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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

W redakcji...

Czym jest praca w redakcji czasopisma branżowego? Wyzwaniem do two-
rzenia czegoś interesującego, twórczego, dającego innym wiedzę, wskazów-
ki, pomysły, inspiracje do budowania i remontowania domu czy mieszkania. 
Zapraszamy i jednocześnie zachęcamy naszych Czytelników – wykonaw-
ców firm budowlanych do współpracy z redakcją „Głosu PSB”. Chcielibyśmy  
z Wami i dla Was tworzyć pismo przydatne fachowcom branży budowlanej. 
Od samego początku istnienia pisma są z nami specjaliści producentów ma-
teriałów budowlanych. Dołącz do nas! Na temat współpracy z redakcją może-
cie przeczytać na 17 stronie.

Na łamach „Głos PSB” piszemy również o ważnych wydarzeniach w Grupie 
PSB. Na stronie 51 przeczytacie o największej akcji edukacyjnej w kraju – 
„Bezpieczna droga do szkoły” – podczas której dzieci wzięły udział w zajęciach 
teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.  
15 tys. dzieci otrzymało materiały odblaskowe.

DWUMIESIĘCZNIK POLSKICH SKŁADÓW BUDOWLANYCH
www.glospsb.com.pl

5 (89) 2015

Cena: 1,50 złISSN 1733-9146

Fot. Isover  

Stosowanie izolacji 
termicznej  

str. 18-38 Porady i nowości producentów   

str. 17 Zapraszamy czytelników 
 do współpracy z redakcją „Głosu PSB” 

str. 40 Rehabilitacja dla „fachowca”   

str. 51 Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 

Temat numeru

str. 4-16

Głos PSB
Dwumiesięcznik 
Polskich Składów Budowlanych
Ukazuje się od stycznia 2001 r. 
Nakład 26 tys. egzemplarzy

www.glospsb.com.pl

WYDAWCA
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
Wełecz 142
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 52 00, fax 41 378 52 05
www.grupapsb.com.pl
REGON 290938715 
NIP 655-16-40-402

REDAKCJA
Redaktor Naczelna
Marzena Mysior-Syczuk
tel. 41 378 52 23, fax 41 378 53 17
marzena.syczuk@grupapsb.com.pl

Reporter
Mirosław Ziach
tel. 600 221 601
miroslaw.ziach@grupapsb.com.pl

Współpraca
Michał Rzepiak
Budomedia

SKŁAD
GRAFIA Grażyna Kulesza

DRUK
Studio Kolporpress sp. z o.o.

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. 
Przedruki i wykorzystywanie materiałów wyłącz-
nie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów na-
desłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść reklam.

3

Fot. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola” z Mrówką w Jędrzejowie

W tym numerze polecam artykuł o izolacjach termicznych zapobiegających 
utracie ciepła budynku i o zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Najnowsze roz-
wiązania w tym obszarze przedstawiają specjaliści z firmy: Termo Organika, 
Rockwool, Isover i Ursa (str. 4–16). 

O nowościach rynkowych oferowanych przez dostawców PSB oraz o ich po-
radach dt. budowania bez granic z betonu komórkowego, o masach samopo-
ziomujących czy też o komfortowych fugach można przeczytać na str. 18–38.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nowy cykl artykułów poświęconych 
metodyce leczenia chorób najczęściej występujących u pracowników wyko-
nujących prace budowlane (str. 40).
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Najbardziej rozpowszechnioną obec-
nie metodą ocieplania istniejących, 
a   także nowo powstających budyn-
ków jest system ETICS (ang. External  
Thermal Insulation Composite Sys-
tem), czyli złożony system izolacji ścian 
zewnętrznych budynku. Warto zadbać 
o   to, aby wszystkie jego składowe 

Właściwy wybór i prawidłowe zastosowanie izolacji termicznej zapo-
biega utracie ciepła budynku, daje komfort użytkowania, zmniejsza 
koszty eksploatacji. Jak fachowo zabezpieczyć fundamenty, ściany  
i podłogi domu radzą eksperci z firm: TERMO ORGANIKA, ROCKWOOL, 
ISOVER i URSA.

pochodziły od jednego producenta. 
„Kompatybilność” systemu stanowi 
potencjalną gwarancję jego niezawod-
ności. Nie bez znaczenia jest też kwe-
stia ewentualnej reklamacji. Gdy ele-
menty systemu pochodzą od różnych 
producentów, uznanie jej jest praktycz-
nie możliwe. 

SKŁADOWE SYSTEMU ETICS
¢  Izolacja cieplna – wykorzystująca 
płyty styropianowe lub wełnę mineralną, 
przy czym płyty styropianowe są zdecy-
dowanie częściej wybieranym materia-
łem termoizolacyjnym do ocieplenia 
ścian zewnętrznych. W  ostatnich latach 
dużą popularnością cieszą się płyty 
o   lepszych właściwościach izolacyj-
nych, zawierające dodatki, na przykład 
grafit. Dla porównania: płyty styropia-
nowe szare (grafitowe) o   współczyn- 
niku lambda = 0,031 W/mK i   grubości 
20  cm, stanowią taką samą ochronę 

KRZYSZTOF KRZEMIEŃ – dyrektor techniczny ds. produktów Termo Organika

Kompletny system 
ociepleń

Zastosowanie materiałów termoizolacyjnych, zgodnie 
z   projektem oraz zaleceniami producenta, zapewnią 
skuteczną ochronę cieplną budynku oraz wysoką trwa-
łość i  estetykę elewacji.

Izolacje 
termIczne

Fot. Termo Organika
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cieplną budynku, jak zwykłe płyty  
z   białego styropianu o   współczynniku 
lambda = 0,044 W/mK i  grubości prawie 
30 cm. 

¢ Kleje do mocowania izolacji –  są to 
najczęściej kleje cementowe (tradycyjne) 
dostarczane w  postaci suchej mieszanki 
i  przygotowywane do użycia na budowie. 
Zapewniają stabilne mocowanie izolacji 
do podłoży mineralnych (cegła, beton 
komórkowy, ceramika, itp.) W  przypadku 
nowo wznoszonych budynków i  zastoso-
waniu klejów uniwersalnych (do moco-
wania płyt i   zatapiania siatki), można 
całkowicie zrezygnować z   łączników 
mechanicznych. Obniży to koszty ocie-
plenia przy zachowaniu stabilności i  bez-
pieczeństwa układu ociepleniowego. 
Coraz częściej do mocowania płyt sty- 
ropianowych jako izolacji do ściany 
zewnętrznej stosowane są kleje poliure-
tanowe. Ich zaletą jest szybkość wiąza-
nia i  duża wydajność (nawet kilkanaście 
metrów kwadratowych z  jednego pojem-
nika 750 ml). 

¢  Kleje do wykonywania warstwy 
zbrojonej – bardzo często nazywane 
klejami uniwersalnymi, ponieważ przy 
ich pomocy możemy przyklejać płyty 
styropianowe do ściany zewnętrznej oraz 
wykonywać warstwę zbrojoną popular-
nie nazywaną „zatapianiem siatki”. Kleje 
uniwersalne charakteryzują się lepszymi 
właściwościami użytkowymi w  porówna-
niu ze zwykłymi klejami przeznaczonymi 
tylko do mocowania izolacji. Ich skład 
jest wzbogacony o   dodatki poprawia-
jące funkcjonalność i   trwałość całego 
systemu ociepleniowego. Przykładowo, 
zawarte w  nim włókna polipropylenowe 
pełnią funkcję rozproszonego zbrojenia, 
bardziej odpornego na ewentualne pęk-
nięcia.

¢ Siatki zbrojące – wykonane są z  wyso-
kiej jakości włókien szklanych, powleka-
nych żywicą polimerową. Charakteryzują 
się bardzo wysoką odpornością na alka-
lia. Najczęściej stosowane są siatki o  gra-
maturze 145g/m2. Zastosowanie siatki 
zbrojącej ma na celu stworzenie ciągłej 
warstwy zabezpieczającej materiał izo-
lacyjny przed działaniem warunków 
atmosferycznych oraz przygotowanie 
mocnej i   trwałej powierzchni pod nało-
żenie tynku.

¢  Grunty – preparaty zmniejszające 
chłonność podłoża i zwiększające 
przyczepność poszczególnych warstw. 
W   zależności od potrzeb stosuje się 
grunty uniwersalne, przeznaczone do 
gruntowania i  wzmacniania nasiąkliwych 
i   porowatych podłoży np. gazobetonu, 
cegły ceramicznej, silikatowej przed przy-
klejeniem płyt styropianowych lub przed 
malowaniem tynków cementowych, 
cementowo-wapiennych, gipsowych. 
Grunty sczepne, zawierają drobnoziarni-
sty wypełniacz mineralny i przeznaczone 
są do gruntowania warstwy zbrojonej 
w  celu zwiększenia przyczepności pod-
łoża. Stosuje się je przed wykonaniem 
ostatniego etapu ocieplania, jakim jest 
nakładanie tynku cienkowarstwowego. 
Grunty te stanowią również pewną 
formę bariery międzywarstwowej, zapo-
biegając powstawaniu wykwitów i plam 
na powierzchni tynków cienkowarstwo-
wych.

CIENKA WARSTWA ELEWACJI
Tynk elewacyjny to ostatni, zewnętrzny 
etap ocieplenia. Wybór odpowiedniego 
tynku, to nie tylko kwestia estetyki, ale 
przede wszystkim trwałości i   dobrego 
zabezpieczenia przed oddziaływaniem 
środowiska zewnętrznego. Aplikacja 
tynku jako zewnętrznej warstwy este-
tyczno-ochronnej to najpopularniejsza 
i   najczęściej wybierana forma w   syste-
mach ociepleń. Szacuje się, że w  ponad 
90% wykonywanych elewacji warstwę 
zewnętrzną stanowi właśnie tynk cienko-
warstwowy. Rynek oferuje wiele warian-
tów tynków elewacyjnych, począwszy 
od mieszanek suchych (tynki mineralne), 

które rozrabia się z  wodą i  przygotowuje 
bezpośrednio przed nakładaniem tynku, 
do gotowych mas tynkarskich barwio-
nych na dowolnie wybrany kolor. 
Na rynku dostępne są następujące 
rodzaje tynków: tynk mineralny, akry-
lowy, silikonowy, silikatowy, silikonowo-
-silikatowy, silikonowo-akrylowy i mo- 
zaikowy. 
Przed przystąpieniem do ocieplania 
budynku należy zapewnić dostęp do 
wszystkich fragmentów ocieplanych 
powierzchni, stosując rusztowania ele-
wacyjne wyposażone w  siatki ochronne. 
Zabezpieczenie w  postaci siatek ochron-
nych zmniejsza negatywne oddziaływa-
nie warunków atmosferycznych (nasło-
necznienie, deszcz, wiatr), co ma istotny 
wpływ na trwałość i  estetykę wykonywa-
nej elewacji. 

PRZYGOTOWANIE ŚCIAN
Gdy ocieplamy nowy budynek trzeba 
sprawdzić czy powierzchnia ścian 
wymaga oczyszczenia z   pyłów, resz-
tek zaprawy, kurzu. Następnie ściany 
należy pokryć gruntem uniwersalnym, 
który zmniejszy chłonność podłoża.  
Zbyt szybkie „odciągniecie” wody z  kleju 
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przez bardzo chłonny materiał ściany 
konstrukcyjnej może spowodować osła-
bienie wiązania kleju i   zmniejszyć jego 
przyczepność do styropianu. W   przy-
padku budynków docieplanych, elewację 
powinno się oczyścić z   luźnych kawał-
ków tynku, kurzu, plam oleju, itp. Nie 
powinno być również żadnych nalotów 
lub wykwitów solnych. Słabo związane 
podłoża, np. warstwy starego tynku, farby 
należy usunąć lub wzmocnić poprzez 
zagruntowanie. 

