010 - Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków systemem CARBON A
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Systemy na wełnie mineralnej

CARBON A

Akrys 3000 W
Systemy na wełnie mineralnej

Akrys 3000 ZW
- klej do mocowania
wełny i wykonywania
warstwy zbrojonej
Akrys 3000 Silikon
Podkład

Siatka
z włókna szklanego

Akrys 3000 1,5 mm
- masa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jego wyboru oraz prawidłowego wykonania
zależy nie tylko trwałość elewacji w czasie, ale przede wszystkim jakość i komfort życia mieszkańców budynku oraz
energooszczędność domu, czyli ekologia i koszty związane z ogrzewaniem. Dotyczy to zarówno nowo wznoszonych
budynków jak również poddawanych termomodernizacji.
System Akrys 3000 W  z silikonową wyprawą tynkarską łączy w sobie cechy najtrwalszego  z uwagi na optymalne
współczynniki paroprzepuszczalności, jak również efektu samooczyszczania powierzchni tynku, dzięki wysokiej hydrofobowości tynku.  
Tynk posiada przy tym zabezpieczenie przed mikroorganizmami co pozwala na stosowanie  w strefach o wysokiej
wilgotności względnej powietrza (okolice zbiorników wodnych i pasma nadmorskie).
Warto zaznaczyć, że systemy ociepleń Dekoral Professional sa objęte 8 letnią gwarancją producenta.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do przyklejania płyt: AKRYS 3000 klej ZW
Materiał izolujący: płyty z wełny mineralnej
Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej:
AKRYS 3000 Klej ZW
Siatka z włókna szklanego: ST 2974KM 100/7
Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej:
AKRYS 3000 Klej ZW
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Preparat gruntujący: AKRYS 3000 P, AKRYS 3000 Silikon Podkład, AKRYS 3000 Silikat Podkład
Masa tynkarska: AKRYS 3000 Akryl, AKRYS 3000 Silikon,
AKRYS 3000 Silikat, AKRYS 3000 Mineral, AKRYS 3000 S-S.
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Kabe Therm MW
ściana zewnętrzna budynku

płyty z elewacyjnej
wełny mineralnej

zaprawa klejąca
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

silikonowa wyprawa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń KABE THERM MW znajduje zastosowanie przede wszystkim przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków wymagających wysokiej paroprzepuszczalności i estetyki elewacji. Materiałem termoizolacyjnym w systemie
są niepalne płyty z elewacyjnej, lamelowej lub dwugęstościowej wełny mineralnej. System stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach
już istniejących, jak i nowo wznoszonych do wys. 25 m. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności doskonale sprawdza
się na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów porowatych ( jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła
poryzowana). Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również do ocieplania obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu.
System jest przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne ( jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ściany wykonane z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego. Warstwą zewnętrzną systemu jest silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
ARMASIL T dostępna w szerokiej palecie kolorów.
Dzięki zastosowaniu tynku silikonowego z efektem „samooczyszczania”, doskonale sprawdza się na elewacjach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia  
Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
swobodne oddawanie wilgoci, zapobieganie kondensacji

pary wodnej wewnątrz przegrody, wysoka odporność na
zabrudzenia z efektem „samooczyszczania” elewacji, bardzo dobra izolacyjność akustyczna.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI WM2
Warstwa termoizolacyjna: płyty elewacyjne, lamelowe lub
dwugęstościowe z wełny mineralnej
Łączniki mechaniczne: łączniki mechaniczne (wymagane dla
wełny elewacyjnej)

Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI WM2
Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt  ARMASIL GT
Silikonowa wyprawa tynkarska: ARMASIL T  

49

Systemy dociepleń - ETICS 2016

Systemy na wełnie mineralnej

System ocieplania budynków oparty na wełnie mineralnej
z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską ARMASIL T

Kabe Therm MW
System ocieplania budynków oparty na wełnie mineralnej
z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską NOVALIT T

ściana zewnętrzna budynku

Systemy na wełnie mineralnej

płyty z elewacyjnej
wełny mineralnej

zaprawa klejąca
lub zaprawa
klejąco-szpachlowa
zaprawa
klejąco-szpachlowa

łączniki mechaniczne

preparat gruntujący

systemowa siatka
z włókien szklanych

polikrzemianowa
wyprawa tynkarska

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System ociepleń KABE THERM MW znajduje zastosowanie przede wszystkim przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków wymagających wysokiej paroprzepuszczalności. Materiałem termoizolacyjnym w systemie są niepalne płyty
z elewacyjnej, lamelowej lub dwugęstościowej wełny mineralnej.
System stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych do wys. 25 m. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności doskonale sprawdza się na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów porowatych ( jak np.: beton
komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również
do ocieplania obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu.
System jest przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne ( jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ściany wykonane z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego. Warstwą zewnętrzną systemu jest polikrzemianowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska NOVALIT T dostępna w szerokiej palecie kolorów.
Właściwości: redukcja kosztów ogrzewania budynku,
poprawa mikroklimatu wnętrz, wysoka estetyka elewacji,
swobodne oddawanie wilgoci, zapobieganie kondensa-

cji pary wodnej wewnątrz przegrody, mineralny charakter wyprawy tynkarskiej, bardzo dobra izolacyjność akustyczna.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI WM2
Warstwa termoizolacyjna: płyty elewacyjne, lamelowe lub
dwugęstościowe z wełny mineralnej
Łączniki mechaniczne: łączniki mechaniczne (wymagane dla
wełny elewacyjnej)
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Zaprawa klejąco-szpachlowa: zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI WM2
Systemowa siatka z włókien szklanych
Preparat gruntujący: Grunt NOVALIT GT
Polikrzemianowa wyprawa tynkarska: NOVALIT T

siatka zbrojąca
zaprawa klejąca
podkład
termoizolacja

tynk mineralny
farba elewacyjna

zaprawa klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System TURBO-W to bezspoinowy system ocieplania zewnętrznych ścian budynków z zastosowaniem wełny mineralnej (zwykłej jak i lamelowej) jako termoizolacji. Funkcje dekoracyjno-ochronne pełni tu tynk mineralny (POZTYNK-SZ DR 061, POZTYNK-SZ BR 062), charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, starzenie,
czy agresję biologiczną (glony, grzyby, porosty). Posiada bardzo wysoką paroprzepuszczalność, nie ogranicza tzw.
oddychalności ścian. Do mocowania termoizolacji stosuje się specjalną zaprawę oraz kołki (w przypadku wełny mineralnej kołki nie są konieczne). Do warstwy zbrojącej stosowane są zaprawy o składzie dostosowanym do specyficznych właściwości wełny mineralnej.
Uzupełnieniem systemu TURBO-W jest system ocieplenia stropów TURBO-WG, oparty na bazie specjalnej wełny
mineralnej gruntowanej lub nie, system ten nie wymaga mocowania mechanicznego oraz wykonywania warstwy
zbrojącej, wykończeniem jest mineralna FARBA 071 w kolorze białym do nanoszenia mechanicznego.
TURBO-W nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz
użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm, 2,0
mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej zwykłej i lamelowej:
LEPSTYR-W 230
Termoizolacja: wełna mineralna o grubości do 250 mm
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-W 240,
STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe mineralne,
akrylowe, mozaikowe: TYNKOLIT-T 330, TYNKOLIT-U 340 (do
zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany

Tynk mineralny: POZTYNK-SZ DR 061, BR 062
Farba elewacyjna: SILIKATOWA 002, FARBA SILIKONOWA
003, FARBA SISI 004, FARBA NANOTECH 006 , BIOFARBA 008
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na wełnie mineralnej

TURBO-W

TURBO-WG
Systemy na wełnie mineralnej

grunt

zaprawa klejąca

termoizolacja

farba mineralna

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System TURBO-WG jest uzupełnieniem systemu TURBO-W. Przeznaczony do ociepleń stropów nad  pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropów garażowych.
Oparty na bazie specjalnej wełny mineralnej gruntowanej lub nie. Nie wymaga mocowania mechanicznego oraz
wykonywania warstwy zbrojącej. Wykończeniem jest mineralna FARBA 071 w kolorze białym, do nanoszenia mechanicznego.
System ten charakteryzuje się przede wszystkim dużą ekonomicznością rozwiązania, sprawdzi się w każdych warunkach.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny lamelowej: LEPSTYR-WG 231
Termoizolacja: wełna LAMELOWA
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Podkład (grunt) pod farbę mineralną w systemie garażowym: TYNKOLIT G-SA 341
Farba elewacyjna: FARBA 071
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siatka zbrojąca
zaprawa klejąca
podkład
termoizolacja

tynk mineralny
farba elewacyjna

zaprawa klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-W MAX PROTECT to najnowocześniejszy na rynku bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynku z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego oraz biotynku polisilikonowego
MAX PROTECT 042 jako wykończenia elewacji. Zastosowany w tynku unikalny system BIO-PRUF, uwalnia biocyd
w zdecydowanie dłuższym okresie, niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Sprawia to, że tynk Biotynk MAX PROTECT 042
jest kilkukrotnie bardziej odporny na algi, glony czy grzyby pleśniowe. Odporność biologiczną podnoszą także jego
właściwości samoczyszczące związane z jednym z głównych składników tynku, czyli żywicami silikonowymi. Żywice
silikonowe twardniejąc, tworzą gęstą sieć polepszającą spływ wody wraz z brudem z powierzchni tynku. Jednocześnie
tynk ten nie stanowi bariery dla pary wodnej, jest oddychający. Innowacyjna technologia gwarantuje dużą odporność
na działanie promieni UV, co sprawia, że kolor jest trwały i nie płowieje nawet przy intensywnych kolorach.
System ten charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką odpornością na uderzenia (>40J). Jest idealnym
rozwiązaniem do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu. Stosowany także w miejscach
obciążonych biologicznie oraz zanieczyszczeniami powietrza. Nadaje się do renowacji obiektów zabytkowych.
Stosowany do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Produkt dostępny jest w palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm, 2,0
mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej zwykłej i lamelowej:
LEPSTYR-W 230
Termoizolacja: wełna mineralna o grubości do 250 mm
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-W 240,
STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Uniwersalny podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe
mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, mozaikowe:
TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B
225 podkład tynkarski nie jest wymagany)

Tynk polisilikonowy: BIOTYNK 042
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na wełnie mineralnej

TURBO-WMAX
PROTECT

TURBO-WSA
Systemy na wełnie mineralnej

siatka zbrojąca
zaprawa klejąca
podkład tynkarski
silikatowy
termoizolacja
tynk silikatowy
zaprawa klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-WSA to niezawodny system ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem wełny mineralnej
(zwyklej i lamelowej) jako materiału termoizolacyjnego. Przeznaczony szczególnie do miejsc znajdujących się w pobliżu lasów, parków czy zbiorników wodnych. Funkcje dekoracyjno-ochronne pełni masa tynkarska SILIKATYNK 020,
czyli tynk krzemianowy, zwany także silikatowym.
Produkowany jest na bazie szkła wodnego potasowego. Łączy w sobie zalety tynku mineralnego (paroprzepuszczalność) oraz akrylowego (wysoka wytrzymałość mechaniczna). Zawarte w tynku szkło wodne sprawia, że wykonana wyprawa jest wysoce odporna na działanie alg, glonów i grzybów. Cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na
starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne. System TURBO-WSA sprawdzi się przy renowacji budynków zabytkowych,
w miejscach narażonych na agresję biologiczną. Idealny do ścian otwartych dyfuzyjnie.
Stosowany do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej zwykłej i lamelowej:
LEPSTYR-W 230
Termoizolacja: wełna mineralna o grubości do 250 mm
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-W 240,
STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
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Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikatowe:
TYNKOLIT-SA 331, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B
225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
Tynk silikatowy (krzemianowy): SILIKATYNK 020
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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siatka zbrojąca
zaprawa klejąca
podkład tynkarski
silikatowo-silikonowy
termoizolacja

tynk
silikatowo-silikonowy

zaprawa klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-WSISI to bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem wełny mineralnej
(zwykłej i lamelowej) jako termoizolacji. Funkcje dekoracyjno-ochronne pełni tu tynk silikatowo-silikonowy (SISITYNK
040), charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo wysoką elastycznością oraz
dużą odpornością  na agresję biologiczną, brudzenie i starzenie, a także znakomitą paroprzepuszczalnością. Łączy w
sobie zalety tynków silikonowych i silikatowych.
Dzięki wysokiej jakości SISITYNKU 040, system TURBO- WSISI można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie wymagana
jest podwyższona odporność na czynniki biologiczne.
Nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności
publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm,
2,0 mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej zwykłej i lamelowej:
LEPSTYR-W 230
Termoizolacja: wełna mineralna o grubości do 250 mm
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-W 240,
STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikatowo
-silikonowe: TYNKOLIT-SISI 333, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B 225 podkład tynkarski nie jest wymagany)

Tynk silikatowo-silikonowy: SISITYNK 040
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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Systemy na wełnie mineralnej

TURBO-WSISI

TURBO-WSO
PROTECT
Systemy na wełnie mineralnej

siatka zbrojąca
zaprawa klejąca
silikonowy podkład
tynkarski
termoizolacja
tynk
nano-silikonowy

zaprawa klejąco-zbrojąca

Charakterystyka i zastosowanie systemu
TURBO-WSO PROTECT to nowoczesny system ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej
(zwykłej i lamelowej) jako materiału termoizolacyjnego. Jego wykończeniem jest masa tynkarska SILIKON PROTECT
031. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii ma niezwykle zwartą strukturę, co w maksymalnym stopniu ogranicza
wnikanie wody. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na starzenie pod wpływem promieniowania UV. Dzięki wysokiej hydrofobowości tynk SILIKON PROTECT 031 posiada bardzo dobre właściwości
użytkowe, jak samooczyszczanie się, co sprawia, że elewacja nie tylko zachowuje czystość przez długi czas, ale także
nie porasta glonami, algami i pleśnią. Bardzo zwarta struktura tynku nie jest barierą dla pary wodnej. System ociepleń TURBO-SO PROTECT szczególnie polecany jest do budynków narażonych na działanie agresji biologicznej, czyli
stojących w pobliżu zbiorników wodnych i miejsc zadrzewionych. Sprawdzi się   również przy renowacji obiektów
zabytkowych oraz w miejscach nasłonecznionych. Idealny do ścian otwartych dyfuzyjnie.
Nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności
publicznej, a także do termomodernizacji budynków już istniejących.
Dostępny jest w bogatej palecie barw Color Design, Trendy oraz California w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5mm, 2,0
mm, 3,0 mm w strukturze drapanej (kornikowej) oraz baranka.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej zwykłej i lamelowej:
LEPSTYR-W 230
Termoizolacja: wełna mineralna o grubości do 250 mm
Zaprawa klejąco – zbrojąca, z włóknem: STYRLEP-W 240,
STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca 145g
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Podkład (grunt) pod tynki cienkowarstwowe silikonowe:
TYNKOLIT-SO 332, TYNKOLIT-U 340 (do zaprawy STYRLEP-B
225 podkład tynkarski nie jest wymagany)
Tynk nano-silikonowy: SILIKON PROTECT 031
Elementy uzupełniające: profil startowy, mocowanie mechaniczne, termoizolacja, siatki zbrojące, profile wykończeniowe
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®

MultiTherm MW
mur ocieplany
zaprawy klejące
PCI Multicret
wełna mineralna

zaprawy klejąco-szpachlowe
PCI Multicret z warstwą siatki

grunt PCI Multigrund PGU
tynki cienkowarstwowe
PCI Multiputz
farby PCI Multitop

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Pierwszy system na rynku polskim dający analogicznie jak system Mutlitherm EPS, możliwość naprawy, renowacji czy
też zwiększenia grubości termoizolacji bez konieczności rozbiórki i utylizacji starego ocieplenia wykonanego z płyt
wełny mineralnej. System umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla:
- ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub
- ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, warstwowego układu, składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej mogą być mocowane za
pomocą zaprawy klejącej oraz zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym. Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia
wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu
składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca zapewnia przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża.
Łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy wełny, aż do nośnego podłoża mineralnego i być
zakotwione w ścianie na głębokość ściśle określoną w projekcie ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łącznikow
mechanicznych i rodzaju podłoża. System posiada krajową Aprobatę Techniczną AT‑15‑7741/2016.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawy klejące do płyt wełny mineralnej: PCI Multicret
PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Wełny mineralne spełniające następujące wymagania według normy PN‑EN 13162:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”:
– klasa tolerancji grubości – T5 dla płyt lamelowych i T4 lub T
5 dla płyty zwykłej
– odchyłki wymiarów: długości } 2%, szerokości } 1,5%
– stabilność wymiarów – DS.(TH)
– nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS
– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu – WL(P)
– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni
czołowych, kPa dla płyt lamelowych ≥ 80 (TR80) i dla płyt
zwykłych ≥ 7,5 (TR 7,5)
– klasa reakcji na ogień – co najmniej A1)
Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym posiadające
Europejskie Aprobaty techniczne/Europejskie Oceny Technicz-

ne wydane na podstawie ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych”
Siatki z włokna szklanego: Vertex R131 A101, VERTEX R117
A101, ST 2924‑100/7, ST--112‑100/7, ASGLATEX 03-01, ASGLATEX 03-43, SSA-1363-160 SM0.5
Zaprawy klejąco-szpachlowe do zatapiania siatki PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White
Środek gruntujący PCI Multigrund PGU
Tynki mineralne: „PCI Multiputz MSP (faktura baranka), PCI
Multiputz MRP (faktura kornikowa), PCI Multiputz ED (tynk
gładki lub dekoracyjny)
Tynki silikatowe: „PCI Multiputz ZT (faktura baranka), PCI
Multiputz RT (faktura kornikowa)
Tynki silikonowe: „PCI Multiputz ZS (faktura baranka), PCI Multiputz RS (faktura kornikowa), PCI Multiputz NoBio Z (faktura baranka),
Tynki silikatowo-silikonowe: PCI Multiputz ZX (faktura baranka),
Farby elewacyjne: farba silikatowa PCI Multitop FT, farba silikonowa PCI Multitop FS, mineralno- polimerowa farba silikonowa PCI Multitop FM  
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Systemy na wełnie mineralnej

System ociepleń ścian zewnętrznych

Lobatherm MI-XI
System ociepleń wewnątrz budynków
System ociepleń MI-XI z izolacją termiczną
z płyt mineralnych
Systemy na wełnie mineralnej

ściana
klej
mineralne
płyty izolacyjne
zaprawa
mineralna

siatka
zaprawa
mineralna
tynk mineralny
farba wewnętrzna

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony wewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z niepalnej mineralnej hydroaktywnej płyty o bardzo dobrej dyfuzyjności pary wodnej i izolacyjności akustycznej. System jest łatwy
w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla inwestora; posiada klasę odporności ogniowej A1; płyta MI-XI zapewnia
dobry mikroklimat pomieszczeń i poprawia akustykę pomieszczeń.

Zastosowanie: Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ściany
powinny być ocieplane od strony zewnętrzenej.
System MI-XI jest zalecany do remontów budynków zabytkowych, budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych,
gdzie służby konserwatorskie nie zgadzają się na użycie tradycyjnego docieplenia ścian zewnętrznych, bądź elewacje są
wykończone cegłą lub kamieniem.

System ten zapewnia oryginalny wygląd elewacji przy jednoczesnej poprawie efektywności izolacyjnej. Daje możliwość
ocieplania wybranych pomieszczeń. Umożliwia szybkie nagrzanie okresowe pomieszczeń typu kościoły i sale konferencyjne.
Poprawia akustykę pomieszczeń, jest w pełni dyfuzyjny i paroprzepuszczalny.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Mocowanie: do podłoża mineralnego zaprawą klejowo-szpachlową, powierzchnia styku 100%.
Zaprawa klejąca: do klejenia i szpachlowania płyt MI-XI - mineralna MS-KS-K, biała, mineralna, wysoce dyfuzyjna o bardzo
dobrej przyczepności, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Materiał izolacyjny: mineralne płyty MI-XI, zgodne z ETA05/0093, 600 x 390 mm (wiele grubości).
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Wyprawa zbrojąca: zaprawa mineralna MS-KS-K, biała, mineralna, wysoce dyfuzyjna o bardzo dobrej przyczepności, do
stosowania wewnątrz pomieszczeń + siatka z włókna szklanego 165g/m² lub 145 g/m², alkalioodporna, klasy GP CS II,
λ= 0,27 w/m·K, zużycie 0,9 kg/m² /1mm, uziarnienie 0,6 mm.
Powłoka malarska: farba siloksanowa LX 300, farba silikonowa LX 350, farba silikatowa LK 300.
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Lobatherm W
ściana
klej
wełna
klej

tynk

siatka

tynk strukturalny
farba fasadowa

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z wełny mineralnej kamiennej, z możliwością wykończenia tynkami cienkowarstwowymi (stosowane w systemie są odporne
na czynniki atmosferyczne oraz korozję biologiczną). System łatwy w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla
inwestora; system posiada klasę odporności ogniowej A1 dla układów z tynkami mineralnymi malowanymi farbą
lub bez powłoki malarskiej oraz klasę odpornosci ogniowej B dla układów z tynkami siloksanowymi; bardzo dobra
paroprzepuszczalność.
Zastosowanie: do wysokich budynków (powyżej 25 m od poziomu terenu); do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym

Komponenty wchodzące w skład systemu
Mocowanie: do podłoża mineralnego zaprawą klejową lub
klejowo-szpachlową.
Zaprawa klejąca: do klejenia wełny - zaprawa mineralna
M100 (szara ) lub do klejenia i szpachlowania płyt wełny mineralnej - mineralna zbrojona włóknem SKS* (szara lub biała).
Materiał izolacyjny: płyty z wełny mineralnej lub lamelowej
określone wg wymogów PN-EN 13163:2009.
Warstwa zbrojona: mineralna zbrojona włóknem SKS (szara
lub biała) + siatka z włókna szklanego 160g/m² lub 145 g/m²,
alkalioodporna.
Farba gruntująca: mineralny podkład gruntujący MPGp lub
GTM - dla tynków mineralnych i krzemianowych, preparat
gruntujący z dodatkiem kwarcu – dla tynków siloksanowych
i silikonowych

Wyprawa tynkarska: siloksanowe tynki cienkowarstwowe
SXK, SXR wg palety quick-mix, silikonowe tynki cienkowarstwowe SHK, SHR wg palety quick-mix, mineralne tynki cienkowarstwowe, SPS, SQS, MRS wg palety quick-mix lub białe.
Powłoka malarska: farba siloksanowa LX 300, farba silikonowa LX 350, farba silikatowa LK 300.
Elementy uzupełniające: tynki mozaikowe BUP, łączniki z trzpieniem stalowym stosowane zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego ocieplenia.
System oparty na izolacji płytami styropianowymi zgodnie z
Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4309/2015.
*Nie wymaga gruntowania pod tynki strukturalne quick-mix
w systemach Lobatherm wykonywanych w jednym cyklu roboczym.
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Systemy na wełnie mineralnej

Oparty na izolacji termicznej
z mineralnej wełny kamiennej

StoTherm Mineral
Mineralny, niepalny
system z izolacją z wełny mineralnej
ściana
zaprawa zbrojąca

Systemy na wełnie mineralnej

zaprawa zbrojąca
tynk
klej

siatka

wełna mineralna

Charakterystyka i zastosowanie systemu

Odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki dodatkowej powłoce ochronnej. Duża wytrzymałość mechaniczna. Wysoka izolacyjność cieplna, odporność na działanie czynników atmosferycznych i wysoka przepuszczalność pary wodnej. System sklasyfikowany jako niepalny. Możliwość wykonania w wersji chroniącej przez
elektro-smogiem, opcjonalnie efekt Lotosu®
Warstwa zewnętrzna: tynki silikonowe, silikatowe i akrylowe barwione w masie wg systemu StoColor oraz tynki mineralne. Możliwość zastosowania bardzo ciemnych kolorów dzięki powłoce
malarskiej StoColor X-Black. Gładkie i kreatywne powierzchnie
uzyskiwane dzięki tynkowi Stolit Milano. W skład systemu wchodzą elementy architektoniczne takie jak: profile i bonie StoDeco,
płytki z kamienia naturalnego i ceramiczne oraz płytki klinkierowe
Obróbka: Efektywna obróbka dzięki możliwości zastosowania
techniki maszynowej wraz z technologią Stop & Go. Liczne rozwiązania szczegółów (biblioteki detali CAD)

Zastosowanie: stare i nowe budownictwo do 100 m wysokości
budynku. Granica stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym. Możliwość zastosowania na podłożach: mur (beton,
cegła wapienno-piaskowa, cegła, beton komórkowy), wielka
płyta, budownictwo szkieletowe drewniane. System gwarantuje
niwelację nierówności do 2 cm lub do 3 cm w wariancie z zastosowaniem mechanicznego mocowania szynowego. Dekoracyjna aranżacja elewacji z zastosowaniem płytek ceramicznych,
kamienia naturalnego lub tynku