IZOLACJA ŚCIAN  
FUNDAMENTÓW

Izolacja stosowana na ściany fundamen-
towe, to najczęściej styropian o  obniżo-
nej chłonności wody (styropian funda-
ment). Płyty mocuje się do ściany przy 
pomocy kleju poliuretanowego, okłada 
folią kubełkową i   obsypuje gruntem. 
Ściana przed przyklejeniem płyt styro-
pianowych powinna być już zaizolowana 
warstwą hydroizolacji. Tę rolę spełnia 
masa bitumiczna przystosowana do kon-
taktu ze styropianem. Powyżej poziomu 
gruntu, na płytach, które będą tworzyć 
tzw. cokół, można wykonać warstwę zbro-
joną i  wykończyć tynkiem mozaikowym, 
okładziną kamienną lub ceramiczną.

MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ
Jeżeli ocieplany budynek nie ma wyko-
nanej izolacji ścian fundamentów (brak 
ciągłości izolacji) wówczas przy roz-
poczęciu prac ociepleniowych i   mon-

tażu listwy startowej należy pamiętać 
o   wykonaniu dylatacji, czyli kilkucen-
tymetrowej szczeliny między gruntem 
a  pierwszym rzędem styropianu. Jest to 
ważne, ponieważ grunt podnosi się pod 
wpływem ujemnej temperatury i   może 
wówczas dojść do uszkodzenia elewacji.  
W  pierwszej kolejności, do muru należy 
przymocować listwę startową i   przykryć 

ją siatką zbrojeniową z   włókna szkla-
nego. Siatka powinna wystawać około 
10 cm ponad listwę, zaś od dołu należy 
ją wypuścić na około 20 cm. Pierwszy 
rząd płyt izolacyjnych należy oprzeć na 
listwie startowej. W  miejsce listwy można 
również stosować specjalne profile coko-
łowe, zapewniające odpowiednie zabez-
pieczenie przyziemnej części elewacji. 

¿ Niedostateczne sprawdzenie powierzchni pod ocieplenie. Brak oceny geo-
metrii ścian, ich równości oraz odchylenia od pionu wpływa na zużycie zaprawy 
klejącej i różnicowanie grubości płyt termoizolacyjnych.
¿ Brak przygotowania podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych. 
Zawsze należy oczyścić podłoże (z  kurzu, glonów, itp.) i zagruntować powierzchnie 
bardziej nasiąkliwe w  celu zmniejszenia chłonności.
¿ Nakładanie kleju tylko na placki. Klejenie płyt tylko na placki nie jest zgodne 
z  zaleceniami wykonania ocieplenia metodą ETICS i może powodować osłabienie 
przyczepności. Niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe 
wykonywanie kolejnych etapów prac. Skutkuje to brakiem trwałości całego układu 
ociepleniowego.
¿ Przyklejanie płyt termoizolacyjnych bez przewiązania, dotyczy to zwłaszcza 
krawędzi budynków. W efekcie, na elewacji mogą w  późniejszym czasie  pojawić  
się pęknięcia. Płyty muszą być układane na mijankę, każdy kolejny rząd z  przesu-
nięciem krawędzi, najlepiej o  połowę długości płyty.
¿ Brak dostatecznych zakładów siatki zbrojeniowej. To również przyczyna 
podłużnych pęknięć na elewacjach. Pasy siatki muszą zachodzić na siebie na  
około 10 cm, tworząc ciągłą warstwę zbrojącą. 
¿ Brak dodatkowych, ukośnych pasów z   siatki w   narożach otworów okien-
nych i   drzwiowych. To także przyczyna powstawania ukośnych pęknięć w tych  
miejscach.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE BŁęDY  
PRZY OCIEPLANIU ŚCIAN ZEWNęTRZNYCH

Przyklejanie płyt styropianowych – poprawne na- 
łożenie kleju na płytę styropianową (metoda pa-
smowo-punktowa) podczas mocowania do ściany.

Wypełnianie szczelin przy pomocy piany 
poliuretanowej.

Mocowanie kątowników aluminiowych z siatką 
na narożach budynku i wszystkich otworach 
okiennych.

Wyrównywanie warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego.

Zatapianie siatki z włókna szklanego w war-
stwie kleju (warstwa zbrojona).

Nakładanie tynku cienkowarstwowego, obrób-
ka boni.
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KLEJENIE  
PŁYT STYROPIANOWYCH

Zaprawę klejącą należy nanieść w  postaci 
ciągłego paska grubości ok. 15–20 mm 
na brzegi płyty styropianowej, a   w  czę-
ści środkowej, w   postaci niewielkich 
placków, zwykle 4–6 na jedną płytę. Po 
nałożeniu kleju, płytę należy natych-
miast docisnąć do ściany z  zachowaniem 
wyznaczonego pionu i  poziomu. Wysta-
jące poza obrys płyty resztki masy kleją-
cej należy usunąć. Podczas przyklejania 
styropianu, należy starannie dociskać 
płyty do siebie, aby uniknąć powstawa-
nia szczelin w  miejscu ich styku. Ewen-
tualne szczeliny, jakie mogą wystąpić na 
połączeniach płyt, należy wypełnić poli-
uretanową pianką uszczelniającą. Drugi 
i   kolejne rzędy płyt izolacyjnych należy 
układać na tzw. mijankę – spoiny pio-
nowe między płytami w  sąsiednich rzę-
dach powinny się mijać. Należy pamię-
tać, by przy narożniku płytę wysunąć 
poza obrys budynku o  długość odpowia-
dającą grubości ocieplenia +2 cm, aby 
w  ten sposób umożliwić wiązanie rzędów 
na obydwu sąsiadujących ścianach. Ukła-
danie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna 
się ponownie od całej płyty, aby w   ten 
sposób zapewnić mijanie spoin i   dobre 
wiązanie między poszczególnymi rzę-

dami. Po przyklejeniu wszystkich płyt, 
ewentualne braki i   szczeliny należy 
wypełnić pianką poliuretanową, a  całość 
powierzchni wyrównać specjalną tarką 
do szlifowania styropianu lub gruboziar-
nistym papierem ściernym.

„ZATAPIANIE” SIATKI 
Po co najmniej dwóch dniach od przykle-
jenia płyt styropianowych, w  zależności 
od warunków atmosferycznych, można 
przystąpić do wykonania warstwy zbro-
jonej, zabezpieczającej płyty i  wzmacnia-
jącej cały układ ociepleniowy. W  narożni-
kach budynku (naroża, otwory okienne, 
drzwiowe, itp.) przykleja się metalowe 
profile ochronne zintegrowane z  pasami 
siatki, które będą stanowić zabezpiecze-
nie i   nadawać ostateczny kształt sąsia-
dujących powierzchni. Po utwardzeniu 
kleju mocującego kątowniki przystępu-
jemy do kolejnego etapu. Na płyty sty-
ropianowe nanosi się warstwę podkła-
dową pod zbrojeniową siatkę szklaną, 
w  postaci grubej na 2–3 mm i  szerokiej 
jak wstęga siatki, warstwy masy klejącej. 
Bezpośrednio w   świeży klej wciska się, 
od góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. 
Siatka musi być zatopiona w  masie kle-
jącej bez fałd i  na całej swojej grubości. 
Kolejne pasy siatki z   włókna szklanego 
są układane podobnie jak pierwszy, od 

góry do dołu, z  około 10 cm zakładem na 
pas sąsiedni. Siatka powinna zachodzić 
również na wszystkie narożniki, profile 
ochronne, itp. Przy otworach okiennych 
i   drzwiowych, w   celu zabezpieczenia 
przed naprężeniami, powyżej i   poniżej 
krawędzi otworów, naklejamy pod kątem 
45° paski siatki zbrojącej z  włókna szkla-
nego o  wymiarach minimum 20 x 35 cm. 
Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez 
co najmniej 48 godzin.

WYPRAWA TYNKARSKA
Przed wykonaniem cienkowarstwowego 
tynku, należy na warstwę zbrojoną 
nanieść warstwę gruntującą pod tynk 
zewnętrzny, stosownie do jego rodzaju. 
Tynk nanoszony jest na przygotowane 
wcześniej podłoże w  sposób ciągły, bez 
przerywania pracy. Nakładanie tynku nie 
może być prowadzone w  czasie deszczu 
lub przy intensywnym promieniowaniu 
słonecznym. Zależnie od wymaganego 
efektu plastycznego, nadaje się tynkowi 
fakturę nakrapianą (baranek) lub rusty-
kalną (kornik). Tynki zwykle nakłada się 
ręcznie, ale dostępne są również tynki 
aplikowane przy pomocy agregatu tyn-
karskiego.
Dobierając kolor elewacji należy zwrócić 
uwagę, że barwa tynku wpływa w  istotny 
sposób na występujące w   nim naprę-
żenia termiczne. Im jaśniejszy kolor, 
tym więcej promieniowania słonecz-
nego odbija się od elewacji. Ciemne 
powierzchnie intensywnie absorbują 
promieniowanie , co może prowadzić do 
powstawania dużych naprężeń wewnątrz 
struktury tynku.

TRWAŁOŚć SYSTEMU
Systemy zewnętrznego izolowania 
fasad budynków przy użyciu styropianu, 
dopuszczone na polski rynek, gwaran-
tują uzyskanie odpowiedniej jakości 
i  trwałości docieplenia, jeśli tylko pocho-
dzą od jednego producenta (objęte są 
jedną Aprobatą Techniczną) i  wykonano 
je zgodnie z   wytycznymi producenta. 
Dobrze wykonane ocieplenie materia-
łami pochodzącymi z   kompletnego sys-
temu będzie trwałe i  zapewni skuteczną 
ochronę cieplną budynku. Warunkiem 
uzyskania dużej trwałości całego ocie-
plenia jest profesjonalne wykonawstwo 
i   wzajemna zgodność poszczególnych 
elementów systemu pod względem 
mechanicznym i  chemicznym.

¿ Zaniechanie szlifowania warstwy ociepleniowej. Szlifowanie ma na celu usu-
nięcie ewentualnych nierówności i zmatowienie powierzchni płyt styropianowych. 
Brak szlifowania może mieć niekorzystny wpływ na trwałość i  estetykę elewacji.
¿ Wypełnianie styków płyt zaprawą. Niedopuszczalne jest wypełnienie zaprawą 
klejącą ewentualnych szczelin na połączeniach płyt styropianowych. Spoiny 
z  zaprawy stają się mostkami termicznymi. Błąd taki ujawnia się także w  postaci 
plam na elewacji. Szczeliny można uzupełnić pianką poliuretanową.
¿ Nieprawidłowe osadzenie kołków (jeśli ich zastosowanie jest wymagane 
w  projekcie). Nadmierne zagłębienie tarczki kołka w  ociepleniu powoduje znisz-
czenie struktury płyt termoizolacyjnych. Z  kolei zbyt płytkie osadzenie sprawia,  
że kołek nie trzyma płyty należycie, a   powstała wypukłość pozostaje widoczna 
i  osłabia warstwę zbrojoną. 
¿ Brak uszczelnień przy ościeżnicach i   obróbkach blacharskich. Styki tych ele-
mentów z  ociepleniem muszą być wypełnione materiałem uszczelniającym – impre-
gnowaną taśmą rozprężną lub uszczelniaczem. Brak uszczelnienia powoduje utratę 
szczelności budynku i  może być przyczyną zawilgocenia w  wyniku wnikania wody 
deszczowej pod płyty termoizolacyjne. 
¿ Stosowanie  produktów pochodzących od   różnych producentów. Aprobatę 
Techniczną, po przeprowadzeniu odpowiednich badań otrzymuje tylko kom-
pletny system ociepleń jako spójny zestaw materiałów. Współdziałanie produktów  
pochodzących z   różnych systemów nie jest zbadane. Zastosowanie materiałów, 
które nie są elementami systemu jednego producenta jest najczęściej powodem 
oddalenia ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji.
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Podstawowym zadaniem ocieplenia 
ściany zewnętrznej lub dachu jest ogra-
niczenie strat ciepła i, co się z   tym wią-
że, zapewnienie optymalnych kosztów 
użytkowania domu. Dobrze wykonane 
ocieplenie ETICS to także wysoka este-
tyka budynku. Zarówno styropian, jak 
i   płyty fasadowe lub dachowe z   wełny 
skalnej są dobrymi izolatorami. Współ-
czynnik przewodzenia ciepła (l) skalnej 
wełny zawiera się w   przedziale 0,041 
do 0,036. Dla styropianu fasadowego 
lub dachowego jest to wartość zbliżona 
i   mieści się w   granicach 0,045–0,031.  
Zatem ten parametr nie wyróżnia skalnej 
wełny od innych materiałów izolacyj-
nych. Co zatem sprawia, że jest tak chęt-
nie używana?