Komponenty wchodzące w skład systemu
Klejenie: Sto-Baukleber.
Izolacja: płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej.
Mocowanie: klejenie lub klejenie i łączniki mechaniczne (w zależności od wysokości budynku, rodzaju wełny i stanu podłoża)
Zaprawa zbrojąca: StoLevell Uni
Siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe, Sto-Glasfasergewebe F,
Sto-Panzergewebe (jako dodatkowa siatka dla uzyskania bardzo
wysokiej odporności mechanicznej),Sto-Abschirmgewebe AES (dla
uzyskania dodatkowej ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego)
Powłoka pośrednia: StoPrep Miral / StoPrep QS / Sto-Putzgrund/
Sto-Putzgrund – w zależności od wariantu tynku (wersje QS dedykowane do pracy w warunkach bardzo niskich temperatur i/lub wysokiej wilgotności względnej powietrza)
Powłoka końcowa, tynki:
na spoiwie akrylowym: Stolit K (uziarnienie od 1,0 do 6,0 mm) faktura „baranek”, Stolit R (uziarnienie od 1,5 do 6,0 mm) faktura „kornik”, Stolit Effect (uziarnienie 3,0 mm) faktura dowolna – do natrysku
ozdobnych granulatów, Stolit MP(cienko-, srednio- lub grubowarstwowy) faktura modelowana, Stolit Milano – bardzo gładki tynk
z efektem lotosu (umożliwiające spłukiwanie brudu podczas opadów
deszczu): StoLotusan K (uziarnienie od 1,0 do 3,0 mm) faktura „kornik”, StoLotusan MP (cienko-, srednio- lub grubowarstwowy) faktura modelowana
na spoiwie silikonowym: StoSilco K (uziarnienie od 1,0 do 3,0 mm)
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faktura „baranek”, StoSilco R (uziarnienie od 1,5 do 3,5 mm) faktura
„kornik”, StoSilco MP (cienko-, srednio- lub grubowarstwowy) – faktura modelowana
na spoiwie akrylowym w wersji zimowej (temperatura obróbki miedzy 0°C a 15°C): Stolit QS K (uziarnienie od 1,0 do 3,0 mm) faktura
„baranek”, Stolit QS R (uziarnienie od 1,5 do 3,0 mm) faktura „kornik”, Stolit QS MP (cienko-, srednio- lub grubowarstwowy) faktura
modelowana
na spoiwie silikonowym w wersji zimowej (temperatura obróbki miedzy 0°C a 15°C): StoSilco QS K (uziarnienie od 1,0 do 3,0 mm) faktura „baranek”, StoSilco QS R (uziarnienie od 1,5 do 3,0 mm) faktura
„kornik”, StoSilco QS MP (cienko-, srednio- lub grubowarstwowy)
faktura modelowana
na spoiwie silikatowym: StoSil K (uziarnienie od 1,0 do 3,0 mm)
faktura „baranek”, StoSil R (uziarnienie od 1,5 do 3,0 mm) faktura
„kornik”, StoSil MP (cienko-, srednio- lub grubowarstwowy) faktura
modelowana
na spoiwie mineralnym: StoMiral K (uziarnienie od 1,5 do 6,0 mm)
faktura „baranek”, StoMiral R (uziarnienie od 1,5 do 6,0 mm) faktura
„kornik”, StoMiral MP (struktura drobnoziarnista) faktura modelowana, StoMiral Nivell F (struktura drobnoziarnista) bardzo gładki tynk
Powłoki malarskie do stosowania opcjonalnie, w zależności od wyprawy tynkarskiej: StoColor Silco – silikonowa farba elewacyjna, StoColor
Jumbosil – akrylowa farba elewacyjna uszlachetniona silikonem.
Dopuszczenia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0231
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System Tytan
na wełnie mineralnej

klej do wełny mineralnej
łącznik do termoizolacji

zaprawa do
zatapiania siatki

siatka z włókna szklanego
zaprawa do zatapiania
siatki

warstwa zewnętrznego
tynku

grunt

Charakterystyka i zastosowanie systemu
Profesjonalna termoizolacja budynku wymaga systemowego podejścia do wykonywanych prac, które zagwarantują
wysokie parametry izolacyjne, będące podstawą do zwrotu z inwestycji. Produkty systemu zostały zaprojektowane
tak, aby spełniać wszystkie wymagania w zakresie izolacji przy zachowywaniu wysokiej trwałość i odporności na
czynniki zewnętrzne.
Szeroki wybór systemów gwarantuje możliwość dopasowania produktów do wykonywanych prac, sposobu izolacji
budynku czy specyficznych w danym regionie warunków atmosferycznych.

Komponenty wchodzące w skład systemu
TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania
wełny mineralnej, styropianu i zatapiania siatki
Płyta z wełny mineralnej
Łaczniki do termoizolacji TYTAN®
TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania
wełny mineralnej, styropianu i zatapiania siatki
Siatka z włókna szklanego TYTAN® 145 lub 160
TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania

wełny mineralnej, styropianu i zatapiania siatki
TYTAN® Grunt do systemów
TYTAN® Tynk cienkowarstwowy zolokrzemowy /hybrydowy /silikonowy:
Natryskowy BARANEK 1,5 mm
BARANEK 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
KORNIK 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
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Systemy na wełnie mineralnej

płyta z wełny mineralnej

Atlas Roker G
Systemy na wełnie mineralnej

Odmiana I

Odmiana II

Odmiana III

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System do wykonywania ociepleń na powierzchni stropów (od strony sufitów) i ścian wewnatrz i na zewnątrz budynku.
Technologia wykonania ocieplenia systemem polega na umocowaniu do powierzchni ścian wewnętrznych lub stropów
(od strony sufitów), płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, a następnie wykonaniu na nich warstwy zewnętrznej według jednej z trzech odmian materiałowo-technologicznych. W odmianie I na wełnie mineralnej wykonuje się (ręcznie) warstwę
z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie uzyskaną powierzchnię pokrywa się farbą elewacyjną. W odmianie II na wełnie mineralnej wykonuje się warstwę z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie uzyskaną
powierzchnię pokrywa się tynkiem cienkowarstwowym, z opcjonalnym malowaniem. W odmianie III na przyklejonych
płytach z wełny mineralnej (jednostronnie impregnowanych), metodą natryskową wykonuje się warstwę zewnętrzną z
tynku cienkowarstwowego. Odmiana III pozwala ograniczyć koszty zarówno materiału jak i robocizny, oraz skrócić czas
montażu systemu przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności technicznej i użytkowej.

Właściwości
To kompletny zestaw materiałów do wykonania ocieplenia.
Dostępny w trzech odmianach materiałowo-technologicznych. Umożliwia uzyskanie wymaganej przepisami izolacyj-

ności cieplnej stropów. Elementy systemu są niepalne. Ma
klasyfikację jako nierozprzestrzeniający ognia przez ściany
(NRO). Charakteryzuje się wysoką klasą reakcji na ogień.

Komponenty wchodzące w skład systemu:
(odmiana I)
Mocowanie termoizolacji: ATLAS ROKER W-20, opcjonalnie:
wełna zwykła - łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym,
wełna lamelowa - łączniki nie są wymagane w przypadku gdy:
podłoże jest surowe (nieotynkowane), wytrzymałość podłoża
na rozciąganie > 0,08 MPa), ocieplenie montowane jest na
wysokości do 20 m
Termoizolacja: płyty z wełny mineralnej i lamelowej
Klej do siatki:  ATLAS ROKER W-20
Siatka z włókna szklanego
Wyprawa zewnętrzna, farba: Farba ATLAS ARKOL E, ATLAS
ARKOL S + środek gruntujący ARKOL SX, ATLAS ARKOL N +
środek gruntujący ARKOL NX, ATLAS FASTEL NOVA
(odmiana II)
Mocowanie termoizolacji: ATLAS ROKER W-20, opcjonalnie:
wełna zwykła - łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym,
wełna lamelowa - łączniki nie są wymagane w przypadku gdy:
podłoże jest surowe (nieotynkowane), wytrzymałość podłoża
na rozciąganie > 0,08 MPa), ocieplenie montowane jest na
wysokości do 20 m
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Termoizolacja: płyty z wełny mineralnej i lamelowej
Klej do siatki:  ATLAS ROKER W-20
Siatka z włókna szklanego
Tynk cienkowarstwowy: ATLAS CERMIT (mineralny) + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST, ATLAS SILKAT + preparat gruntujący ATLAS SILKAT ASX, ATLAS SILKON + preparat
gruntujący ATLAS SILKON ANX
Warstwa zewnętrzna, farba: ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL
S + środek gruntujący ARKOL SX, ATLAS ARKOL N + środek
gruntujący ARKOL NX, ATLAS FASTEL NOVA
(odmiana III)
Mocowanie termoizolacji: ATLAS ROKER W-10, ATLAS ROKER W-20, opcjonalnie: wełna zwykła - łączniki mechaniczne z
trzpieniem stalowym, wełna lamelowa - łączniki nie są wymagane w przypadku gdy: podłoże jest surowe (nieotynkowane),
wytrzymałość podłoża na rozciąganie > 0,08 MPa), ocieplenie
montowane jest na wysokości do 20 m
Termoizolacja: płyty lamelowe
Tynk cienkowarstwowy: ATLAS CERMIT MN
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MultiTherm G
®

strop
zaprawy klejące
PCI Multicret

grunt PCI Multigrund
PGU

wełna mineralna

tynki cienkowarstwowe
PCI Multiputz
alternatywnie farby
PCI Multitop

Charakterystyka i zastosowanie systemu
To system ociepleń służący do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów, w pomieszczeniach zamkniętych
lub otwartych oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi, piwnice), nad którymi znajdują się
pomieszczenia ogrzewane, w budynkach nowo wznoszonych i użytkowanych. Ocieplenie to może być również stosowane w celu zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach zamkniętych.
Specyfika tego systemu polega na wykończeniu powierzchni wełny farbą bądź tynkiem nanoszonym metoda natryskową. System posiada lokalną Aprobatę Techniczną AT‑15‑8096/2016.
MultiTherm®  G został sklasyfikowany zgodnie z normą PN‑EN 13501‑1+A1;2010, w klasie A2-s1, d0 reakcji na ogień
oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami)
jako niepalny, niekapiący i nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Zaprawy klejące do przyklejania wełny mineralnej:

– współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

PCI Multicret PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super
White

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni
czołowych, kPa ≥ 20 (TR20)

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

– klasa reakcji na ogień – co najmniej A1)

– klasa tolerancji grubości – T5

Tynk mineralny: PCI Multiputz MSP 1

– odchyłki wymiarow: długości } 2%, szerokości } 1,5%
– stabilność wymiarow – DS.(TH)

Środek gruntujący: PCI Multigrund PGU stosowany opcjonalnie w wypadku mocowania płyt z wełny mineralnej bez fabrycznego gruntowania
Opcjonalnie farby: PCI Multitop FT, PCI Multitop FM

– nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS
– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu – WL(P)
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System ociepleń stropów

Lobatherm G BS
System ociepleń stropów

Systemy na wełnie mineralnej

strop

wełna

klej

tynk

Charakterystyka i zastosowanie systemu
System izolacji termicznej i akustycznej stropów pod pomieszczeniami ogrzewanymi. Niepalny, bez warstwy zbrojącej
i nie wymagający kołkowania.
Zastosowanie: Garaże w centrach handlowych, budynki mieszkalne z parkingami podziemnymi itp. Do obiektów nowych i remontowanych.

Komponenty wchodzące w skład systemu
Mocowanie: do stropów betonowych zaprawą klejową SKS
do mocowania wełny mineralnej lamelowej metodą pełnopowierzchniową (pacą z grzebieniem). Powierzchnia styku 100%.
Podłoże musi być przyczepne bądź zagruntowane za pomocą
UG lub PHG.
Materiał izolacyjny: wełna lamelowa z fazowanymi krawędziami przeznaczona do systemów ociepleń stropów (grubość 60-150 mm)
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Powłoka dekoracyjna: tynk polimerowo-mineralny GBS
o strukturze baranka 1,5 mm (opcjonalnie tynki akrylowe IKK /
KHK 1,0 mm). Tynki należy nanosić metodą natryskową (dysza
6 mm) przy pomocy maszyn pompujących.
System oparty na izolacji z wełną mineralną fazowaną zgodny
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7549/2010 wraz z aneksem.
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PAROC Linio
Systemy na wełnie mineralnej

ściany: beton

warstwa elewacji:
tynk cienkowarstwowy

izolacja termicznaPAROC Linio 80
tynk+siatka zbrojąca
z włókna szklanego

Charakterystyka systemu
Produkty wchodzące w skład systemu PAROC Linio to niepalne płyty z wełny kamiennej, które można stosować w
charakterze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej istniejących lub nowo realizowanych elewacji z cienkowarstwowymi tynkami fasadowymi. Ze względu na zróżnicowane właściwości, szeroka gama produktów i konfiguracji strukturalnych umożliwia łatwe dopasowanie konkretnej izolacji do danej otynkowanej ściany zewnętrznej.
Rozwiązaniem szczególnie przystosowanym do przegród termomodernizowanych lub posiadających drewnianą konstrukcję szkieletową, są płyty fasadowe o doskonałej izolacyjności cieplnej – płyta PAROC Linio 10 (λD = 0,036 W/
mK) oraz PAROC Linio 15 (λD = 0,037 W/mK). PAROC Linio 15 dodatkowo charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni, dzięki czemu zapewnia uzyskanie gładkiej i szczelnej
powierzchni fasady oraz miejsc krytycznych wokół otworów przeznaczonych na stolarkę. Do realizacji projektów
zakładających grubszą warstwę izolacji, wykorzystać można z kolei PAROC Linio 80 – płytę lamellową, której ułożone
prostopadle do ocieplanej powierzchni włókna gwarantują wyższą przyczepność do podłoża, co umożliwia szybki i
łatwy montaż bez konieczności stosowania łączników mechanicznych. Płyta lamelowa posiada bardzo dobrą izolacyjność cieplną oraz jest odporna na działanie alkaliów. Zastosowanie produktu stanowi doskonałe podłoże do zapraw
klejowych oraz poprawia izolacyjność akustyczną i zwiększa odporność ogniową fasady otynkowanej.
Ze względu na naturalne właściwości wełny kamiennej, rozwiązania z serii PAROC Linio nie gromadzą wilgoci, są
w pełni odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i zapewniają zdrowy mikroklimat wewnątrz
pomieszczeń. Dzięki najwyższej klasie reakcji na ogień A1 odpowiadającej klasyfikacji „wyrób niepalny”, produkty
wchodzące w skład systemu PAROC Linio spełniają wymagania stawiane w przepisach ochrony przeciwpożarowej dla
izolacji termicznych i akustycznych budynków. Płyty charakteryzuje przy tym optymalna sprężystość, dzięki czemu z
jednej strony łatwo dopasowują się do ewentualnych nierówności podłoża, a z drugiej – pomagają uzyskać gładką
powierzchnię bazową pod zaprawę tynkarską.