MATERIAŁ NIEPALNY
Wybierając wełną skalną otrzymujemy 
zwiększone bezpieczeństwo pożarowe 
naszego domu. Skalne wełny fasadowe 
i   dachowe to produkty klasyfikowane 

PIOTR PAWLAK – kierownik działu doradztwa technicznego  
Rockwool Polska sp. z o.o. 

Wełna skalna na lata

jako „A1”, a   więc niepalne, nie biorące 
udziału w  pożarze. Stanowią one rzeczy-
wistą barierę dla ognia i   stuprocentową 
ochronę przeciwpożarową. Ewentualny 
pożar nie rozprzestrzeni się po elewa-
cji naszego domu, nie zniszczy dachu, 
a   więc nie zwiększy zagrożenia życia 
podczas pożaru.

AKUSTYKA I  TRWAŁOŚć
Wełna skalna powinna być naturalnym 
wyborem, gdy zależy nam na komforcie 
akustycznym. Jako materiał włóknisty, 
a  równocześnie sprężysty (ale nie sztyw-
ny) lepiej niż inne materiały izolacyjne 
pochłania dźwięki powietrzne i   gwaran-
tuje lepszą ochronę przed hałasem z  ze-
wnątrz. Badania izolacyjności akustycznej 
ścian zewnętrznych ocieplonych sztyw-
nymi materiałami z tworzyw sztucznych 
wykazują kilka decybeli różnicy w   kom-
forcie akustycznym na korzyść systemów 
opartych na skalnej wełnie fasadowej. 
W   przypadku dachów płaskich parame-

try akustyczne mają mniejsze znaczenie. 
Kolejnym atutem wełny skalnej jest ze-
rowa rozszerzalność termiczna. Oznacza 
to, że zimą czy latem, kiedy temperatura 
elewacji i   dachu może zmieniać się na-
wet o   60°C, płyty z   wełny skalnej będą 
stabilne wymiarowo. A   więc nie wystąpi 
zjawisko skurczu i   rozszerzania, które 
z   czasem może doprowadzić do uszko-
dzeń warstwy elewacyjnej. Również 
pokrycie dachowe ułożone na płytach 
z  wełny skalnej nie jest narażone na pra-
cę, podlegającego zmianom temperatury, 
materiału izolacyjnego. Konkurencyjne 
materiały pod wpływem zmiany tem-
peratury o   50°C potrafią zmienić swoje 
wymiary o   2%, co znacząco wpływa na 
efektywność izolowania.

PAROPRZEPUSZCZALNOŚć
To cecha izolacji wełny skalnej szcze-
gólnie ważna dla nowo budowanych 
domów, których ściany zawierają dużo 
wilgoci technologicznej, pochodzącej 
głównie z   zapraw murarskich, wylewek 
i   wszelkich elementów budynku wy-
konywanych technikami mokrymi. Za-
mknięcie tej wilgoci poprzez obłożenie 
domu materiałem nieparoprzepuszczal-
nym blokuje możliwość odprowadze-
nia jej na zewnątrz i   przedłuża proces 
wysychania muru. Zawilgocona ściana 
to niekorzystny mikroklimat wewnętrz-
ny w   domu, a   także wyższe rachunki za 
ogrzewanie w  okresie wysychania ścian. 
Decydując się na system ocieplenia 
ścian zewnętrznych oparty na płytach 
fasadowych z   wełny skalnej otrzymu-
jemy dodatkowe korzyści wynikające 
z   cech samego materiału izolacyjnego 
– naturalnego, niepalnego i   o   otwartej 
strukturze. 

GRUBOŚć OCIEPLENIA
Grubość zastosowanego ocieplenia fa-
sadowego czy dachowego powinna wy-
nikać nie tylko z   wymaganego przepisa-

Kluczową rolę w systemach ocieplenia ścian ze-
wnętrznych budynków odgrywa izolacja. materia-
łem coraz chętniej wybieranym przez inwestorów,  
ze względu na swoje właściwości, jest wełna skalna.
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Malowanie tynku farbami elewacyjnymiPrzygotowanie do tynkowania Tynkowanie

mi budowlanymi minimum, ale również 
z   optymalizacji energetycznej naszego 
domu. Należy pamiętać, że obowiązu-
jące architekta przy projektowaniu Wa-
runki Techniczne narzucają konieczne 
minimum izolacyjności, a   nie izolacyj-
ność zapewniającą optymalną jakość 
energetyczną ściany czy dachu. Symu-
lacje prowadzone dla polskich realiów 
klimatycznych wskazują, że optymalna 
grubość ocieplenia zastosowanego na 
tradycyjnych konstrukcyjnie ścianach 
(ceramika poryzowana 25 cm, pustaki 
Max), to przedział 20–25 cm. Dla dachów 
płaskich w  domach mieszkalnych powin-
niśmy uwzględniać grubość ocieplenia 
co najmniej 25–30 cm. Pamiętać należy, 
że późniejsze docieplenie jest dodatko-

wym kosztem finansowym i  organizacyj-
nym. Lepiej więc zrobić to raz, a  dobrze.

SYSTEMOWE PODEJŚCIE
Obecnie najpopularniejszym sposo-
bem ocieplenia ścian jest zastosowanie 
metody lekkiej mokrej. Polega ona na 
przyklejeniu oraz zakołkowaniu (jednak 
nie wcześniej niż po 24 godzinach) płyt 
termoizolacyjnych do zewnętrznej po-
wierzchni warstwy nośnej, czyli np. be-
tonu komórkowego, cegły czy silikatów. 
Sposób klejenia płyt z  wełny skalnej nie 
różni się w   żaden sposób od klejenia 
płyt styropianowych. Następnie wyko-
nuje się warstwę zbrojącą. Polega ona na 
przeszpachlowaniu płyt z  wełny skalnej, 
nałożeniu właściwej warstwy kleju (naj-

lepiej na grzebień) oraz wtopieniu siat-
ki z   włókna szklanego. Ostatni etap, to  
wykonanie warstwy wykończeniowej 
z   tynku cienkowarstwowego. Dodatko-
wo, w  zależności od zastosowanego tyn-
ku, wyprawy tynkarskie, np. mineralne 
mogą być malowane farbami elewacyj-
nymi. Warto dodać, że obecnie coraz czę-
ściej można spotkać firmy, które wyko-
nują aplikację tynku metodą natryskową. 
W  przypadku dachów płaskich po speł-
nieniu zaleceń producenta dotyczących 
mocowania płyt dachowych do konstruk-
cji (klejone lub mocowane mechanicz-
nie) kluczową decyzją jest wybór dobrej 
hydroizolacji, zapewniającej szczelność 
oraz odporność dachu na uszkodzenia 
mechaniczne.

Montaż listwy cokołowej

1

Nakładanie zaprawy klejącej

2

Przyklejanie płyt

3

Szlifowanie nierówności

4

Mocowanie kołków

5 6

Zatapianie siatki w narożach okiennych

7

Nakładanie zaprawy zbrojącej

8

Zatapianie siatki

9

10 11 12

WYKONANIE OCIEPLENIA ELEWACJI

Przeszpachlowanie łączników
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Szeroki wybór komponentów na rynku 
pozwala na wykonanie elewacji z   ele-
mentów niekoniecznie do siebie pasu-
jących. Klej jest klejem, a   tynk tynkiem, 
ale produkty pochodzące od różnych 
producentów nie zawsze będą dobrze 
współpracować. Wykonując ocieplenie 
ścian zewnętrznych w   systemie ETICS 
należy skorzystać z   kompletnego syste-
mu jednego producenta. Tylko takie po-
stępowanie gwarantuje trwałość gotowej 
elewacji, a   w   przypadku ewentualnych 
reklamacji – pozwala na jej rozpatrzenie 
przez jednego producenta.

WYKONANIE OCIEPLENIA  
ELEWACJI

Instrukcje wykonania ocieplenia przy-
gotowane przez producenta to rzetelnie 
opracowane wskazówki pozwalające na 
poprawny montaż sytemu ocieplenio-
wego. Technologie montażu zmieniają 
się wraz z   rozwojem branży budowla-
nej. Sposób wykonania ocieplenia 10 
lat temu może nie być poprawny dla 
systemu aktualnie opracowanego. Jest 

to szczególnie widoczne zwłaszcza pod-
czas klejenia płyt termoizolacyjnych. 
Klejenie jedynie na placki, bez obwodo-
wego pasa kleju przy krawędzi płyt oraz 
niestosowanie zaleceń producenta co 
do ilości łączników, to poważny błąd wy-
konawczy. Dlatego zarówno karty tech-
niczne, jak i   instrukcje to obowiązkowa 
lektura wykonawcy. Niepoprawnie wy-

Izolacja attyki

2

Wykonanie spadku na dachu

3

Ułożenie klinów dachowych

4

Wykończenie attyki

5

Ocieplenie dachu gotowe do montażu hydro-
izolacji

6

1

Układanie płyt dachowych

WYKONANIE OCIEPLENIA DACHU PŁASKIEGO

¿ O wykonaniu warstwy zbrojącej. 
W   szczególności należy zadbać o   pra-
widłowy montaż siatek diagonalnych 
i   odpowiednie zakłady siatek ościeży 
okiennych.
¿ O  wyzbyciu się złych nawyków i  po-
stępowaniu zgodnie z  wytycznymi pro-
ducenta, np. zdarza się, że wykonawcy 
kleją wełnę na placki bez obwodowego 
nakładania zaprawy albo zbyt szybko 
przystępują do kołkowania lub nie uży-
wają „grzebienia” do nakładania kleju 
przy zatapianiu siatki, a   jest to nie-
zmiernie ważne aby warstwa kleju była 
identyczna na całej powierzchni ściany.

O  CZYM NALEŻY PAMIęTAć:

konane ocieplenie ścian zewnętrznych 
niesie ze sobą ryzyko powstania spękań, 
przebarwień i  innych defektów.

WYKONANIE OCIEPLENIA 
DACHU PŁASKIEGO

W   przypadku dachów płaskich kluczo-
we są instrukcje dostawcy hydroizolacji, 
gdyż ewentualne błędy wykonawcze 
dotyczące nieszczelności będą wyjąt-
kowo szkodliwe dla budynku oraz jego 
użytkowników. Nawet najdoskonalszy 
system może nie działać poprawnie, je-
żeli zostanie zamontowany niezgodnie 
ze wskazówkami producenta. Czytajmy 
dokumenty i   sprawdzajmy, jaka techno-
logia montażu będzie najbardziej opty-
malna. Dobór kleju, kołków, pokrycia 
z   papy, folii PCV, membrany EPDM bę-
dzie decydował o  żywotności całego roz-
wiązania. Dokładny montaż bez mostków 
termicznych i   odstępstw od wytycznych 
powinien zapewnić szczelność i  trwałość 
wybranego rozwiązania.
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Poddasza mogą niektórym kojarzyć się 
z   ponurymi, niedogrzanymi strychami, 
zawalonymi stertą rupieci. Wystarczy 
jednak taki strych uprzątnąć, doświetlić 
i   zabudować, aby zamienił się w   funk-
cjonalną przestrzeń do zamieszkania. 
Czy jednak o  czymś nie zapomnieliśmy? 
Oczywiście, nie można pominąć ocie-
plenia. Bez niego znaczna część ciepła 
umykałaby przez dach i   ściany szczy-
towe. Pozostałoby marznąć lub zwięk-
szać zużycie opału, ponosząc ogromne 
straty finansowe. 