Komponenty wchodzące w skład systemu
• PAROC Linio 10
• PAROC Linio 15
• PAROC Linio 80
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tynk + siatka zbrojąca
z włókna szklanego
powlekanego plastikiem

izolacja termiczna
PAROC Linio 10
lub PAROC Linio 15
warstwa elewacji:
tynk cienkowarstwowy

łączniki
mechaniczne

Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy użyć izolacji termicznej PAROC Lino 15

Rada eksperta – Adam Buszko, Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych w Paroc Polska

Ze względu na szybkość wiązania zaprawy klejowej, bardzo istotna jest dokładność montażu płyt
fasadowych z wełny – niedopuszczalne jest np. korygowanie ułożenia płyt po upływie kilku minut
od ich przyklejenia. W celu uzyskania trwałej warstwy izolacyjnej, zaprawę klejową nanosimy na
płyty w dwóch etapach – zarówno, gdy kleimy całą powierzchnię, jak przy metodzie obwodowo
-punktowej. W pierwszej kolejności gładką stroną pacy szpachlujemy całą powierzchnię płyty lub
obwód i miejsca pod przyszłymi plackami kleju. Po wyschnięciu, na przygotowane miejsca nakładamy drugą warstwę zaprawy klejowej i rozprowadzamy równomiernie pacą zębatą 12x12 mm.
Montaż zaczynamy od dołu, czyli od listwy cokołowej i w miarę postępowania w górę układamy
płyty na mijankę, czyli z przesunięciem o pół długości w stosunku do płyt ułożonych niżej. Każdą
z płyt przykładamy w odległości ok. 2 cm od poprzednich, a następnie dosuwamy na styk do ich
krawędzi i dokładnie dociskamy pacą drewnianą, pokonując lekką sprężystość.

Właściwości techniczne
PAROC Linio 10

PAROC Linio 15

PAROC Linio 80

EN 13162:2012

EN 13162:2012

EN 13162:2012

Współczynnik przewodzenia ciepła λD

0,036 W/mK

0,037 W/mK

0,040 W/mK

A1

A1

A1

Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σm

20 kPa

30 kPa

50 kPa

10 kPa

15 kPa

80 kPa

≤ 1 kg/m²

≤ 1 kg/m²

≤ 1 kg/m²

≤ 3 kg/m²

≤ 3 kg/m²

≤ 3 kg/m²

1

1

1

Norma zharmonizowana
Klasa reakcji na ogień

Wytrzymałość na rozciąganie
prostopadle do powierzchni TR, σmt
Nasiąkliwość wodą
(krótkotrwała) WS, Wp

Długotrwała Nasiąkliwość Wodą
WL(P), Wlp

Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, µ
Szerokość

600 mm

600 mm

200 mm

Długość

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Grubość

50-250 mm

20-200 mm

50-340 mm
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konstrukcja nośna
ściany: beton

Co inwestor
wiedzieć powinien
QQ Ocieplenie jest wizytówką budynku,
dlatego do jego wykonania należy
wybierać materiały od sprawdzonego dostawcy z wieloletnim doświadczeniem.
QQ Ocieplenie budynku jest jednym
z niewielu elementów budynku,
którego koszt podlega zwrotowi
w czasie eksploatacji/ogrzewania
budynku.
QQ Ocieplenie działa nie tylko zimą, ale
także latem, kiedy chroni budynek
przed przegrzaniem pomieszczeń.
QQ Ocieplenie powinno być odpowiednio dobrane do właściwości termoizolacyjnych ściany, rodzaju podłoża, sposobu użytkowania budynku,
przeznaczenia i wymogów p.poż.
QQ Wymogi techniczne dotyczące
izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych są stopniowo podnoszone (kolejny etap od 2017 i 2021
roku), dlatego warto to uwzględnić
od razu przy planowaniu inwestycji,
której okres amortyzacji jest znacznie dłuższy.
QQ Dobry projekt ocieplenia budynku
ogranicza w dużym stopniu możliwość wystąpienia problemów
w trakcie realizacji.
QQ Ciemna kolorystyka elewacji powoduje nadmierne nagrzewanie
wierzchniej warstwy systemu, co
może mieć niekorzystny wpływ na
trwałość i/lub estetykę elewacji.
QQ Efekt końcowy zależy w dużej mierze od jakości prac ociepleniowych,
dlatego należy starannie wybrać
i kontrolować wykonawcę.
QQ Wiele etapów prac ociepleniowych
ulega zakryciu i nie można ich ocenić przy odbiorze końcowym. Bieżąca kontrola i odbiory cząstkowe
powinny być przeprowadzane na
każdym istotnym etapie prac ociepleniowych, co pozwoli ograniczyć
ilość problemów w przyszłości.
QQ Gwarancja jest udzielana tylko na
kompletne rozwiązanie systemowe
od jednego producenta.
QQ W celu zapewnienia długookresowej i bezproblemowej eksploatacji
systemu ociepleń, konieczna jest
systematyczna pielęgnacja, konserwacja i kontrola stanu technicznego
ocieplenia
QQ W przypadku budynków prawidłowo ocieplonych wcześniej systemem ociepleń na bazie styropianu,

którego grubość nie spełnia aktualnych wymogów technicznych
i ekonomicznych, istnieje możliwość
zamontowania kolejnej warstwy
systemu ociepleń w systemie KABE
THERM RENO.

Tomasz Puzyniak
kierownik Działu Aplikacji
i Zastosowań KABE


mineralnych tworzących system
ociepleniowy.
QQ Jeśli od systemodawcy oraz wykonawcy wymagana jest promesa
gwarancyjna na zastosowane systemowe rozwiązanie oraz jego wykonanie, taki dokument również
powinien być przedstawiony wraz
z jasno określonymi stopniami odpowiedzialności
systemodawcy
oraz wykonawcy robót. Dokument
taki musi być zatwierdzony przez
wszystkie strony jeszcze przed rozpoczęciem prac elewacyjnych.

Grzegorz Lechowski
product manager quick-mix


Grzegorz Lachowski
Dla inwestora czyli osoby lub firmy,
która ostatecznie decyduje o przeznaczeniu, funkcji, estetyce oraz koszcie
realizowanej inwestycji, decydujące są
argumenty kosztów proponowanego
rozwiązania systemowego oraz powiązanie ich z jakością.
Dużą rolę odgrywa także kwestia robocizny – prawidłowość wykonania systemu.
Inwestor powinien zatem wiedzieć:
QQ Jaka technologia/system została
wybrana/zatwierdzona do realizacji prac ociepleniowych i dlaczego
takie rozwiązanie jest optymalne.
Optymalne, a zatem zgodne (o parametrach nie gorszych) z dokumentacją projektową. Wskazane
jest, aby inwestorowi przedstawione
zostały wszelkie dokumenty, którymi systemodawca „podpiera się”
oferując swoje rozwiązania. Mile
widziane są referencje (wykonane
wcześniej obiekty), które potwierdzają jakość proponowanych materiałów.
QQ Kto i w jakich ramach czasowych
będzie realizował prace elewacyjne
– świadomość inwestora w kwestii
wymogów i zaleceń wykonywania
prac ociepleniowych oraz obróbki
i wiązania materiałów produktów
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Wojciech Szczepański
Inwestor, przed wykonaniem ocieplenia,
powinien zadbać o swoje interesy poprzez podpisanie odpowiedniej umowy
z Wykonawcą ETICS. Stowarzyszenie na
rzecz Systemów Ociepleń opracowało dokument o nazwie „Załącznik do
umowy o wykonanie prac ociepleniowych” http://www.systemyocieplen.pl/
pliki/SSO_zalacznik_umowa_o_wykonanie_prac_ETICS.docx, który dokładnie
definiuje to, na co Inwestor powinien
zwrócić uwagę.

Wojciech Szczepański
dyrektor działu zarządzania produktem
firmy STO

Co wykonawca
wiedzieć powinien
QQ Prace ociepleniowe można rozpocząć dopiero gdy :
-- roboty dachowe, demontaż
i montaż okien, izolacje oraz
podłoża pod posadzki balkonów
lub tarasów zostaną zakończone
i odebrane;
-- wszelkie nieprzeznaczone do
ostatecznego pokrycia powierzchnie takie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki okładziny kamienne, glazura
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte;
-- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty
wewnętrzne „mokre” powinny
być wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowały
nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych);
-- na powierzchniach poziomych
murów ogniowych, attyk, gzymsów i innych zostaną wykonane
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem;
-- zostanie jasno określony sposób
zakończenia ocieplenia i jego
połączenia z innymi elementami
budynku;
-- przejścia instalacji lub innych
elementów
budynku
przez
płaszczyzny ocieplane zostaną
rozmieszczone i opracowane
w sposób zapewniający całkowitą trwałość i szczelność.
QQ Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, muszą
zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża. Należy
również wyeliminować ich szkodliwy
wpływ na podłoże systemu.
QQ Ocieplenie nie służy do wyrównywania krzywych ścian, dlatego podłoże
przeznaczone do ocieplania należy
wcześniej sprawdzić i w uzasadnionych przypadkach wyrównać.
QQ Podczas wykonywania prac ociepleniowych na podłożach niepewnych,
należy wcześniej przeprowadzić test
przyczepności próbek styropianu.
QQ Wykonywanie ocieplenia powinno
odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych, wszelkie

QQ

QQ

QQ
QQ

odstępstwa od dokumentacji powinny posiadać pozytywne uzgodnienia
nadzoru autorskiego, a w przypadku
robót wymagających pozwolenia na
budowę muszą być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
Wykonujący prace ociepleniowe
musi bezwzględnie przestrzegać
reżimu technologicznego, w szczególności:
-- stosować wyłącznie systemy zamknięte, niedopuszczalne jest
mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to
powstaniem szkód i powoduje
utratę gwarancji producenta;
-- wszelkie materiały wchodzące
w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
-- w czasie wykonywania robót
i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż 5 stopni C i nie wyższa niż 25 stopni C,
a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie
powinna być niższa niż 8 stopni C, co zapewnia odpowiednie
warunki wiązania;
-- podczas wykonywania robót
i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nasłonecznienie,
silny wiatr);
-- zagrożone płaszczyzny należy
odpowiednio zabezpieczyć;
-- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej (ustawione rusztowanie
wymaga odbioru technicznego);
Firma Farby KABE oferuje program
bezpłatnych szkoleń teoretycznych
i praktycznych oraz wsparcie techniczne i doradztwo na budowach.
Specjalnie dla Wykonawców uruchomiony został program lojalnościowy Klub Fachowca.
Oferujemy całą grupę farb i tynków
przeznaczonych do natrysku maszynowego.