KOMFORT I  OSZCZęDNOŚć
Eksperci obliczyli, że nawet trzy tysiące 
złotych rocznie można zaoszczędzić na 
ogrzewaniu domu, właściwie go ociepla-

HENRYK KWAPISZ, menedżer rozwoju rynku Isover

Poddasze w ciepłych 
objęciach wełny

Gdy skutecznie ocieplimy poddasze – zimą bę-
dzie ciepło i przytulnie, natomiast latem nie zamie-
ni się ono w saunę. Dzięki inteligentnej paroizolacji  
zapanuje tam zdrowy mikroklimat, a bezpieczeń- 
stwo zapewni nam niepalny materiał izolacyjny.  
zatem – czym docieplić poddasze i jak to zrobić? 

jąc. Przyczyną tych kalkulacji były wciąż 
rosnące ceny energii. Efektywna izolacja 
domu nie jest widoczna na co dzień, ale 
wpływa na wydatki związane z   ogrze-
waniem, a  także na komfort mieszkania. 
Za modelowy sposób ocieplenia domu 
przyjęto izolację podłogi o   grubości 
20 cm, izolację ścian o   grubości 30 cm 
i   dachu – 40 cm. Zestawiono te założe-
nia z   przeciętnymi grubościami ocie-
pleń w  większości domów, budowanych 
przed laty, które posiadają izolację pod-
łóg, dachu czy ścian zwykle nie większą 
niż 5 cm. Jeśli zatem uzupełnimy ocie-
plenie do wartości właściwych, a   dom 
ogrzewamy węglem „eko-groszkiem” 
to roczne oszczędności wyniosą około 
1750 zł. Przy ogrzewaniu gazem, zaosz-

czędzimy dwa i  pół tysiąca złotych, a  jeśli 
stosujemy olej opałowy lub energię elek-
tryczną, to w  naszych portfelach pozosta-
nie ponad trzy i  pół tysiąca złotych.

OTULONY DACH
Sama konstrukcja dachu nie powstrzyma 
ucieczki ciepła. Trzeba zastosować 
materiał termoizolacyjny. Od lat najpo-
pularniejszym produktem do ocieplania 
poddaszy jest wełna szklana. Dlaczego? 
Wełna szklana w  rolkach jest lżejsza od 
skalnej i   łatwiejsza w  transporcie dzięki 
kompresji pozwalającej na „odzyskanie” 
pełnej objętości materiału po rozwinię-
ciu rolki. Ponadto, w   przeciwieństwie 
do innych materiałów, jak styropian 
czy pianki, jest całkowicie niepalna 
i   powstrzymuje rozprzestrzenianie się 
ognia. Te dwa powody czyli znakomita 
izolacyjność cieplna o   korzystnym, 
niskim współczynniku l i   zapewnienie 
bezpieczeństwa pożarowego na dachu 
o   drewnianej konstrukcji czynią wełnę 
szklaną materiałem bardzo popularnym. 
Niebagatelne znaczenie dla komfortu 
życia mieszkańców poddasza ma struk-
tura jej włókien. Pozwala na właściwe 
„zarządzanie” wilgocią w  dachu skośnym 
oraz zapewnia doskonałe właściwości 
akustyczne.

EFEKTYWNOŚć  
ENERGETYCZNA

Jeszcze zanim zmierzymy się z  budową 
domu, warto przyjrzeć się projektowi lub 
projektom, które bierzemy pod uwagę, 
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pod kątem izolacji przegród odpowie-
dzialnych za efektywność energetyczną 
całego budynku. W   szczególności cho-
dzi tu o   dach, fasady, ale też i   krawę-
dzie styku izolowanych powierzchni. Jak 
sprawdzić, czy architekt dobrze zaprojek-
tował izolację naszego energooszczęd-
nego domu? Wystarczy wziąć długopis 
i   „objechać” przy jego pomocy przekrój 
pionowy budynku. Następnie „obrócić” 
budynek o   90 stopni, czyli w   ten sam 
sposób zbadać drugi przekrój pionowy. 
Poza drzwiami i  oknami nie powinno być 
żadnej przerwy w  izolacji.

WIEDZA FACHOWCA
Zanim zaczniemy izolować, przemyślmy, 
czy każdy element dachu możemy ocie-
plić. Potem może być już za późno i   nie 
unikniemy strat ciepła np. przez nieza-
izolowaną murłatę. Izolacja musi otulać 
dom bez żadnych przerw. Jeśli użyjemy 
materiału w  rolkach, to ograniczymy jego 
zużycie. Najpierw odmierzamy rozstawy 
między krokwiami i   tniemy rolkę na 
kawałki o  długościach większych o  2  cm 
niż rozstaw krokwi. Ocieplamy zawsze 
w  dwóch warstwach, jedna warstwa pro-
stopadle do drugiej – tak unikniemy linio-
wych mostków termicznych. Przycinając 

wełnę w  matach do wymiaru rozstawu 
krokwi należy robić to w  poprzek rolki, 
a  nie wzdłuż, bo inaczej spora część izo-
lacji się zmarnuje. Poza tym niektórzy 
wykonawcy „upychają” resztki, co jest 
kolejnym błędem, bo wtedy nikt nie 
jest w  stanie skontrolować rzeczywistej 
grubości materiału. Należy pamiętać, 
aby zachować szczelinę wentylacyjną 
nad izolacją. Jej brak może skutkować 
wykraplaniem się pary wodnej w  izola-
cji i  rozwojem grzybów lub pleśni, które 
są groźne nie tylko dla zdrowia, ale rów-
nież dla konstrukcji dachu. 

OCIEPLENIE WEŁNą
Pierwszą warstwę termoizolacji umiesz-
cza się między krokwiami i   belkami 
sufitu. Ma ona grubość około 15–17 cm. 
Warstwa druga, z  wełny grubości 10 cm 
zapewnia optymalną grubość ocieplenia 
oraz izoluje krokwie i  belki (potencjalne 
mostki termiczne). Ta warstwa powinna 
być umieszczona od spodu skosów 
i  sufitów, pomiędzy wieszakami dystan-
sowymi uprzednio zamontowanego 
rusztu stalowego, do którego będziemy 
przykręcać płyty gipsowo-kartonowe.  
Produktami polecanymi do ociepla-
nia skosów i   sufitów są maty w   rol-
kach o   niskim współczynniku prze-
wodzenia ciepła l na poziomie 
0,033–0,035  W / (m· K), bądź gdy dys-
ponujemy miejscem na nieco grubszą  
warstwę ocieplenia l na poziomie 
0,039  W/(m · K). Produkty w   rolkach 
po kompresji (tzw. MPS – multi-pack 
system) są łatwe do cięcia i   montażu. 
Zapewniają dobre wypełnienie prze-
strzeni i   trwałość izolacji. Niezwykle 
ważny jest prawidłowy montaż – wełna 
powinna być cięta z   zachowaniem 
dodatkowych dwóch centymetrów do 
szerokości rozstawu krokwi. Zapewni 
to poprawne, ścisłe wypełnienie, a  tym 
samym ograniczanie mostków cieplnych. 
Pamiętać należy również o   zastosowa-
niu odpowiedniej wiatro- i  paroizolacji. 
Izolując więźbę dachową wełną nie 
można pominąć ścianek kolankowych 
i   ścian szczytowych, jeśli oczywiście są 
one w  danym budynku. Żeby ocieplić te 
elementy, należy najpierw zamocować 
do nich ruszt nośny, najlepiej z   profili 
stalowych. Wełnę szklaną układamy 
później między pionowymi profilami 
rusztu. Tu również można ułożyć wełnę 
dwuwarstwowo, o  ile dzięki specjalnym 

¿ Stosując 2-warstwowy układ izolacji 
eliminujesz mostki termiczne. Najbar-
dziej efektywna izolacja: grubość 180 mm 
między krokwiami + grubość 100 mm jako 
druga warstwa.
¿ Należy zachować przynajmniej 2,5  cm 
drożną szczelinę wentylacyjną w prze-
strzeni miedzy wełną a pokryciem da-
chu. Dla swobodnego ruchu powietrza  
w szczelinie wentylacyjnej należy zapew-
nić zarówno wlot w okapie, jak i wylot  
w kalenicy dachu.
¿ Istotne jest zachowanie ciągłości izo-
lacji.

PAMIęTAJ

uchwytom odsuniemy profile od ścian. 
Jedna warstwa znajdzie się wtedy za 
rusztem, a  druga między jego profilami. 
Wełna w  lekkich, szkieletowych ścianach 
działowych, tak chętnie wznoszonych 
na poddaszu, umieszczana jest między 
profilami stalowymi tworzącymi kon-
strukcję tych przegród. Najczęściej lekka 
ściana działowa stanowi akustyczną 
przegrodę pomiędzy pomieszczeniami, 
ale zdarza się również, że ściana dzia-
łowa oddziela pomieszczenia tzw. zimne 
od tych, które ogrzewamy. W  takim przy-
padku, prócz parametrów izolacyjności 
akustycznej powinno się zwrócić uwagę 
na niską wartość współczynnika lambda. 
Bogata oferta produktów na rynku 
związana ze ścianą działową pozwala 
na odpowiednie dobranie materiału, 
z  wełny szklanej lub skalnej. Łączą one 
izolacyjność termiczną oraz akustyczną 
(współczynnik tłumienia dźwięku 
dochodzący do wartości 1,00 dla naj-
lepszych produktów na rynku).  Ponadto 
płyty z  wełny mineralnej skalnej cechują 
się bardzo wysoką odpornością na dzia-
łanie ognia. 

KONIECZNA PAROIZOLACJA
Pamiętajmy, że ocieplone poddasze 
trzeba chronić przed wilgocią, również 
tą pochodzącą z   wnętrza domu. Temu 
właśnie przeciwdziała paroizolacja, która 
cechuje się zmiennym oporem dyfuzyj-
nym w   zależności od pory roku. Prócz 
dobrze dobranego materiału, niezwykle 
istotnym jest szczelny montaż paroizo-
lacji. Na rynku są dostępne rozwiązania 
łączące inteligentne działanie folii paro-
izolacyjnej w   zależności od pory roku, 
z   bardzo prostym montażem. Szczelny 
montaż paroizolacji zapewniają odpo-
wiednie taśmy i  kleje.
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Ponieważ drugą warstwę wełny montujemy pod krokwiami, między 
pierwszą warstwą wełny a płytą kartonowo-gipsową konieczny jest mon-
taż stelaża. Rozpocznij od przymocowania wieszaków dystansowych.

Umieść pierwszą warstwę maty pomiędzy krokwiami, montując ją na 
lekki wcisk.

Na całej powierzchni poddasza zamontuj paroizolację z min. 10 cm za-
kładem, łącząc ją ze stelażem za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Do łączenia paroizolacji ze ścianą oraz innych specjalnych połączeń 
służy uszczelniacz.

Odmierz odcinki maty o 2 cm większe od odmierzonej między krokwia-
mi odległości.

Drugą warstwę maty układamy prostopadle do warstwy poprzedniej, 
nabijając ją na wieszaki.

Aby zapewnić szczelność paroizolacji, poszczególne warstwy dodatko-
wo połącz ze sobą za pomocą taśmy klejącej. 

Na tak zaizolowaną powierzchnię zamontuj płyty kartonowo-gipsowe.
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Płyty ekstrudowane XPS (z   ang. eXtru-
ded PoliStyren) są produkowane po-
przez dodanie środka pianotwórczego 
do polistyrenowej masy i   sprasowanie 
jej do pożądanej grubości. Powstały 
materiał, dzięki strukturze zamkniętych 
komórek powietrznych, posiada bardzo 
wysoką izolacyjność cieplną, jest wodo-
odporny, odporny na działanie zmien-
nych temperatur, bardzo wytrzymały na 
obciążenia mechaniczne, odporny na 
korozję biologiczną. Jego zaletą jest ni-
ska masa własna. 

ZASTOSOWANIA PŁYT XPS
Wyjątkowe właściwości produktów XPS 
pozwalają na ich stosowanie zarówno 
w   budownictwie indywidualnym, uży-
teczności publicznej, jak i   przemysło-

MICHAŁ DYLEWSKI – Ursa Polska

Polistyren ekstrudowany XPS

trudne warunki temperaturowe i  mechaniczne  
oraz duża wilgotność wymagają zastosowania 
w  budownictwie izolacji termicznej o szczególnych 
właściwościach. Wówczas sięga się po płyty XPS. 

odkształceniu (w   tym przypadku naj-
częściej jest to 300 kPa). Dodatkowo, 
w  nazwie wyrobu stosuje się określenia 
informujące o   rodzaju powierzchni płyt 
(gładka lub wytłaczana) oraz określenia 
informujące o   rodzaju ukształtowania 
krawędzi bocznej płyty. Najczęściej spo-
tyka się trzy rodzaje: prosta, podcięta 
i  na pióro-wpust.

TERMOIZOLACJA PODŁOGI  
NA GRUNCIE

Podłoga na gruncie pod względem ter-
moizolacji jest niezwykle ważnym ele-
mentem każdego budynku. Straty ciepła 
z   powodu braku termoizolacji, zwłasz-
cza w   ogrzewanych pomieszczeniach, 
dochodzą do 20% całkowitego ciepła 
emitowanego w   budynku. Temperatu-
ra na powierzchni podłogi ma ogromne 
znaczenie dla komfortu cieplnego użyt-
kowników. Gdy jest ona niższa od tem-
peratury pomieszczenia, użytkownicy 
odczuwają zimno, które zazwyczaj stara-
ją się niwelować, podnosząc temperatu-
rę pomieszczenia. Mimo to, w  takim po-

wym. Stosuje się je w   rozwiązaniach 
o   najwyższych wymaganiach technicz-
nych hydro- i  termoizolacyjnych:
¡ przyziemi budynków, ścian piwnic, 

fundamentów,
¡ parkingów na dachach i  gruncie,
¡ dachów odwróconych,
¡ tarasów i  ogrodów dachowych,
¡ dróg i  konstrukcji drogowych,
¡ podłóg przemysłowych,
¡ podłóg w  chłodniach spożywczych,
¡ pomieszczeń inwentarskich,
¡ sztucznych lodowisk,
¡ w   miejscach mostków termicznych,  

np. nadprożach i  ościeżach okiennych.
Płyty XPS oferowane są na rynku w  wie-
lu odmianach. Określenia takie jak: III, 
3000, 300 opisują najczęściej wytrzy-
małość płyt XPS na ściskanie przy 10% 

Izolacja termiczna płytami XPS posadzki przemysłowej
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mieszczeniu rozkład temperatur nadal 
pozostaje niekorzystny. W   przypadku 
wysokiej ciepłochłonności podłogi wy-
stąpi znaczne obniżenie temperatury na 
poziomie stóp użytkowników, co kwali-
fikuje taką przegrodę budowlaną jako 
podłogę zimną. Opisane sytuacje wy-
stępują w   przypadku niewłaściwej ter-
moizolacji lub całkowitego braku warstw 
izolacyjnych podłóg na gruncie. Zasto-
sowanie wodoodpornych płyt z   eks-
trudowanej pianki polistyrenowej XPS 
zdecydowanie poprawia właściwości 
termoizolacyjne podłogi. Aby uniknąć 
ryzyka wystąpienia kondensacji na we-
wnętrznych powierzchniach podłóg oraz 
uzyskać odpowiedni komfort termiczny 
pomieszczeń, szczególną uwagę należy 
zwrócić na odpowiedni dobór grubo-
ści termoizolacji podłogi. W   praktyce 
projektowej przyjmuje się taką grubość 
izolacji cieplnej, która spełnia minimal-
ne wymagania wynikające z   obowiązu-
jących przepisów. Konieczność zracjo-
nalizowania zużycia energii wymaga 
dokonania optymalizacji grubości izola-
cji. Obecnie stosowane są dwie metody 
optymalizacji: na podstawie wskaźnika 
SPbt (ang. Simple Pay back time) lub nPV 
(ang. net Present Value). Doboru opty-
malnego rodzaju izolacji można dokonać 
korzystając z   dostępnych programów 
i  aplikacji.

HYDROIZOLACJA PODŁOGI  
NA GRUNCIE

Podłogi na gruncie, zazwyczaj narażone 
na działanie wilgoci, wymagają odpo-
wiedniej izolacji przeciwwilgociowej. 
Wilgoć nie może przenikać poprzez 
beton do wyższych warstw podłogi. 
Materiałem najbardziej nadającym się 
na zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
podłóg na gruncie jest materiał o   po-
dobnych właściwościach, co izolacja 
pozioma ścian fundamentowych. Gdy 
izolacja ścian fundamentowych wyko-
nana jest z  papy, hydroizolację poziomą 
podłogi również należy wykonać z  papy. 
Powodem tego jest łatwość łączenia obu 
materiałów oraz zapewnienie im takiej 
samej pracy. Hydroizolację należy roz-
kładać na powierzchni przygotowanej 
płyty z   zakładem na hydroizolację po-
ziomą ścian fundamentowych. W   miej-
scu styku obu materiałów należy wyko-
nać trwałe ich łączenie poprzez klejenie 
lub zgrzewanie, zależnie od użytego 

materiału hydroizolacyjnego. Czynność 
tę powtarza się, rozkładając papę dwa 
razy. W  przypadku folii, można stosować 
jedną jej warstwę pod warunkiem, że 
poziom wody gruntowej nie jest wysoki. 
Następną czynnością jest ułożenie ter-
moizolacji z   wodoodpornych płyt XPS, 
które nie tylko pełnią funkcję ochron-
ną hydroizolacji, ale przede wszystkim 
skutecznie izolują termicznie podłogę. 
Należy pamiętać, że zgodnie ze sztuką 
budowlaną hydroizolację w  postaci folii 
powinno się układać jeszcze raz na war-
stwie termoizolacji, pamiętając o  10 cm 
zakładach pasów folii i   wywinięciu jej 
minimum 12 cm na powierzchnię ściany.

TERMOIZOLACJA NAD PŁYTą 
PODŁOGOWą

Zastosowanie termoizolacji z   właściwie 
zamontowanych wodoodpornych płyt 
XPS pozwala na osiągnięcie dużych 
oszczędności w   zużyciu energii grzew-
czej, przy jednoczesnym uniknięciu ry-
zyka uszkodzenia warstwy hydroizola-
cji. System, w   którym płyty układane są 
nad płytą podłogową, można stosować 
w   przypadkach modernizacji i   reno-
wacji istniejących podłóg, ogrzewania 
podłogowego, podziału pomieszczeń 
na ogrzewane i  nieogrzewane, czy okre-
sowego wykorzystania pomieszczeń, 
w   których zminimalizowanie strat cie-
pła w   stronę podłoża jest priorytetem. 
Proces termoizolacji poprzedza hydro-
izolacja. Na przygotowanej i   oczyszczo-
nej płycie podłogowej wykonuje się 

odpowiedni typ hydroizolacji zależny od 
występujących warunków wodno-grun-
towych. Hydroizolację należy dobierać 
tak, aby w   jej składzie chemicznym nie 
było rozpuszczalników organicznych 
destruktywnie oddziałujących na poli-
styrenowe płyty XPS. Po starannym wy-
konaniu hydroizolacji przystępuje się do 
montażu wodoodpornych płyt termo-
izolacyjnych XPS. Montuje się je „mijan-
kowo”, tzn. z   przesunięciem spoin płyt 
o  pół długości w  co drugiej warstwie na 
powierzchni płyty podłogowej. Krawę-
dzie montowanych płyt łączone są na 
zakład lub na styk. Kolejną czynnością 
jest ułożenie warstwy poślizgowej w  po-
staci folii polietylenowej, na której wy-
konuje się wylewkę betonową, a  później 
posadzkę, np. z  okładziny ceramicznej.

Instalacja zbrojenia w warstwie nośnej – rozkładającej obciążenia
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TERMOIZOLACJA POD PŁYTą 
KONSTRUKCYJNą

Do konstrukcji podłogi powinna być do-
brana taka termoizolacja, która będzie 
odporna na działanie czynników zwią-
zanych z   dużymi naprężeniami powsta-
jącymi w   wyniku obciążeń mechanicz-
nych, statycznych, eksploatacyjnych,  
czy też dynamicznych. Dzięki swoim  
właściwościom, doskonałym materiałem 
do termoizolacji podłóg pod konstruk-
cyjną płytą żelbetową są wodoodporne 

podłożu wykonanym z   odpowiedniego 
kruszywa, np.: tłucznia, żwiru, piasku lub 
na warstwie chudego betonu. Podobnie, 
jak w  przypadku termoizolacji nad płytą 
podłogową, montuje się „mijankowo”. 
Krawędzie montowanych płyt muszą 
przylegać do siebie ściśle, na styk. Aby 
uzyskać mniejsze wymiary płyt w   miej-
scach takich, jak obrzeża oraz móc je 
dokładnie dopasować do różnego typu 
otworów, wnęk, słupów konstrukcyjnych, 
płyty XPS należy przyciąć piłą ręczną 
lub mechaniczną. Bezpośrednio na pły-

tach układa się warstwę przewidzianej 
projektem odpowiedniej hydroizolacji 
lub w   przypadku zastosowania betonu 
wodoszczelnego warstwę poślizgową 
w  postaci folii polietylenowej. Duża wy-
trzymałość płyt XPS pozwala na rozłoże-
nie podkładek dystansowych zbrojenia 
bezpośrednio na ich powierzchni. Dzięki 
temu zbrojenie płyty podczas jej zale-
wania ma zapewnioną właściwą otulinę 
betonem. 

FACHOWO I  ESTETYCZNIE
Bardzo ważne jest prawidłowe, zgodne 
projektem, zastosowanie materiałów 
i   wykonanie prac montażowych. Brak 
ciągłości i  szczelności warstwy izolacyj-
nej może być przyczyną powstawania 
mostków termicznych. Taki stan rzeczy 
powoduje zwiększenie ryzyka powsta-
wania ewentualnych zawilgoceń i   ple-
śni. Na każdym z   etapów: projektowa-
nia, wykonawstwa i  odbioru, szczególną 
uwagę należy zwrócić na wspomniane 
już nieszczelne ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych, połączenia ścian i   stropów 
oraz miejsca styku różnych elementów 
konstrukcyjnych. Poza tym, podłogi 
w   pomieszczeniach użytkowych, prze-
znaczonych do stałego lub czasowego 
pobytu osób, powinny charakteryzować 
się nie tylko odpowiednimi właściwo-
ściami termicznymi, ale także estetycz-
nymi. Gładkość na całej powierzchni 
jest konieczna ze względów funkcjo-
nalnych i   dla wygody w   komunikacji. 
Ze względu na bezpieczeństwo użyt-
kowników istotne również jest, aby po-
wierzchnie podłóg były antypoślizgo-
we. Poziome odchylenie wymiarowe, 
mierzone na długości i  szerokości całej 
podłogi, nie może w   pomieszczeniu 
przekraczać 0,5  cm.

¿ niewłaściwa grubość izolacji  
termicznej,

¿ zbyt mała odporność płyt XPS  
na ściskanie,

¿ mostki termiczne,
¿ nierówne podłoże,
¿ brak warstwy poślizgowej,
¿ niewłaściwie zaprojektowana  

warstwa nośna pod posadzką,
¿ brak wymaganych dylatacji. 