Tomasz Puzyniak
kierownik Działu Aplikacji
i Zastosowań KABE
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Bartosz Polaczyk
Bezbłędne wykonawstwo to podstawa
trwałości systemu ociepleń. Wymaga
od specjalisty dobrej znajomości technologii oraz doświadczenia. Planując
prace termoizolacyjne należy zadbać
o właściwe przygotowanie podłoża, bo
od jego stanu będzie zależała trwałość
ocieplenia. Ściany należy w zależności
od sytuacji osuszyć, oczyścić, wyrównać
i zagruntować. Pominięcie tego etapu
może spowodować słabszą przyczepność warstw wyrównujących oraz zapraw klejowych. Prac tynkarskich nie
należy prowadzić w czasie deszczu,
podczas silnego wiatru lub dużego
nasłonecznienia. Bez stosowania odpowiednich osłon tzw. siatek elewacyjnych z tego typu pracami należy się
powstrzymać także przy temperaturze
poniżej 5 stopni C. W przypadku stosowania tynków mineralnych, czas, po
którym można malować tynk zależy od
temperatury i wilgotności powietrza.
Na długość sezonowania tynku ma także wpływ rodzaj wykorzystanej farby.
Zalecamy, by farbę SILIKATOWĄ 002
malować po minimum trzech dniach,
a SILIKONOWĄ 003 czy NANOTECH 006
malować po minimum siedmiu.
Decydującym czynnikiem przy wyborze
ociepleń jest miejsce, gdzie znajduje
się dana inwestycja. W aglomeracjach
miejskich i na terenach przemysłowych
najbardziej sprawdzają się rozwiązania
„samooczyszczające” na bazie tynków
silikonowych. Blisko lasów, czy zbiorników wodnych najlepszym wyborem
będą tynki odporne na porastanie
biologiczne np. silikatowe ze szkłem
wodnym. W miejscach narażonych na
uszkodzenia mechaniczne należy stosować tynki dyspersyjne akrylowe. Mają
one wyższą wytrzymałość na uderzenia
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niż tynki mineralne, które są bardziej
kruche. Aby przegroda miała dużą
otwartość dyfuzyjną, należy zastosować
systemy ociepleń na bazie wełny mineralnej i tynku mineralnego.
Pamiętajmy! Ocieplając budynek warto
stosować pełen system jednego producenta! Używanie produktów różnych
firm może powodować późniejsze problemy. Bardzo istotne jest, by korzystać
z oferty producentów renomowanych
i od wielu lat znanych na rynku. Jest to
gwarancją niezawodności systemu.
Aby prawidłowo wykonać ocieplenie,
należy przestrzegać minimalnych czasookresów między kolejnymi etapami
prac:
-- kołkowanie płyt termoizolacyjnych
i zatopienie siatki zbrojącej po minimum 3 dniach schnięcia kleju;
-- pokrycie warstwy zbrojącej podkładem tynkarskim po minimum
3 dniach schnięcia warstwy zbrojącej;
-- pokrycie tynkiem po 1 dniu schnięcia
podkładu tynkarskiego.

ne przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleniowych lub indywidualne wytyczne wykonania przygotowane
przez wybranego producenta systemu.
Powinien również zapoznać się z dokumentacją projektową, szczególnie w zakresie projektu wykonawczego. Ważne jest również poznanie propozycji
projektowych dotyczących wykonania
miejsc szczególnych elewacji.

Grzegorz Lechowski
product manager quick-mix


Bartosz Polaczyk
Dyrektor Techniczny
KREISEL Technika Budowlana
Wojciech Szczepański



Grzegorz Lachowski
Przystępując do prac z systemem ociepleniowym wykonawca powinien znać
stan i rodzaj podłoża na jakie montowany będzie ów system.
Jeżeli podłoże wymaga przeprowadzenia prac związanych z jego wzmocnieniem, wykonawca powinien znać/
określić we współpracy z projektantem
zakres tych prac.
Konieczna jest również inwentaryzacja
pionowości ścian, aby doprecyzować
sposób montażu systemu i grubości
izolacji przewidzianej w projekcie.
Wykonawca zobowiązany jest również
do prowadzenia prac według zasad
sztuki budowlanej. Powinien więc znać
wytyczne dotyczące montażu systemów ETICS, np. Instrukcja ITB 447/2009
lub Wytyczne Wykonawstwa Oceny
i Odbioru Robót Elewacyjnych z Zastosowaniem Zewnętrznych Zespolonych
Systemów Ocieplenia Ścian opracowa-

Wykonawca powinien przede wszystkim pamiętać, że ETICS to zestaw materiałów pochodzących od jednego
producenta objętych jedną aprobatą/
oceną techniczną (krajową lub europejską). Podczas wykonywania ocieplenia
należy stosować się do:
-- projektu ocieplenia;
-- wytycznych producenta systemu ( jeżeli takich nie ma, należy się opierać
na wytycznych branżowych opracowanych przez Stowarzyszenie na
rzecz Systemów Ociepleń).
Nieprzestrzeganie powyższych punktów (np. nieprawidłowe klejenie płyt
termoizolacyjnych, zastosowanie płyt
niespełniających wymogów projektu i/
lub aprobaty technicznej, niewłaściwe
wykonanie warstwy zbrojącej, zastosowanie łączników mechanicznych innych
niż w projekcie) skutkuje utratą gwarancji producenckich. Wykonawca tym samym przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane ocieplenie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
lub konieczności podniesienia kwalifikacji pracowników wykonujących ocieplenie, Wykonawca powinien zgłosić
się do producenta systemu z prośbą
o przeszkolenie w zakresie prawidłowego wykonania ETICS – każdy szanujący
się producent zapewnia takie usługi
bezpłatnie.

Systemy dociepleń - ETICS 2016

Wojciech Szczepański
dyrektor działu zarządzania
produktem firmy STO
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Bez grzybów
i alg na elewacji
System ociepleniowy
z tynkiem hydroﬁlowym

�.pas topdry
AquaBalance

30 KG

14 m 2
ODPORNY
NA GLONY

TRWAŁY

ELASTYCZNY

NISKIE
ZUŻYCIE

zł

zł

EKONOMICZNY CERTYFIKOWANY

SZEROKA GAMA
KOLORÓW

Technologia AquaBalance
to naturalna ochrona przed porastaniem
Technologia AquaBalance to nowatorskie rozwiązanie. Dzięki systemowi specjalnych
mikrokanalików z jednej strony znacznie zwiększa się powierzchnia parowania kropli wody
(ma ona wyraźnie spłaszczony kształt), a z drugiej strony – absorbowany jest nadmiar
wilgoci, która natychmiast oddawana jest do atmosfery. Efekt końcowy: powierzchnia
ściany bardzo szybko staje się sucha − algi, grzyby i pleśnie nie mają żadnych szans!

www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę w 24 godziny!

Co projektant
wiedzieć powinien
znaczoną do stosowania na elewacjach
wykonywanych w systemach ETICS.
Znajomość tych wartości zapewni optymalny dobór koloru dla danej elewacji
i zapewni jednocześnie jej trwałość.

Grzegorz Lechowski
product manager quick-mix


Wojciech Szczepański
dyrektor działu zarządzania
produktem firmy STO

Grzegorz Lachowski
Projektant rozważając przyjęcie systemu powinien zastosować się do zaleceń
zawartych w Aprobacie Technicznej.
Cytat z Aprobaty Technicznej ITB nr
AT-15-4310/2015 system quick-mix Lobatherm S ):
Projekt powinien uwzględniać:
-- obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruk
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami.
-- Instrukcję ITB nr 447/2009;
-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB: Część C.
Zeszyt 8 oraz określać  co najmniej:
-- sposób przygotowania podłoża,
-- grubość płyt styropianowych,
-- rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych,
-- sposób obróbki miejsc szczególnych
elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji
i in.).
Projektant dobierając kolory i struktury
materiałów stanowiących wykończenie
systemów ociepleniowych, powinien
również uwzględnić wpływ warunków
otaczających projektowany obiekt na
trwałość przyjętego rozwiązania.
W przywołanych wyżej Instrukcjach
Instytutu Techniki Budowlanej lub wytycznych wykonania systemów ociepleniowych, przygotowanych przez
producentów systemów, zawarte są
informacje dotyczące zasad stosowania
kolorów farb i tynków elewacyjnych.
Każdy producent/systemodawca określa
również współczynniki odbicia i pochłaniania światła słonecznego, czyli tzw.
współczynnik HBW (wyrażony w procentach) dla poszczególnych odcieni
tworzących paletę kolorystyczną prze-

nych elewacji (np. połączeń z dachem,
balkonami, dylatacji, itp.). Biblioteki
tego typu rozwiązań udostępniają z reguły producenci systemów.
Jeżeli Projektant nie chce w projekcie podawać z nazwy wybranego ETICS (np. ze
względu na zamówienie publiczne) powinien bardzo precyzyjnie określić wymagane parametry rozwiązania – najlepiej
wykorzystując parametry określone w 3
rozdziale aprobaty/oceny technicznej.



Wojciech Szczepański
Projektant powinien opierać się na sprawdzonych i kompletnych rozwiązaniach
ETICS – pochodzących od jednego producenta objętych jedną aprobatą/oceną
techniczną (krajową lub europejską).
Bardzo istotnym elementem projektu
jest właściwy dobór parametrów i grubości płyt termoizolacyjnych. Informacje te powinny być precyzyjnie podane
w projekcie, by przez pomyłkę nie zastosowano płyt o projektowanej grubości,
ale o znacznie gorszych parametrach
izolacyjności, co będzie skutkowało niespełnieniem przez ściany wymaganego
wskaźnika przenikania ciepła Uc. Należy też pamiętać, żeby w obliczeniach
uwzględniać mostki termiczne zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Bardzo istotną rolą Projektanta jest dobór rodzaju łączników mechanicznych,
ich ilości na 1 m2 oraz ich rozmieszczenia. O tym decyduje Projektant, co
potwierdzone jest zapisem w aprobacie/ocenie technicznej oraz w „Warunkach technicznych wykonawstwa, oceny
i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” opracowanych przez
stowarzyszenie branżowe.
Projektant jest również zobligowany
do zamieszczenia w projekcie szczegółowych rozwiązań dla miejsc szczegól-
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QQ Jedynie istotne parametry techniczne składników ocieplenia są zawarte
w deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowej wystawionej przez producenta systemu.
QQ Należy dokładnie sprawdzić jak będzie funkcjonowało zaprojektowane rozwiązanie ocieplenia budynku
w trakcie eksploatacji i czy nie zachodzi ryzyko rozwoju pleśni kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody i powstania punktu rosy.
QQ Trzeba tak zaprojektować ocieplenie
aby ograniczyć możliwość powstawania „mostków termicznych”.
QQ Należy zamieścić w projekcie ocieplenia szczegółowe informacje na
temat wykonania wszystkich połączeń ocieplenia z pozostałymi elementami budynku, ponieważ w tych
miejscach budynku najczęściej dochodzi do usterek.
QQ Trzeba uwzględnić, że wraz ze wzrostem grubości ocieplenia (ponad
14 cm) rośnie także ilość kondensowanej wilgoci na powierzchni elewacji, a co za tym idzie i większe ryzyko
wystąpienia porostu glonów i grzybów.
QQ Nie należy stosować w systemach ociepleń ciemnych kolorów
wierzchniej warstwy (o wsp. odbicia
światła Y≤ 20%), ponieważ może
to doprowadzić do nadmiernego
nagrzewania elewacji i pogorszenia
estetyki oraz skrócenia trwałości
eksploatacyjnej systemu.

Tomasz Puzyniak
kierownik Działu Aplikacji
i Zastosowań KABE

ETICS x 2 Jak to zrobić

Sławomir Zalewski
Kierownik Działu Doradztwa
Technicznego i Zastosowań,
Manadżer Produktu - Fasady,
Alpol Gips
Ocieplenia metodą ETICS wykonywane
są na świecie już od kilkudziesięciu lat.
W wielu krajach, w tym w Polsce, stały
się one dominującą technologią izolacji
termicznej ścian zewnętrznych zarówno w przypadku nowo wznoszonych
budynków, jak i obiektów podlegających termomodernizacji. Wieloletnie
doświadczenia potwierdzają zarówno
wysoką skuteczność, jak i trwałość tego
rozwiązania. Niemniej, wykonane wiele
lat temu elewacje wymagają często re-

montu. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy jakość montażu lub użytych
materiałów nie była wystarczająco wysoka. Dodatkowo, rosnące w ostatnich
latach wymagania użytkowników w zakresie energooszczędności, skłaniają
do rozważenia możliwości zwiększenia
grubości ocieplenia. Pojawia się więc
uzasadnione pytanie: czy istniejące już  
ocieplenie wykonane metodą ETICS
można dodatkowo ocieplić?
Standardowe rozwiązania i dokumenty
odniesienia, w tym Europejskie Oceny
Techniczne systemów ETICS przewidują ich montaż wyłącznie na nośnym
podłożu (czyli na ścianie murowanej
lub betonowej). Każdy przypadek takiego "dodatkowego" ocieplenia należy
rozważyć indywidualnie i wykonać dla
niego tzw. Indywidualną Dokumentację Techniczną (IDT) dopuszczającą do
stosowania zgodnie z   wymaganiami
Ustawy o Wyrobach Budowlanych. Dokumentację taką przygotować może
projektant na podstawie oceny nośności oraz stanu technicznego istniejącego ocieplenia, wymogów zawartych
w "Rozporządzeniu w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie",
obliczeń przewidywanych obciążeń elewacji (w szczególności oddziaływania

wiatru) oraz właściwości technicznych
i wymagań dla wybranego systemu
podanych w jego aprobacie krajowej
lub w europejskiej ocenie technicznej.
Przed opracowaniem dokumentacji,
projektant powinien wykonać lub zlecić
wykonanie odkrywek i prób zrywania
pozwalających ocenić jakość i nośność
istniejącego ocieplenia. W niektórych
przypadkach konieczne może być miejscowe lub całkowite usunięcie jego
niektórych warstw. Dokumentacja musi
zawierać zarówno ocenę jak i sposób
przygotowania podłoża.
Niezależnie od stanu technicznego istniejącego ocieplenia, jako główne mocowanie nowego systemu przyjmuje
się zawsze mocowanie mechaniczne
do ściany konstrukcyjnej przy użyciu
odpowiednio dobranych łączników.
Klej w tym układzie można traktować
wyłącznie jako mocowanie dodatkowe
lub montażowe. Wykonany układ musi
także spełniać wymagania krajowe
w zakresie rozprzestrzeniania ognia od
strony elewacji. W związku z tym producent systemu ETICS musi wykonać dla
takiego układu "podwójnego ocieplenia" dodatkowe badania odporności na
oddziaływanie wiatru oraz uzyskać klasyfikację NRO w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