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY

Dostawcy Grupy PSB S.A. z branży izolacji termicznych

Ognioochronne izolacje

płyty z   ekstrudowanej pianki polistyre-
nowej XPS. Znajdują one zastosowanie 
w   wielu konstrukcjach budowlanych, 
między innymi w   izolacji termicznej 
podłóg:
¡ przemysłowych,
¡ budynków mieszkalnych  

jednorodzinnych i  wielorodzinnych,
¡ różnego typu hangarów,
¡ garaży podziemnych,
¡ hal.
Kolejność prac w   tym systemie jest na-
stępująca: płyty XPS układa się bezpo-
średnio na przygotowanym, stabilnym 

Izolacja płyty lodowiska



Zapraszamy do współpracy  
z redakcją „Głosu PSB”

Dlatego redakcja zaprasza wykonawców – ekspertów branży budow-
lanej, którzy chcieliby dzielić się z nami doświadczeniem, wiedzą, 

uwagami, wskazówkami na łamach naszego pisma. Zainteresowane oso-
by prosimy o przesłanie artykułu zawierającego komentarz, opinie, uwagi 
do dowolnego TEMATU NUMERU, który ukazał się na łamach „Głosu PSB”  
w roku 2015  r. Artykuły dostępne są też na stronie www.glospsb.com.pl

Najciekawszy artykuł nagrodzony zostanie pobytem weekendowym dla dwóch osób w czterogwiazdkowym hotelu  
„Słoneczny Zdrój” Medical Spa&Wellness w Busku-Zdroju oraz zostanie opublikowany w „Głosie PSB”.

Osoby, które przyślą interesujące artykuły i wyrażą chęć pisania zaprosimy do współpracy z redakcją na ustalonych zasadach 
honoraryjnych, jako eksperci w swojej branży.

Prosimy o przesłanie artykułu o objętości ok. 1 strony (tj. 3500 znaków), w terminie do 10 listopada 2015 r. na adres  
e-mail: marzena.syczuk@grupapasb.com.pl lub pocztą na adres: Grupa PSB S.A., Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Marzena Mysior-Syczuk, tel. 41 378 52 23.

„Głos PSB” – dwumiesięcznik wydawany przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A., dostarcza czytelnikom szeroką wiedzę  
o najnowszych produktach i technologiach dostępnych na polskim rynku branży budowlanej. 

Nasze pismo czyta 20 tys. wykonawców oraz inwestorów indywidualnych i uczniów wszystkich szkół budowlanych w kraju.

W każdym numerze przedstawiamy TEMAT NUMERU, który redagowany jest wspólnie z wiodącymi producentami technologii 
i materiałów budowlanych. Byłoby nam miło gdyby Czytelnicy – wykonawcy rynku budowlanego, uczestniczyli w redagowa-
niu „Głosu PSB” – pisali o tym co ich nurtuje, interesuje oraz wyrażali swoje opinie na temat stosowanych w codziennej pracy 
materiałów i technologii. 

Wypowiedzi wykonawców 

budowlanych na łamach   

„Głosu PSB”
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Drodzy czytelnicy!
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Współcześnie projektowane budynki to 
nierzadko obiekty niezwykle atrakcyjne 
pod względem architektonicznym. Aby 
urozmaicić bryłę domu i  nadać mu indy-
widualny charakter architekci projektują 
ściany biegnące po łuku lub łączone 
pod nietypowym kątem, łukowe prze-
sklepienia otworów okiennych i drzwio-
wych, zaokrąglone ryzality, zwieńczenia 
elewacji, a   także modne ostatnio okna 

Budowa bez granic. 
Beton komórkowy w realizacjach 
wyszukanych rozwiązań  
architektonicznych 

typu bulaj. Niestandardowe detale archi-
tektoniczne wymagają niekiedy specjal-
nych rozwiązań technicznych. Nie każdy 
materiał budowlany sprawdzi się w   ich 
przypadku jednakowo dobrze. Beton 
komórkowy należy do materiałów chętnie 
wybieranych przez architektów, ponieważ 
daje ogromne możliwości realizacji niety-
powo ukształtowanej bryły budynku oraz 
skomplikowanych detali.

BETON KOMÓRKOWY 
A WYZWANIA  
ARCHITEKTONICZNE
Wykonanie ścian łukowych lub łączo-
nych pod innym kątem niż 90 stopni czy 
otworów na okrągłe okna wymaga odpo-
wiedniego docinania materiału na budo-
wie. Wyzwaniom tym najlepiej spro-
sta beton komórkowy. Jego struktura 
sprawia, że jest on materiałem łatwym 
w  obróbce, co pozwala na uzyskanie na 
placu budowy elementów o  takiej wiel-
kości i   kształcie, które umożliwią zre-
alizowanie nawet najbardziej wyszu-
kanych pomysłów architektonicznych. 
Beton komórkowy umożliwia także 
dowolną aranżację przestrzeni wewnątrz 
budynku. Z  powodzeniem można z  niego 
murować ściany działowe biegnące po 
łuku, walcowe klatki schodowe, a  nawet 
efektowną obudowę kominka lub owal-
nej wanny.

ŚCIANY ŁUKOWE Z BETONU 
KOMÓRKOWEGO
Specjalnością betonu komórkowego są 
mury o  skomplikowanych kształtach, do 
których zalicza się m.in. ściany łukowe. 
Zasady wznoszenia zaokrąglonych prze-
gród są takie same jak w   przypadku 
ścian prostych. Pierwszym krokiem do 
ich wykonania jest wyznaczenie prze-

jedną z zalet betonu komórkowego jest łatwość jego obróbki, czyli cięcia 
i szlifowania. Dzięki swej „plastyczności” materiał ten bardzo dobrze sprawdza  
się podczas wznoszenia budynków o nietypowo ukształtowanej bryle oraz skom-
plikowanych detalach architektonicznych. jest chętnie stosowany również przy 
podziałach i zabudowie wnętrz. 
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biegu ściany na podłożu, na którym ma 
ona stanąć. Aby usprawnić prace zwią-
zane z   docinaniem bloczków z   betonu 
komórkowego do odpowiedniego 
kształtu, warto wykonać tekturowy sza-
blon odwzorowujący przebieg ściany 
łukowej. Powinien on być przygotowany 
z  dużą precyzją. 
Na odpowiednio wykonanym szablonie 
ustawia się bloczki jeden obok drugiego 
i   ustala się sposób ich cięcia, tak aby 
wpasowały się w   kształt wyrysowany  
na szablonie. W  ten sposób można przy-
gotować bloczki z betonu komórkowego  

niezbędne do wykonania ściany łukowej, 
pamiętając o   odpowiednim przemuro-
waniu poszczególnych elementów muru 
w   kolejnych warstwach. Dla bloczków 
SOLBET o  wysokości 240  mm powinno to 
być nie mniej niż 0,4 wysokości bloczka, 
czyli 96 mm. 
Ścianę łukową muruje się, dostawiając 
do przyciętego pod właściwym kątem 
boku jednego elementu drugi blo-
czek bokiem, który tworzy kąt prosty 
(rysunek 1). Bloczki łączy się dociętymi 
powierzchniami – trzeba też zeszlifować 
pióra ponieważ ze względu na krzywiznę 

ściany będą przeszkadzać w murowaniu. 
W związku z tym konieczne jest wypeł-
nianie zaprawą murarską zarówno spoin 
poziomych, jak i   pionowych. Najłatwiej 
jest wykonać mur na zaprawę murar-
ską do cienkich spoin, pamiętając, że 
powinna być ona nałożona za pomocą 
kielni do cienkich spoin. By nadać obło-
ści murom, po wymurowaniu ściany 
można jeszcze przeszlifować wystające 
poza obrys muru krawędzie pionowe 
bloczków. 

NADPROŻE W ŚCIANIE ŁUKOWEJ
Jeśli w  ścianie biegnącej po łuku ma się 
znaleźć okno niezbędne jest wykona-
nie odpowiedniego nadproża. Gdy pro-

Rys. 1. Murowanie ściany łukowej 

Przed murowaniem bloczków ściany biegnącej po łuku należy dokładnie wyznaczyć miejsce przy-
cięcia elementów, dostosowując je do promienia przegrody.

Docięte bloczki, pozbawione wpustów i   piór, 
należy murować wypełniając zaprawą spoiny 
poziome oraz pionowe.

Ważną cechą betonu komórkowego 
jest jego jednorodność. Jednorodna 
w całym przekroju ściana z blocz-
ków z betonu komórkowego pozwala 
uzyskać stałe parametry techniczne 
przegrody. Oznacza to m.in. że prze-
wodzenie ciepła w ścianie z betonu 
komórkowego jest w każdym kie-
runku takie samo (od wewnątrz na 
zewnątrz, od góry do dołu i na boki). 
W związku z tym nie jest istotne jak 
bloczek zostanie ułożony – piono-
wo czy poziomo. Cecha ta sprawia, 
że niemal każdy jego docinek może 
być wykorzystany na budowie. Dzięki 
temu straty materiału są ograniczone 
do minimum.
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mień krzywizny ściany oraz szerokość 
otworu okiennego umożliwiają zasto-
sowanie prefabrykowanych nadproży, 
warto użyć gotowego nadproża SOLBET 
ze zbrojonego betonu komórkowego. 
Gotowe belki nadprożowe dostępne są 
w dwóch szerokościach: 12 i 18 cm. Ukła-
dając je obok siebie można uzyskać sze-
rokość odpowiadającą każdemu typowi 
ściany budowanej w systemie SOLBET. 
Maksymalna długość nadproży prefabry-
kowanych wynosi 230 cm, co umożliwia 
przekrycie otworu o szerokości 180 cm. 
Przy ścianie łukowej o dużym promieniu 
lub przy niewielkich otworach można 
stosować nadproża zbrojone z  betonu 
komórkowego. W tym przypadku odpo-
wiednie zaokrąglenie wykonuje się 
w  warstwie tynku lub ocieplenia. 
Drugim sposobem na wykonanie nad-
proża w  ścianie łukowej jest zastosowa-
nie kształtek U  SOLBET z  betonu komór-

Rys. 2. Murowanie ściany pod kątem 120°

kowego, które stworzą szalunek tracony 
przy wykonywaniu nadproża żelbeto-
wego. Sprawdzą się one w   przypadku 
dużego zakrzywienia ściany, gdy nie ma 
możliwości wpasowania gotowej belki 
nadprożowej. Zróżnicowana szerokość 
kształtek U SOBET pozwala dopasować 
je do szerokości bloczków wykorzysty-
wanych przy budowie ścian.

ŚCIANY ŁąCZONE  
POD RÓŻNYM KąTEM
Beton komórkowy to materiał budow-
lany, który równie dobrze sprawdzi się 
w   przypadku konieczności wykonania 
ścian łączonych pod kątem innym niż 
90°. Bloczki SOLBET można w  łatwy spo-
sób przemurować zarówno pod kątem 
rozwartym jak i   ostrym. Takie urozma-
icenie bryły budynku wymaga jedynie 
odpowiedniego docinania bloczków 
stosowanych w  narożach ścian. Dla uzy-

skania naroża o  danym kącie np. 120°, 
bloczek należy przeciąć na dwie części 
pod tym właśnie kątem. Jeden element 
dociętego bloczka muruje się w  naroż-
niku, a   drugi, po obróceniu, dostawia 
do boku pierwszego (rysunek 2). W  ten 
sposób można wykonywać naroże bez 
mostków termicznych i   bez odpadów. 
Murując docięte bloczki należy pamię-
tać o  wypełnianiu zaprawą spoin pozio-
mych i  pionowych oraz ustawianiu docię-
tych bloczków w   kolejnych warstwach 
naprzemiennie - przycięty bok powinien 
być skierowany raz na jedną, raz na drugą 
ścianę.