Budowa systemu ALPOL TERMO BIS
w układzie „ocieplenie na ocieplenie”
1. Ściana zewnętrzna budynku
2. Pierwotne ocieplenie ściany z tynkarską wyprawą elewacyjną
3. Kleje do styropianu ALPOL AK 530, ALPOL AK 532 lub
ALPOL AK 534
4. Płyta izolacyjna ze styropianu TR100
5. Łącznik mechaniczny przechodzący przez obie warstwy
ocieplenia
6. Kleje do siatki ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 lub ALPOL
AK 534
7. Siatka podtynkowa z włókna szklanego ALPOL SW 145
lub ALPOL SW 160 zatopiona w kleju
8. Grunt podtynkowy ALPOL AG 701, ALPOL AG 705 lub
ALPOL AG 706
9. Tynkarska wyprawa elewacyjna. Tynki akrylowe ALPOL AT
350÷357; silikatowo-silikonowe AT 370÷377; nanosilikonowe AT 380÷387;mozaikowe AT 391, AT397, AT 397
Express, AT 398 CREATIVO; mineralne AT 319÷336 malowane farbami elewacyjnymi akry lowymi ALPOL AF 640,
silikatowymi AF 660, nanosilikonowymi AF 680, silikonowymi AF 685 lub impregnatem koloryzującym AI 785.
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Elewacja z tynku czy z deski?
To da się połączyć

Sławomir Zalewski
Kierownik Działu Doradztwa
Technicznego i Zastosowań,
Manadżer Produktu - Fasady,
Alpol Gips
Elewacja budynków ocieplanych metodą ETICS kojarzy nam się zwykle z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym o fakturze "baranka" lub "kornika".
Pojawiają się jednak nowe rodzaje tynków oraz metody ich aplikacji, które
pozwalają uzyskać efekty, o których
jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie
myślał. Możliwe stało się uzyskanie elewacji imitującej gładkie lub ręcznie for-

mowane cegły, okładziny z piaskowca
i granitu, a nawet odwzorowujące wygląd desek elewacyjnych. Szczególnie
to ostatnie rozwiązanie zdobywa coraz
większą popularność zarówno w przypadku małych domów jednorodzinnych, jak i na elewacjach dużych kompleksów mieszkaniowych. W przypadku
firmy ALPOL materiały umożliwiające
uzyskanie takiego efektu to Tynk modelowany ALPOL AT 319 oraz Impregnat
koloryzujący ALPOL AI 785. Do uzyskania właściwych efektów niezbędne są
także specjalne narzędzia oraz oczywiście dobry wykonawca przeszkolony
przez instruktorów producenta.
Elewację z imitacją deski można wykonywać właściwie na każdym podłożu,
ale najczęściej wykonuje się ją właśnie
jako dekoracyjne wykończenie systemu
ociepleń. Wykonanie systemu w jego
pierwszej fazie nie odbiega od standardowego rozwiązania. Polega ono
na mocowaniu do ocieplanego podłoża płyt izolacji termicznej ze styropianu oraz wykonaniu na nich warstwy
zbrojącej z kleju i siatki zbrojącej. Warstwę dekoracyjną odwzorowującą słoje
drewna wykonuje się przy użyciu tynku
AT 319, specjalnej matrycy odciskowej
i wałka dociskowego. Właściwy wygląd
powierzchni powstaje po pomalowaniu
związanego tynku impregnatem kolo-

ryzującym AI 785 w kolorze drewna. Po
wyschnięciu impregnatu możemy już
cieszyć oko atrakcyją i trwałą powłoką,
którą z odległości kilku metrów trudno
odróżnić od prawdziwych desek.

Budowa systemu ALPOL EKO
PLUS z wykończeniem imitacją
deski elewacyjnej
1. Ściana nośna
2. Klej do styropianu ALPOL AK 525 lub AK 530
3. Płyty izolacyjne ze styropianu
4. Klej do siatki ALPOL AK 531 lub AK 532
5. Siatka z włókna szklanego ALPOL SW 145 lub
SW 160
6. Grunt pod tynki mineralne ALPOL AG 701
7. Powłoka dekoracyjna:
Tynk mineralny biały modelowany ALPOL AT
319 z odciskiem deski,
Grunt ALPOL AG 701, Impregnat koloryzujący
ALPOL AI 785
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Jak wybrać
wykonawcę

Jak dobierać
systemy

QQ Poszukiwania firmy Wykonawczej najlepiej rozpocząć
od kontaktu z architektem/projektantem ocieplenia
i z przedstawicielem handlowym, którzy znając rynek
i umiejętności wielu wykonawców powinni doradzić
najlepszego fachowca.
QQ Poszukiwania firmy wykonawczej najlepiej zawęzić
do firm specjalizujących się w ocieplaniu budynków.
QQ Koniecznie trzeba zweryfikować w rzeczywistości inwestycje realizowane przez
danego Wykonawcę, sprawdzając przy tym także starsze inwestycje, ponieważ
czas i warunki zewnętrzne
są najlepszym weryfikatorem jakości wykonanych
prac ociepleniowych.
QQ Należy wymagać od Wykonawcy
przedstawienia
referencji, które też należy
zweryfikować nie tylko przez
oględziny, ale także wywiad
z Klientami tego wykonawcy.
QQ Przed rozpoczęciem prac jest
zlecenie wykonawcy przygotowanie dużych próbek
(o wymiarach min. 1x1 m),
które wstępnie pozwolą ocenić, jaki będzie efekt końcowy wykonanych prac.
QQ Trzeba wymagać od wykonawcy wysokich kwalifikacji
i umiejętności praktycznych
połączonych z dużym wyczuciem i wyobraźnią plastyczną (estetyką).
QQ Wybierać Wykonawców mających wiedzę na temat materiałów i ich właściwości
oraz znajomość technologii wykonywania i autoryzacje producentów ociepleń.
QQ Dokładnie przeanalizować przedstawioną ofertę
i porównać z ofertami od innych Wykonawców.
QQ Dokładnie ustalić zakres prac i zawrzeć umowę na
piśmie.
QQ Wymagać wystawienia pisemnej gwarancji na jakość
wykonanych prac ociepleniowych.
QQ Możemy także popytać naszych znajomych, którzy
mają takie ocieplenie, ale tą informację należałoby
jeszcze zweryfikować.
QQ Generalnie dużo lepiej jest poszukać kogoś z polecenia niż z ogłoszenia.

QQ Podstawowym powodem stosowania złożonego systemu izolacji cieplnej ETICS jest zapewnienie odpowiedniej
izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych budynku w celu.
QQ Ograniczenia strat ciepła z przestrzeni ogrzewanej
budynku do otoczenia.
QQ Niedopuszczenia do rozwoju grzybów pleśniowych na
wewnętrznych powierzchniach ścian zewnętrznych.
QQZastosowanie systemu ETICS
nie powinno doprowadzić
do narastającego zawilgocenia ściany spowodowanego kondensacją pary wodnej
w jej wnętrzu.
QQW przypadku ocieplania
budynków wysokich oraz
o podwyższonych wymaganiach p.poż. należy stosować
systemy ociepleń wykonane
z materiałów niepalnych na
bazie wełny mineralnej.
QQW przypadku ocieplania
nowych ścian wykonanych
z materiałów wysoko dyfuzyjnych jak np. beton komórkowy, żużlobeton czy ceramika
poryzowana należy stosować
systemy ociepleń na bazie
wełny mineralnej lub styropianu perforowanego.
QQW przypadku ocieplania nowych budynków jeszcze całkowicie niewysezonowanych
lub też istniejących budynków ze ścianami zawilgoconymi zaleca się stosować
Fot.Fotolia
systemy ociepleń na bazie
styropianu perforowanego.
QQ W przypadku konieczności wykonania warstwy zewnętrznej o wyższej odporności na uderzenie (szczególnie w strefach narażonych na uszkodzenie) należy
stosować systemy ociepleń z podwójną warstwą siatki zbrojącej i/lub bezcementową masą szpachlową.
QQ W przypadku wymaganej wysokiej odporności na
działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych
lub też zabrudzanie elewacji należy stosować systemy ociepleń z tynkami silikonowymi lub tez polikrzemianowymi.
QQ W przypadku wykonywania ocieplenia w strefach
o podwyższonej wilgotności, dużej ilości zieleni zaleca się zastosować do tynku dodatkowego zabezpieczenia przed porostem glonów i grzybów.

Tomasz Puzyniak
kierownik Działu Aplikacji
i Zastosowań KABE

Tomasz Puzyniak
kierownik Działu Aplikacji
i Zastosowań KABE
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Ciemne elewacje

Problem nagrzewania się oraz starzenia
powłok i wypraw elewacyjnych
Tynki i farby używane do wykańczania systemów ociepleniowych mają przeważnie
jasne kolory. Stosowanie ciemnych barw wiąże się bowiem z ryzykiem zbytniego nagrzewania się elewacji, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzeń spowodowanych
wysoką temperaturą. Na rynku pojawiły się już wprawdzie pierwsze oferty producentów tynków i farb elewacyjnych o ciemnych kolorach, ale problem nie jest rozwiązany
do końca. O tym jak jest złożony pisze dr inż. Artur Pałasz specjalista technologii produkcji farb, chemik, specjalista syntezy dyspersji polimerów, fizyk kryształów, procesów dyspergowania, reologii i reometrii płynów.
Wykonywane na elewacjach systemy
ociepleniowe wykańczane są zwykle
pocienionymi wyprawami tynkarskimi. Najpopularniejsze z nich są wyprawy otrzymywane z dyspersyjnych
mas tynkarskich, zaś w kolorystyce
elewacji królują w większości kolory
jasne, pastelowe lub o średnim nasyceniu intensywności barwy. Rzadkością są elewacje granatowe, brązowe, czy też w odcienieniach szarości,
a czarnych nie spotyka się zasadniczo wcale. Z czego to wynika? Z problemu nagrzewania się ciemnych
kolorów i destrukcji warstwy zbrojącej oraz samej wyprawy tynkarskiej.
O ile producenci systemów ociepleń
radzą sobie z problemem wytrzymałości warstwy zbrojącej przez zastosowanie podwójnego zbrojenia,
mocniejszych klejów, o tyle problem

destrukcji wyprawy tynkarskiej czy
powłoki malarskiej nie jest dotąd
rozwiązany.

Problem
doboru surowców
Wielu producentów próbowało
wprowadzać do swoich formulacji
„cool colorants”, czyli pasty pigmentowe mające za zadanie obniżyć
temperaturę powłoki lub wyprawy
fasadowej mimo jej ciemnego koloru, a także różnorodne mikrosfery
(ceramiczne, szklane, polimerowe).
W większości, po wprowadzeniu do
układów i porównawczym zbadaniu
z układami standardowymi efekt
zastosowania tych surowców nie
dawał żadnych rezultatów.

Dlaczego? Ponieważ dla uzyskania
oczekiwanego rezultatu, w tym wypadku obniżenia temperatury ciemnej powłoki lub wyprawy, nie wystarcza dodanie cudownego środka
pomocniczego, napełniacza, czy pasty pigmentowej. Jest to podstawowy problem w branży farb, lakierów
i tynków w sektorze technologicznym, a spowodowany został przez
zalecenia i brak wiedzy dostawców
surowców oraz brak wyspecjalizowanych szkoleń technologów w zakresie
formułowania receptur. Zwykle, gdy
pojawia się jakiś problem z wyrobem
to próbuje się go rozwiązać przez
wymianę pojedynczego surowca,
podmieniając na coraz nowsze, rekomendowane przez przedstawicieli
handlowych. Aby osiągnąć zamierzony efekt podejście technologa musi
być dużo bardziej rozbudowane,
opierać się o wiedzę i doświadczenie
(nie rekomendację przedstawiciela
handlowego, który nie pracuje przy
produkcji farb, nawet jeżeli kiedyś
pracował) oraz obejmować formulację jako całość (nie pojedyncze surowce) ze szczególnym naciskiem na
synergię surowców w układzie.