NADPROŻA W  KSZTAŁCIE ŁUKU
Również otwory o  kształcie łuku można 
przesklepić stosując gotowe belki nad-
prożowe SOLBET ze zbrojonego betonu 
komórkowego. W   takiej sytuacji belka 
pełni funkcję nadproża nośnego, łukowy 
kształt uzyskuje się natomiast dokleja-
jąc do niej odpowiednio docięte bloczki 
z  betonu komórkowego. 
Nadproże łukowe można wykonać 
również przemurowując odpowiednio 
docięte bloczki, które będą stanowiły 
konstrukcję łuku. Takie rozwiązanie 
wymaga wykonania podparcia monta-
żowego nad otworem, które będzie pod-
trzymywać murowane elementy. Jako 
podpory montażowe można wykorzystać 
elementy pozostałe po dociętych blocz-
kach.  Przy odpowiednim kształcie tego 
typu nadproże stanowi łuk rozporowy 
i  nie potrzebne są żadne inne wzmocnie-
nia nad łukiem. Możliwości tego rozwiąza-
nia powinno się ocenić w  oparciu o  cechy 
geometryczne łuku oraz obciążenia. 

Nadproże w  kształcie łuku można wykonać, murując odpowiednio docię-
te elementy od spodu belki nadprożowej. 

Otwór na okrągłe okno można wykonać z uprzednio dociętych bloczków 
z  betonu komórkowego. 
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Beton komórkowy można w  łatwy spo-
sób przycinać i  szlifować do żądanego 
wymiaru i  kształtu niedużym nakładem 
prac i   bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Do cięcia bloczków z  betonu 
komórkowego SoLBET wystarczy 
zaopatrzyć się w  ręczną piłę widiową. 
Dużą oszczędność czasu i  pracy w  przy-
padku konieczności docinania wielu 
bloczków czy uzyskania skomplikowa-
nych kształtów materiału przyniesie 
zastosowanie piły taśmowej. Po przy-
cięciu bloczków SOLBET do oczekiwa-
nego kształtu niezbędne może okazać 
się doszlifowanie ich powierzchni. 
W   tym celu wystarczy posłużyć się 
strugiem lub pacą do szlifowania albo 
gruboziarnistym papierem ściernym, 
który się przyda, przy szlifowaniu nie-
regularnych kształtów. 
Po docięciu lub doszlifowaniu 
powierzchnie bloczków należy zawsze 
starannie odpylić za pomocą zwykłej 
szczotki.
Korygowanie położenia bloczka i jego 
dobijanie do podłoża należy wykony-
wać za pomocą gumowego młotka, gdyż 
zwykły młotek uszkodzi powierzchnię 
elementu murowego. 
Przy murowaniu ścian wewnętrznych na 
klej poliuretanowy młotek nie będzie 
potrzebny, ale za to przyda się pistolet 
do dozowania kleju, który ma postać 
piany. Trzeba zaopatrzyć się również 
w   szczotkę do usuwania pyłu, pacę 
lub papier do szlifowania oraz ręczną 
piłę do cięcia płytek. Przed użyciem 
szybkoschnącego kleju w postaci piany 
należy dokładnie wymieszać zawartość 
puszki, potrząsając nią przez około  
30 sekund.
Z   uwagi na dużą porowatość betonu 
komórkowego, niedokończony mur 
zewnętrzny należy osłaniać przed 
opadami (np. folią pozostałą z  opakowań 
palet z  bloczkami).

FACHOWA OBRÓBKA  
BETONU  

KOMÓRKOWEGO

OTWORY W ŚCIANIE  
POD OKRąGŁE OKNA
W   projektach współczesnych domów 
często można spotkać okrągłe okna 
typu bulaj. Otwór pod takie okna można 
w   łatwy sposób wyciąć w   gotowej 
ścianie z   betonu komórkowego zgod-
nie z   projektem i   uprzednio wykona-
nym szablonem. Jednorodna struktura 
betonu komórkowego zapewnia pełną 
nośność nawet po przycięciu elemen-
tów i   pozwala wykonać taki otwór bez 
ryzyka naruszenia nośności czy jedno-
rodności ściany. 

NIETYPOWA ZABUDOWA 
WNęTRZ
Beton komórkowy bardzo dobrze 
sprawdza się również podczas wyko-
nywania nietypowych form wewnątrz 
budynku. Może być z   powodzeniem 
stosowany podczas murowania ścian 
działowych biegnących po łuku.  
W  tym celu stosuje się cieńsze bloczki 
SOLBET – mają mniejszą szerokość 
i   wagę niż bloczki standardowe, dzięki 
czemu prace przebiegają sprawniej, 
a  materiał budowlany nie obciąża znacz-
nie stropu. Ściany działowe wykonuje się 
m.in. z  bloczków o grubości 10 i   12  cm 
z   profilowaniem na zamek. Taka gru-
bość w  zupełności wystarcza, by ściana 
zachowywała swoją stabilność i  pozwa-
lała na solidne zamocowanie szafek. 
Do murowania bloczków najlepiej zasto-
sować klej poliuretanowy w   postaci 
piany SOLBET Smart. Wiązanie kleju jest 

mocne i   następuje szybko. Klej nanosi 
się na element klejony lub podłoże 
w  postaci pojedynczego pasa o  średnicy 
około 3 cm. Po naniesieniu kleju układa 
się bloczek – możliwy czas korekty jego 
ustawienia wynosi 3 minuty. Mocne 
połączenie obu materiałów daje nieogra-
niczone możliwości aranżacyjne oraz 
dowolność kształtowania przestrzeni 
w  budynku. Aby nadać obłe lub nieregu-
larne kształty, po godzinie od wymuro-
wania bloczków, powierzchnię zabudowy 
szlifuje się. Prace wykończeniowe mogą 
być przeprowadzane nawet tego samego 
dnia. To duży atut takiego sposobu wzno-
szenia ścian działowych.
Cieńsze elementy (60 i 80 mm), czyli 
płytki SOLBET mogą być stosowane 
również do wykonania murowanej 
obudowy wanny czy brodzika, również 
o  zaokrąglonym kształcie. 
Płytki SOLBET z   betonu komórkowego 
sprawdzą się również podczas wykony-
wania obudowy kominkowej o  prostym, 
jak i  zaoblonym kształcie. Materiał ten 
jest ognioodporny i   zachowuje swoje 
właściwości nawet w   wysokich tempe-
raturach, znacznie wyższych niż te, które 
występują w domowych kominkach. 
Odpowiednie kształty obudowie komin-
kowej nadaje się poprzez docinanie 
i  szlifowanie materiału.
Płytki SOLBET być one również z  powo-
dzeniem stosowane do wykonywania 
zabudowy kuchennej czy łazienkowej 
– np. murowanych korpusów szafek sto-
jących.  

Płytki z  betonu komórkowego mogą być stosowane m.in. podczas wykonywania murowanej obudo-
wy wanny o  nieregularnym lub okrągłym kształcie. www.solbet.pl
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GDY GONI NAS CZAS 
Choć powszechnie zwykło się mawiać, że 
szczęśliwi czasu nie liczą, przy remoncie, 
czy wykańczaniu nowych wnętrz, mało 
kto chciałby się pokusić o takie powie-
dzenie. Prace posadzkarskie przebiegną 
bardzo sprawnie, jeśli do przygotowania 
podłoża pod stylową okładzinę wybie-
rzemy szybkowiążącą masę samopozio-
mująca Baumit Nivello Quattro. Ta fa-
bryczna mieszanka została stworzona na 
bazie nowoczesnych spoiw gipsowych 
odmiany alfa, kruszywa oraz innych do-

Podłoga na poziomie
– masy samopoziomujące  
Baumit nivello

zdarza się, że nawet misternie ułożona podłoga po pewnym czasie zaczyna 
skrzypieć. najczęściej jest to efekt niepoprawnie przygotowanego podłoża, któ-
re pod wypływem chodzenia, obciążenia, np. meblami, czy też wilgoci, zaczyna 
się kruszyć i tracić swoją wytrzymałość. aby wyeliminować tego typu problemy, 
należy stosować odpowiednie wylewki, które wzmocnią podłoże, wyrównają je  
i będą przenosić obciążenia. 

datków. W  zależności od potrzeb można 
wykonać warstwę o   grubości od 1 do 
20  mm i   po całkowitym wyschnięciu 
układać na niej wykładziny dywanowe 
oraz PCV, parkiet czy płytki. Niezaprze-
czalną zaletą tego rozwiązania jest moż-
liwość wstępnego użytkowania już po 
2–3  godzinach od aplikacji, co pozwala 
na płynne prowadzenie prac w  pomiesz-
czeniu, w   którym wykonujemy remont. 
Co więcej, warstwa wylewki wykonanej 
z   Nivello Quattro o   grubości 3 mm po 
zaledwie 24 godzinach osiąga pełną wy-

trzymałość i   wilgotność wystarczającą 
do układania większości okładzin podło-
gowych. Produkt ten może być stosowa-
ny wewnątrz pomieszczeń, na wszelkie 
mineralne podkłady podłogowe, w   tym 
również na powierzchniach z   ogrzewa-
niem podłogowym. Bez naprężeniowe 
wiązanie, powoduje brak jakichkolwiek 
pęknięć i   innych problemów, gwarantu-
jąc idealnie gładką powierzchnię oraz 
trwały i  wytrzymały podkład pod wszel-
kiego rodzaju okładziny wymagające 
gładkiego podłoża. 

POGROMCA NIERÓWNOŚCI
Przygotowanie warstwy samopozio-
mującej na już istniejącym podłożu mi-
neralnym – pod płytki, parkiet, panele 
czy okładziny o   wysokich wymaganiach 
– ułatwi również szybkowiążąca masa 
samopoziomująca Baumit Nivello Cen-
tro. Szeroki zakres zastosowania od 5 do 
30 mm umożliwia nie tylko wyrównanie 
dużych nierówności, ale także podnie-
sienie poziomu podłogi w   przypadku, 
gdy w   jednym pomieszczeniu mamy 
ułożoną deskę podłogową grubości 
20  mm, a   w   drugim chcemy kłaść płytki 
lub panele o   grubości 8 mm. Ponadto, 
bardzo dobry rozpływ i   wysoka wytrzy-
małość powodują, że posadzka wykona-
na w  technologii Baumit jest odporna na 
obciążenia użytkowe, np. nacisk kółek 
krzeseł i   foteli. Dzięki temu na ułożo-
nej podłodze można stawiać meble bez 
obawy o   widoczne na okładzinie pod-
łogowej ślady bądź wgniecenia. Baumit 
Nivello Centro znakomicie sprawdzi się 
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jako podkład podłogowy zarówno w  po-
mieszczeniach mieszkalnych – przed-
pokojach, holach, salonach, jak również 
użyteczności publicznej – biurach czy 
korytarzach, idealnie współpracując tak-
że z  ogrzewaniem podłogowym.

Z  WODą ZA PAN BRAT
W   pomieszczeniach mokrych, z   izola-
cją podpłytkową, takich jak łazienki, 
natryski, pralnie czy kuchnie, najlep-
szym wyborem będzie zastosowanie 
samorozpływnej masy na bazie cemen-
tu – Baumit Nivello 30. Zakres grubo-
ści warstwy od 2 do 30 mm umożliwia 
wyrównanie dużych nierówności lub 
wypoziomowanie podłogi na całej po-
wierzchni mieszkania, niezależnie od 
pomieszczenia i   grubości okładziny. Co 
również istotne powierzchnia podłogi 
wykonana przy użyciu Baumit Nivello 
30 jest odporna o  obciążenia skupione. 
Uzyskuje także bardzo dobre parametry 
przewodzenia ciepła, dzięki czemu na-
daje się również na podłogi ogrzewane.