Prawidłowe podejście
do zagadnienia
nagrzewania się
ciemnych powłok
Porównanie trwałości ciemnych powłok w komorze Q-SUN
emitującej pełne spektrum światła słonecznego
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Pierwszym punktem jest poznanie zjawiska, które powoduje, że
powłoki i wyprawy o ciemnych

Pomiar zmian odcienia barwy po ekspozycji w komorach

barwach nagrzewają się. Ciemne
kolory pochłaniają więcej energii
promieniowania podczerwonego
docierającego ze Słońca do Ziemi.
Z kolei zdolność akumulacyjna powłoki malarskiej i wyprawy tynkarskiej powoduje, że promieniowanie
podczerwone nie odbija się od niej.
Technolog próbujący rozpocząć
temat doboru surowców do opracowania wyrobów powłokowych,
które w ciemnych kolorach będą
mniej nagrzewały niż standardowe
formulacje, musi zatem wziąć pod
uwagę aspekt odbijania promieniowania podczerwonego, jak również
przewodności cieplnej surowców
w układzie i ich zdolności akumulacyjnej. Oczywiście trzeba także wiedzieć jakie promieniowanie podczerwone powoduje nagrzewanie
się elewacji (zakres pasma podczerwieni).
Dopiero kompleksowe podejście
do tematyki surowców pozwala
na opracowanie nowej formulacji
o parametrach zgodnych z założonymi. Musi więc zostać całkowicie
wymieniona dyspersja polimerowa,
napełniacze, środki pomocnicze czyli wszystkie surowce, które po
uformowaniu razem powłoki malarskiej lub wyprawy tynkarskiej,
wykazując ze sobą synergię, odbijają promieniowanie i nie akumulują
ciepła mimo ciemnej barwy powłoki lub wyprawy.
Sama wymiana części napełniacza
na mikrosfery lub zakolorowanie
pastami "cool colorants" nie przyniesie żadnego efektu, jeżeli jest

wykonywane na nie zmodyfikowanej formulacji. Takie zabiegi prowadzą jedynie do dziwnych sytuacji
na rynku surowców i konsternacji
wśród producentów farb i tynków,
gdyż oferowane im przez potęgi
chemiczne surowce po prostu nie
działają. One działają, tylko trzeba
umiejętnie je zastosować! Niestety,
zamiast przeprowadzić odpowiednie modyfikacje, niektórzy producenci farb i tynków proponują
rozwiązanie aplikacji ciemnych kolorów na elewacjach, poprzedzone
podwójną warstwą zbrojącą pod
wyprawą. To rozwiązanie oczywiście
pomaga w zniwelowaniu naprężeń
i destrukcji ciemnej elewacji, ale
nie eliminuje destrukcji powłoki/
wyprawy ani nie zmniejsza stopnia
nagrzania się całego układu ociepleniowego.

Badania Spektrochemu
W badaniach wstępnych aplikacji
mikrosfer szklanych (próżniowych)
przeprowadzonych w 2014 roku
w laboratorium Spektrochemu,
pokazaliśmy możliwość znacznego obniżenia temperatury czarnej wyprawy tynkarskiej z 82°C
(bez mikrosfer) do 64°C (wyprawa
z mikrosferami). Uzyskane wyniki nie były jednak sprawą jedynie
dodania mikrosfer szklanych do
układu, w zamian za standardowy
napełniacz węglanowy. Receptura
masy tynkarskiej akrylowej, w której zastosowano mikrosfery szklane
próżniowe, została tak zmodyfiko-
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wana, że jednymi surowcami, które
pozostały z poprzedniej receptury
były: woda, eter celulozy i biocyd.
Dyspersja polimerowa, napełniacze,
odpieniacz i pozostała zawartość
środków pomocniczych została całkowicie wymieniona pod kąte: po
pierwsze synergii w układzie (efektywności dawki, kompatybilności),
po drugie zdolności do akumulacji
ciepła i po trzecie zdolności do odbijania promieniowania podczerwonego.
Należy tu od razu zaznaczyć, że
żadna z pojawiających się rekomendacji dostawców surowców, mówiących o wymianie surowców na
takie, które odbijaja I R, nie działają.
Nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek
daje się nabrać na hasło „mika odbija promienie słoneczne”, „talk ma
płytkową budowę i doszczelnia”...
(sic!).

Płowienie ciemnych
powłok
Wielokrotnie podkreślanym problemem na konferencjach i Seminariach Spektrochemu jest błędne
rozumienie zjawiska płowienia powłok i wypraw elewacyjnych, szczególnie z udziałem pigmentów organicznych. Powszechne przekonanie
na rynku głosi bowiem, że nie powinno się stosować na elewacjach
pigmentów organicznych, gdyż
płowieją one w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych. Jak
wytłumaczyć zatem, że jedna elewacja z wyprawą tynkarską A w kolorze pomarańczowym (z pigmentem organicznym PO 34 i PY 74)
płowieje, zaś inna, wykonana wyprawą tynkarską B innego producenta w kolorze pomarańczowym
(z identycznym pigmentem PO 34
i PY 74) nie płowieje?
Wytłumaczenie jest proste dla
Spektrochemu, teraz, po kilkuletnich badaniach nad syntezami dyspersji polimerowych i po kilku latach
badań starzeniowych powłok malarskich i wypraw tynkarskich sporządzonych w oparciu o różne surowce i różne formulacje. Problem
leży przede wszystkim w dyspersji
polimerowej, a dokładniej obecności w niej niektórych surowców
po syntezie, traktowanych jako zanieczyszczenia. Chodzi tu głównie
o pozostałości inicjatorów (nadsiarczanów), a także produktów rozkła-
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Płowienie powłok po ekspozycji w komorze Q-SUN

du resztkowych inicjatorów. Pozostają one w dyspersji polimerowej,
pozostają również w powłoce lub
wyprawie tynkarskiej. W wyniku
operacji promieniowania słonecznego zanieczyszczenia te są wzbudzane przez światło widzialne i stają
się reaktywne wobec np. pozostałości monomerów resztkowych,
zanieszczeń napełniaczy (związków
żelaza, manganu, magnezu) oraz
wiązań nienasyconych, które obecne są w pigmentach organicznych.
Zachodzące reakcje mogą również
zachodzić periodycznie i skupiać się
w pośrednich etapach na interakcji
z innymi surowcami pozostałymi
w powłoce. Do tego wszystkie zachodzące reakcje przyspiesza promieniowanie podczerwone oraz
potęguje operacja deszczu, rosy
i podwyższonej wilgotności, która
dodatkowo wymywa różne związki
z powłoki i wyprawy elewacyjnej.
Wniosek jest jeden. Eliminując dyspersje polimerowe zawierające
w swoim składzie wolne inicjatory
lub pozostałości ich rozkładu, można uzyskać wyprawy tynkarskie nie
płowiejące. Na dowód tego przedstawiamy wyniki badań starzeniowych powłoki malarskiej elewacyjnej
opartej o trzy dyspersje polimerowe
styrenowo-akrylowe i dobrane do
nich surfaktanty pomocnicze.
Jak widać, powłoka nr 3 w oparciu
o dyspersję C posiada DE*ab = 0,8,
podczas gdy obydwie pozostałe
3,5 i 4,3, a więc bardzo duże zmia-

ny). Wyniki te pokazują jasno, że
nie jest problemem zastosowanie
pigmentu organicznego, lecz pozostałych surowców, w których zanieczyszczenia zostają wzbudzone
w powłoce przez światło słoneczne,
powodując reakcję końcową w postaci płowienia pigmentu organicznego (z bardzo dużą liczbą wiązań
nienasyconych). W zachodzących
reakcjach płowienia pigment organiczny jest niczym fenoloftaleina
w środowisku zasadowym - jest
wskaźnikiem, po którym widać,
że zachodzą niekorzystne procesy
chemiczne, a indykatorem w tym
wypadku jest płowienie.
Należy jednak pamiętać, że dla
uzyskania stabilnej powłoki pod
kątem jej starzenia nie może zostać wymieniona wyłącznie dyspersja polimerowa! Jest to błąd, który

Wyniki pomiarów zmiany odcienia barwy ∆E*ab
Metoda badawcza: EN ISO 16474-2
Komora: Q-SUN model Xe-1/S
Filtr: Daylight Q (filtr światła dziennego)
Przebieg cyklu: 102 min naświetlanie / 18 min naświetlanie + nadeszczanie
Ekspozycja: 500 cykli (1000 godzin)
Pigmentowanie: kolorant fioletowy PV23
Powłoka nr 1
Dyspersja
polimerowa A

Powłoka nr 2
Dyspersja
polimerowa B

Powłoka nr 3
Dyspersja
polimerowa C

∆E*ab= 4,3

∆E*ab= 3,5

∆E*ab= 0,8
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Koncentratory na stacji klimatycznej w Arizonie

może spowodować inne zmiany
oraz brak widocznej poprawy parametrów powłoki. Każda dyspersja
polimerowa współpracuje z dwoma środkami powierzchniowo
-czynnymi: z dyspergatorami oraz
odpieniaczami. Brak modyfikacji
układu środków dyspergujących
(ilościowo dyspergatora I-stopnia
oraz jakościowo i ilościowo dyspergatora II-stopnia), jak również
odpieniających może skończyć się
brakiem efektu stabilności powłoki lub wystąpieniem identycznego
płowienia. Do tego dodać należy,
że każda dyspersja polimerowa
posiada określony rozrzut wielkości cząstek. Im jest on szerszy, tym
lepszy. W ślad za tym idzie zdolność
do wiązania się (mostkowania przy
pomocy dyspergatorów) z określoną wielkością cząstek pigmentów
(bieli tytanowej, pigmentów organicznych, nieorganicznych np. żelazowych) i napełniaczy (węglanowych, dolomitowych, funkcyjnych,
itp.). Niewłaściwie dobrany rozkład
wielkości cząstki dyspersji do wielkości cząstki napełniaczy skutkuje
zmianami wytrzymałości powłoki,
zmianami lepkości, zakłóceniami
stabilności w kolorowaniu, itp.

w czasie, akceptacji kolorów - rub out,
zmian połysku, itp.) są wynikiem niewłaściwego podejścia do zagadnień
selekcji surowców, formułowania
receptur, doboru dawki pod kątem
efektywności działania oraz oddziaływania surowców w układzie (synergia
i interakcja). Do tego często dochodzi
problem niewłaściwego procesu produkcyjnego, np. produkowanie farb
w jednym urządzeniu - w disolwerze,
dodawanie kolejno surowców woda
+ środki pomocnicze + eter celulozy + napełniacze (lub napełniacze +
eter celulozy) oraz niewłaściwie przeprowadzane badania laboratoryjne,
m.in starzeniowe, reologiczne, wytrzymałościowe.
Rozwiązaniem jest prawidłowe podejście do zagadnienia zarówno

wyszukiwania surowców, jak i ich
udziału w recepturach. Wymiana pojedynczego surowca w układzie zawsze kończy się destabilizacją i jeszcze większymi problemami. Dlatego
ustalając formulacje zarówno układów ograniczających nagrzewanie
się elewacji jak i wszystkich innych
polecamy zwrócić się do nas.
Jesteśmy wyspecjalizowaną jednostką badawczo-technologiczną,
mającą na koncie wdrożenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie zarówno syntezy dyspersji
polimerowych, jak i produkcji farb,
lakierów, emalii i tynków w Polsce, Europie oraz na świecie, m.in.
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej. Spektrochem szkoli i edukuje technologów w obszarach poprawnej
selekcji i stosowania surowców,
formułowania receptur, jak i prowadzenia procesu produkcyjnego
oraz badań na etapie KJ i prac R&D.
Posiadamy ogromne doświadczenie badawcze, produkcyjne i wdrożeniowe, które budujemy wspólnie
z naszymi Klientami.
Pracownia badawcza Spektrochemu to laboratorium wyposażone
w ultra nowoczesny sprzęt światowych firm. Dysponujemy   komorami starzeniowymi Q-SUN i Q-UV,
aparaturą do badań fizykomechanicznych firmy Defelsko, TQC, Paul
N. Gardner Company, Micrometrics,
instrumentami do badań optycznych, m.in. Konica Minolta, Rhopoint, a także do badań reologicznych
firmy Brookfield, PolyScience i in-

Zaawansowane know
how i rozwiązania
Spektrochemu
Problemy ciemnych kolorów i nagrzewania się elewacji, problemy
płowienia powłok oraz wszelkie
inne problemy (stabilności wyrobów

Próbki powłok i wypraw tynkarskich podczas badania w komorze
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Zestaw do badania nagrzewania
się wyprawy tynkarskiej

nych. Wszystkie prace badawcze
prowadzone są według norm ISO,
DIN, BS, ASTM oraz PN z wykorzystaniem znormalizowanych, oryginalnych podłoży badawczych
Rocholl i Leneta (również z wykorzystaniem mediów badawczych
Leneta, np. do badań odporności na
szorowanie, badań plamoodporności, retencji brudu, itp.)

Badania starzeniowe wykonujemy również na stacji w Arizonie
z wykorzystaniem koncentratorów
światła słonecznego, dzięki którym
ekspozycja 1 roku na stacji w Arizonie to około 5 lat w warunkach
klimatu w Polsce. Przed i po badaniach starzeniowych, zarówno
na koncentratorach w Arizonie, jak
i w komorach w laboratorium Spektrochemu, wykonujemy kompleksowe badania wytrzymałościowe oraz
optyczne, dzięki czemu możemy
oceniać wszelkie zmiany zachodzące w powłokach i będące wynikiem
oddziaływania surowców w układzie. Badania przed i po starzeniu
podlegają ocenie: przyczepności
do podłoża, elastyczności, połysku,  retencji zabrudzeń, udarności,
współrzędnych barwy (do późniejszej oceny zmiany białości, zażółcenia, płowienia, itp.) i wielu innych.
Symulacje procesów starzeniowych
w komorach badawczych pozwalają
na odwzorowywanie w warunkach
przyspieszonego starzenia ekzpozycji powłok i wypraw na działanie promieniowania słonecznego,
deszczu, rosy oraz podwyższonej
wilgotności (kondensacji), jak również w zależności od odfiltrowania

promieniowania mogą stanowić
podstawę do prowadzenia badań
symulujących ekspozycję powłok
wewnątrz pomieszczeń (światło
przechodzące przez szybę okienną),
na zewnątrz budynków, na dachach,
a także w przestrzeni kosmicznej.
Mam nadzieję, że artykuł przybliżył Państwu gdzie leży problem
w opracowywaniu wyrobów powłokowych  (nie tylko mających za zadanie ograniczanie nagrzewania się
fasad).
Wierzę, że przyczyni się on do bardziej świadomego podejścia w zagadnieniach selekcji surowców
i opracowywaniu receptur wyrobów
malarskich oraz tynków dyspersyjnych. W przypadku dalszych pytań
zapraszam do kontaktu.
Dr inż. Artur Pałasz
specjalista technologii pro\, reologii
i reometrii płynów
Fot. Spektrochem

Specjalistyczne
Laboratorium
Surowców i Procesów
Technologii Produkcji
Farb, Lakierów i
Tynków
Świadczymy kompleksowe wsparcie na etapie prac R&D:
Selekcja surowców z uwzględnieniem synergii i interakcji w układzie
Dobór ilości surowców pod kątem efektywności działania
Szkolenia technologów w zakresie elementarnej oraz specjalistycznej
zaawansowanej wiedzy w obszarach ustalania formulacji, doboru surowców,
poprawnego procesu produkcyjnego
Szkolenia laborantów w zakresie prowadzenia prac badawczych i kontrolnych
Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek przygotowanych w laboratorium lub na
etapie półtechnicznym celem wykazania wpływu udziału surowców lub modyfikacji
receptury na właściwości wyrobów (farb, lakierów, emalii, tynków, szpachlówek, itp.)
oraz powłok
Prowadzenie zaawansowanych badań starzeniowych, fizykomechanicznych,
optycznych, reologicznych i innych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zastosowaniem surowców,
ustalaniem receptur, uzyskaniem zakładanych właściwości wyrobów i powłok

Spektrochem
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 45 22
e-mail: laboratorium@spektrochem.pl

Optymalizacja receptur i procesów produkcyjnych pod kątem podwyższenia jakości
oraz obniżenia kosztów wytwarzania wyrobów
Doradztwa technologicznego w zakresie selekcji surowców (w szczególności doboru
dyspersji polimerowych i środków pomocniczych pod kątem składu monomerów,
sposobu zemulgowania, właściwości kopolimeru i wpływu na późniejsze wyroby
malarskie)
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Błędy wykonawcze
System elewacyjno-ociepleniowy może sprzyjać generowaniu oszczędności. Warunek:
musi być wykonany poprawnie. Żeby zadbać o wykonanie, trzeba wiedzieć jakie przeszkody stoją na drodze wykonawcy.
Zastosowanie surowców pochodzących od jednego systemodawcy jest
gwarancją, że tworzące go elementy
będą ze sobą kompatybilne. Inwestor
wybierając materiały do ocieplenia
zwykle zdaje się na opinię wykonawcy, który przygotowuje wycenę obejmującą materiał i robociznę. Warto
zainteresować się, czy wykonawca
korzysta z systemu ociepleniowego,
czy elementy są dobrane losowo. Dobrze również wiedzieć, jak powinny
przebiegać prace oraz na co należy
zwrócić uwagę, by system był trwały,
funkcjonalny i objęty gwarancją.

Przygotowanie podłoża

Określenie stanu podłoża to podstawa. Od tego będą zależały dalsze czynności. Właściwa diagnoza
i konsekwentne działania zapobiegną w przyszłości komplikacjom.
Podłoże powinno być suche,
oczyszczone z kurzu, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, a przede wszystkim nośne.
Błędy popełniane przy przygotowaniu podłoża:
zła ocena geometrii ścian – ich
równości i odchylenia od pionu;
• pobieżne sprawdzenie podłoża, pozostawienie nalotów;
• brak zagruntowania chłonnej
powierzchni tynku, np. cementowo wapiennego;
• brak zabezpieczenia powierzchni porośniętej glonami i porostami.
Konsekwencją zaniechań może
być odspojenie całego układu
ocieplenia!

Jeśli ściana jest otynkowana, trzeba
ją ostukać, by sprawdzić przyczepność „starego” tynku. Jeśli dźwięk
jest „głuchy”, znaczy to, że tynk jest
odspojony. Takie miejsce należy
skuć. Jeśli tynk jest popękany, nie
wymaga kucia, pod warunkiem, że

wykazuje przyczepność do podłoża.
Miejsca zawilgocenia należy oczyścić na sucho i nasycić roztworem
preparatu grzybobójczego.
Podłoża takie, jak nieotynkowane
ceglane mury wymagają starannego oczyszczenia i wysuszenia. Gazobeton czy silikaty, a więc podłoża
chłonne, należy zagruntować.
Jeśli ściana jest nierówna, należy przy
pomocy odpowiednich zapraw doprowadzić do jej wyrównania. Zapobiegnie
to nakładaniu kleju grubymi plackami,
a w skrajnych przypadkach – podklejaniu inną grubością styropianu.
Nośność podłoża sprawdza się poprzez test. Przykleja się miejscowo
kostki styropianu (10 x 10 cm) lub
płyty wełny w losowych miejscach
na elewacji i po minimum trzech
dobach odrywa. Rozerwanie w warstwie ocieplenia oznacza wystarczającą nośność podłoża.

Montaż

Płyty izolacyjne ze styropianu lub
wełny to kluczowy element ocieplenia budynku. Błędy popełnione
na tym etapie są praktycznie nie do
naprawienia i będą miały wpływ na
kolejne warstwy.
Błędy popełniane przy montażu termoizolacji:
• nieodpowiedni dobór kleju;
• klejenie płyt tylko na placki;
• wypełnienie zaprawą szczelin
między płytami bądź pozostawienie ich bez wypełnienia;
• nieodpowiednie warunki termiczne podczas prowadzenia prac;
• nierówne przyklejenie poszczególnych płyt;
• przyklejanie płyt bez przewiązania (szczególnie na krawędziach budynku).

Skutkiem niewłaściwego dobrania
kleju może być odspojenie ocieple-
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nia. W efekcie całą termoizolację
trzeba będzie rozebrać, co pociągnie spore koszta. By uniknąć takiej
sytuacji należy dobrać materiały od
jednego producenta/systemodawcy.
Nawet właściwie dobrany klej nie zadziała, jeśli klejenie płyt będzie wykonane błędnie. Gdy inwestor zobaczy,
że wykonawca klei płyty wyłącznie na
placki, będzie to właściwy moment,
by interweniować. Zaniechanie skutkuje powstaniem szczeliny między
powierzchnią termoizolacji a ścianą
(tzw. „komin”), która stanowi zagrożenie pożarowe i znacznie obniża
termoizolacyjność układu. Możliwe
jest również pojawienie się mostków
termicznych, a to z kolei niesie ze
sobą zagrożenie korozją biologiczną
i odspojenie ocieplenia.
Jeśli pracom ociepleniowym będą
towarzyszyć wysokie temperatury,
istnieje ryzyko, że klej między ociepleniem a podłożem zbyt szybko
wyschnie, nie wiążąc w odpowiedni
sposób. Z kolei niska temperatura
bądź wysoka wilgotność doprowadzi do wydłużenia procesu wiązania,
a nawet jego całkowite zatrzymanie.

Kołkowanie

Kołkowanie – czynność, wydawałoby się, mało skomplikowana, a jednak nawet na tym polu wykonawca
może wykazać się brakiem profesjonalizmu.
Błędy popełniane przy kołkowaniu:
• nieodpowiednio dobrany rodzaj kołka do rodzaju podłoża i termoizolacji;
• nieodpowiednia liczba i miejsce zamocowania kołków;
• źle zamocowane kołki.

Wystarczy, że łączniki mechaniczne będą źle dobrane, a na elewacji
pojawią się mostki termiczne. Jeśli

na krawędziach ścian narażonych na
intensywne działanie wiatru zostanie
zamontowana zbyt mała albo zbyt
duża ilość kołków, elewacja może
ulec osłabieniu. Zły montaż kołków
może również zaburzyć estetykę elewacji. Wbicie łącznika mechanicznego zbyt głęboko może spowodować
powstanie na elewacji śladów, tzw.
„biedronki”. Niechciany efekt jest widoczny szczególnie podczas zmian
temperatur lub opadów deszczu.

Warstwa zbrojąca

Warstwa zbrojąca czyli zabezpieczenie płyt termoizolacyjnych. Do
podstawowych usterek na tym prac
należą rysy i pęknięcia, problemy
z przyczepnością do termoizolacji
oraz rozwarstwienia.
Błędy popełniane przy wykonywaniu warstwy zbrojącej:
• brak odpowiednich zakładek
na stykach pasów siatki zbrojącej;
• brak właściwego zbrojenia w
miejscach szczególnych elewacji;
• zastosowanie nieodpowiedniej siatki zbrojącej;
• nieodpowiednie
wtopienie
warstwy zbrojącej;
powierzch• wyrównywanie
ni kolejną warstwą kleju po
całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy;
• niestaranne wykonanie warstwy zbrojącej.

Nie ma możliwości naprawienia
warstwy zbrojącej – trzeba ją ponownie wykonać. Jeśli problem nie
zostanie w porę dostrzeżony, nieprawidłowości na tym etapie będą
wyraźnie widoczne na powierzchni
tynku. Niestaranne wykonanie warstwy zbrojącej uniemożliwia równe
nałożenie tynku i zmusza do wyrównywania powierzchni przy pomocy
jego dodatkowych warstw, co pociąga za sobą koszty. A to wszystko bez
gwarancji odniesienia sukcesu.

Warstwa elewacyjna

Tynk ma duży wpływ na koszt inwestycji (około 1/4 kosztów) i zarazem
niebagatelne znaczenie dla trwałości oraz estetyki elewacji. Stosuje
się tynki cienkowarstwowe: mine-

ralne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Wyprawy różnią się od siebie
składem chemicznym, fakturą oraz
barwą. Tynk wybiera się, uwzględniając położenie budynku. Na stopień zabrudzenia, czy ryzyko zawilgocenia elewacji mają wpływ:
• szybkość zmian temperatury;
• wilgotność powietrza;
• ilość i natężenie opadów;
• wiatr (kierunek, prędkość);
• bliskość drzew, zbiorników wodnych;
• sąsiedztwo ruchliwych dróg;
• sąsiedztwo zakładów przemysłowych.
Warto, by w doborze tynku pomógł
projektant, po dokładnym zapoznaniu się ze specyfiką budynku. Zły
dobór materiału może być przyczyną różnych komplikacji.
Przykład: W otoczeniu domu jest
dużo roślinności bądź zbiornik
wodny, co powoduje stężenie wilgoci i mikroorganizmów. Inwestor
wybiera tynk o fakturze „kornik”
o bardzo jasnej barwie. „Kornik”
ma tendencję do brudzenia się,
a bardzo jasna kolorystyka tynku
nie wchłania i nie kumuluje ciepła.
Dodatkowo inwestor nie zadbał
również o to, by sprawdzić czy tynk
został wzbogacony biocydami. Wysoka wilgotność środowiska, brak
promieni UV, niski bądź całkowity
brak ochrony biocydowej tynku...
Jak będzie wyglądała taka elewacja
po krótkim czasie? Wystąpi zjawisko
tzw. porażenia biologicznego, czyli
algi, glony bądź grzyby rozwiną się
na elewacji, czego efektem będzie
zzielenienie tynku. A zacznie się to
wszystko najprawdopodobniej od
północnej strony budynku.

Nadmierne rozcieńczanie podkładu obniża przyczepność tynku oraz
powoduje nierównomierną chłonność powierzchni. Z kolei zbytnie
rozcieńczenie samego tynku skutkuje pajęczynowatymi rysami na
elewacji.
Widoczne miejsca połączeń to skutek niewłaściwie rozplanowanej
pracy oraz brak przerw technologicznych.
Praca w nieodpowiednich warunkach pogodowych (np. zbyt wysokie temperatury) powoduje, że
zamiast wiązania w naturalnym procesie, tynk za szybko wysycha. Z kolei zbyt duża wilgoć (np. w podłożu,
które jeszcze nie wyschło) powoduje pojawienie się na tynku pęcherzy.
Nadmiar pary wodnej, nie mogąc
wydostać się na zewnątrz, doprowadza do rozmiękania spodniej
warstwy tynku i odpycha powłokę
od podłoża.

Dobór odpowiedniego tynku to jeszcze nie wszystko. Istotne jest również
prawidłowe wykonanie elewacji.
Błędy popełniane przy tynkowaniu:
• niewłaściwe
rozcieńczenie
podkładu (kierowanie się
oszczędnością);
• złe rozplanowanie prac tynkarskich np. zbyt mała ilość
osób;
• brak zaplanowanych przerw
technologicznych;
• praca w nieodpowiednich warunkach pogodowych.
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