(NIE)TRUDNA SZTUKA  
POZIOMOWANIA
Zanim rozpoczniemy wykonanie masy 
samopoziomującej, należy bardzo do-
kładnie oczyścić podłoże z   wszelkich 
nieczystości. Pozbywamy się kurzu, 
pyłu, tynku, piasku, substancji bitumicz-
nych i   starej farby. Podłoże musi stano-
wić jednolitą strukturę i   odznaczać się 
stabilnością. Zapewni to bardzo dobrą 
przyczepność nowo wykonywanej war-
stwy podłogi. Jeżeli w  podłożu znajdują 
się szczeliny lub dziury, powinniśmy je 
wypełnić i   wyrównać z   powierzchnią 
podłoża za pomocą zaprawy wyrównują-
cej Baumit Preciso. Jeżeli masa samopo-
ziomująca będzie wylewana w  warstwie 
o  grubości powyżej 5 mm, to wokół ścian 
i  słupów należy przykleić obwodową ta-
śmę dylatacyjną grubości 5÷10 mm. Co 
jednak istotne, stosując masy samopo-
ziomujące Baumit Nivello Quattro lub 
Nivello Centro nie potrzeba stosować 
dylatacji przeciwskurczowych, ponieważ 
produkty na bazie nowoczesnych spoiw 
gipsowych odmiany alfa, nie posiadają 
charakterystycznej dla mas cemento-
wych tendencji do naprężeń podczas 
wiązania.
Samodzielne wykonanie wylewki samo-
poziomującej nie jest trudne. W   przy-
padku dużych powierzchni masę warto 
nakładać za pomocą odpowiedniego 
agregatu mieszająco-pompującego jed- 

nak w   warunkach domowych, przy 
niewiel kim zakresie robót, można masę 
przygotować w   wiadrze, wykorzystując 
do mieszania wiertarkę wolnoobroto-
wą ze specjalnym mieszadłem do mas 
samopoziomujących, nie powodującym 
napowietrzania mieszanki. 
Masę wylewa się na zagruntowane 
uprzednio odpowiednim do danego ro-
dzaju podłoża środkiem gruntującym 
(Baumit Grund lub SuperGrund). Wy-
lewanie wykonuje się pasami – wzdłuż 
ściany najbardziej oddalonej od wejścia 
– i   rozprowadza długą metalową pacą 
lub specjalną listwą zgarniającą z   wy-
suwanymi bolcami dystansowymi. Kon-
trolowanie jej grubości i   poziomu uła-
twią zaznaczone wcześniej na ścianach 
punkty wysokościowe wyznaczone przy 
pomocy poziomicy. Warstwa wylew-
ki nie może być cieńsza od minimalnej 
ani grubsza od maksymalnej wartości 
podanej na opakowaniu. Niezwłocznie 
po wylaniu masy należy użyć wałka kol-
czastego (potocznie: „jeża”). Wykonując 
nim kolejno poprzeczne i   podłużne ru-
chy całkowicie uwolnimy wszelkie two-
rzące się podczas wylewania pod masą 
pęcherze powietrza, które po wyschnię-
ciu mogłyby pozostać na powierzchni, 
oraz sprawimy że wylewka nie będzie 
pofalowana. W  czasie schnięcia gotowe-
go podłoża (ok. 24 h) należy je chronić 
przed słońcem, wiatrem, zbyt niskimi 
lub wysokimi temperaturami. Ponadto 
wymagana jest jak najlepsza wentylacja 
pomieszczenia. W   każdym przypadku 
montażu okładziny, w   zależności od 
jej rodzaju, należy zadbać o  właściwy 
dobór kleju, odpowiednie przygoto-
wanie podłoża (gruntowanie) oraz 
o   to, aby podłoże przed przystąpie-
niem do prac było całkowicie suche.
Przed układaniem wykładzin podło-
gowych, płytek ceramicznych czy też 
paneli lub parkietu warto pomyśleć 
o   wyrównaniu i wypoziomowaniu po-
sadzki. Dzięki temu wykończona pod-
łoga będzie estetyczna i funkcjonalna, 
a   mieszkańcy nie będą musieli obawiać 
się o odspajanie okładziny czy też nie-
przyjemne skrzypienie wydobywające 
się spod nierównej powierzchni.

www.baumit.pl
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Nanotechnologie pozwalają 
na kształtowanie cech pro-
duktów w   stopniu nieosią-
galnym dla tradycyjnych 
rozwiązań. Niekiedy użycie 
tych samych dodatków, ale 
w   wersji nano umożliwia 
nadanie produktom cech 
niemożliwych do osiągnięcia 
w  skali mikrocząsteczek.
Receptura Nanofug® Pre- 
mium zawiera nano dodat-
ki, modyfikujące w   istotnym 
zakresie strukturę zaprawy 
oraz jej powierzchnię. Wy-
stępujący na etapie hydra-
tacji cementu proces wy-
pełniania przez nanododatki 
porów kapilarnych, pozwala na uzyska-
nie spoiny o   bardzo niskiej nasiąkliwo-
ści, tak wcześnej (po 1 godzinie), jak 
i   przy długim czasie utrzymywania się 
cieczy na jej powierzchni (po 24 godzi-
nach). Dzięki temu Nanofug® Premium 
jest odporna na zabrudzenia powierzch-
niowe i  strukturalne powstające w  wyni-
ku migracji cieczy (wraz z   cząsteczkami 

Komfortowa fuga
z dOSKONAłyMI WłAśCIWOśCIAMI 
UżyTKOWyMI

PCI Nanofug® Premium – nowa generacja spoin
Gotowe zaprawy do spoinowania okładzin funkcjonują na 
rynku już od ponad 20 lat. czy w związku z tym możliwe jest 
znalezienie wyróżników dla nowych produktów z tej grupy? 
jakimi właściwościami, cechami i parametrami mogłyby nas 
one jeszcze zaskakiwać?

adhezje do obrzeży okładzin ceramicz-
nych oraz abrazję spoiny.
PCI Nanofug® Premium jest zaprawą ce-
mentową klasy CG2WA przeznaczoną do:
a) spoinowania okładzin ceramicznych, 

kamiennych, mozaiki szklanej,
b) zastosowań zewnętrznych i  wewnętrz-

nych: tarasy, balkony, okładziny na 
systemach ETICS, pomieszczenia tzw. 
mokre, okładziny na wszelkich typach 
ogrzewania podłogowego, itp.

c) aplikacji na wszelkie powierzchnie: 
okładziny posadzek, ścian, itp.

d) zakres stosowania: szerokość spoiny: 
1–10 mm, po dodaniu kruszywa kwar-
cowego >10 mm.

Innowacyjność zastosowanych rozwią-
zań technologicznych w   PCI Nanofug® 
Premium pozwala na jej istotne wyróż-
nienie się na rynku poprzez:

� UNIWERSALNOŚć W   STOSOWANIU 
DLA WYKONAWCY dostosowana do 
indywidualnych przyzwyczajeń i  prefe-
rencji w  aplikacji tego typu produktów: 

 – stosunkowo długi czas użycia po 
zarobieniu z  wodą,

 – możliwość bardzo szybkiego wej-
ścia na zaspoinowane powierzchnie 
oraz przystąpienia do użytkowania 
pomieszczeń,

 – bardzo szeroki zakres czasu wstęp-
nego mycia powierzchni, natych-
miast po zaspoinowaniu do nawet 
1–1,5 godz., w   zależności od typu 
okładziny.

� NISKą WRAŻLIWOŚć PRODUKTU NA 
EWENTUALNE BŁęDY WYKONAWCZE: 

 – wpływ warunków atmosferycznych 
na etapie wiązania zaprawy, 

 – wysoka tolerancja błędów wyko-
nawczych w   zakresie przebarwień 
kolorystycznych spoiny po związa-
niu (przedozowanie wody przy zara-
bianiu mniejszych porcji produktu, 
przemywanie gąbką zawierającą 
duże ilości wody), 

brudu) w głąb struktury tradycyjnych za-
praw. Fuga jest łatwo zmywalna, umożli-
wiając łatwe utrzymanie higieny w   eks-
ploatowanych pomieszczeniach.
Modyfikacja wiązań organiczno-nieorga-
nicznych w   strukturze zaprawy przez 
nanododatki umożliwia dodatkowo pod-
wyższenie parametrów wytrzymałościo-
wych, w  tym wytrzymałości na ściskanie, 
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TiO2

O2

CO2

UV

Eliminacja:
- rozwoju grzybów pleśniowych i bakterii,
- zabrudzeñ organicznych,
- przykrych zapachów.

TiO2 TiO2 TiO2

Proces heterogenicznej fotokatalizy – schemat przebiegu reakcji

Efekt hydrofobizacji spoiny po 50 min

Krople porannej rosy – brak przebarwień świe-
żo związanej spoiny

 – szybka odporność na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych (mgła, 
mżawka, itp.) – brak przebarwień.

� OSZCZęDNOŚć CZASU:
 – możliwość szybkiego kontynuowa-

nia dalszych prac po zakończeniu 
spoinowania, 

 – możliwość wchodzenia na zaspoino-
waną posadzkę po ok. 2 godz., pełne 
obciążenie posadzki po ok. 24 godz., 
zmywanie możliwe po czasie: płytki 
porowate od 0 do 1 godz., optymal-
nie po 5–10 minutach, dla płytek nie-
nasiąkliwych (gres) od 0 do 1,5 godz., 
optymalnie po 15–20 minutach,

� EKOLOGICZNE ZABEZPIECZENIA BEZ 
STOSOWANIA SUBSTANCJI BIOLO-
GICZNIE CZYNNYCH: nie zawiera 
szkodliwych biocydów, które z   cza-
sem mogą być wymywane do śro-
dowiska, obniżając również trwałość 
zabezpieczenia.

� BARDZO WYSOKą TRWAŁOŚć KOLORU, 
ŁATWE UTRZYMANIE W   CZYSTOŚCI 
I HIGIENY. W  jaki sposób budowa spo-
iny wpływa na zachowanie tych cech? 
Zastosowanie szerokopasmowego 
półprzewodnika jakim jest ditlenek 
tytanu (IV) – TiO2) daje możliwości 
wykorzystania procesu heterogenicz-
nej fotokatalizy na poziomie dwóch 
faz: faza ciekła – faza gazowa. Foto-
katalizator, który został wprowadzony 
do składu zaprawy pod wpływem pro-
mieniowania UV zostaje wzbudzony 
w   wyniku czego powstaje wysoce 
reaktywna cząsteczka aktywnego 
tlenu (O2), która jest katalizatorem 
procesu rozkładu zanieczyszczeń 
organicznych gromadzących się na 
powierzchni spoiny. Proces ten ma 
charakter stały: powierzchnia spoiny 

ulega samooczyszczeniu (zabrudze-
nia organiczne, grzyby pleśniowe, 
bakterie). Zapobiega to dodatkowo 
powstawaniu przykrych zapachów. 
Skuteczność potwierdzona bada-
niami przez Fraunhofer Institute, Stut-
tgart, Niemcy.

� ODPORNOŚć NA ZABRUDZENIA: bar-
dzo niska nasiąkliwość (szczelna struk-
tura nanokrystaliczna, hydrofobizatory 
strukturalne i   powierzchniowe), nor-
mowo po 30 i   240 minutach, dająca 
w  efekcie wysoką odporność na zabru-
dzenia nawet przy długotrwałym zale-
ganiu cieczy na powierzchni spoiny.

� SZYBKą I BARDZO WYSOKą ADHE-
ZJę DO OBRZEŻY RÓŻNYCH RODZA-
JÓW PŁYTEK POPRZEZ OPTYMALNE 
KSZTAŁTOWANIE STREFY KONTAKTO-
WEJ:

 – wczesne formowanie nanostruktur 
krystalicznych w matrycy cemento-
wej,

 – już w pierwszej fazie twardnienia 
zaprawy małe kryształy w kształ-
cie igieł przeplatają się wzajemnie 
i tworzą stabilną strukturę. Jest to 
bardzo istotne zwłaszcza w zastoso-
waniach zewnętrznych przy dużych 
wahaniach temperatur. 

Efekt hydrofobizacji spoiny po ponad dobie – kształt kropli wody pozostaje praktycznie bez 
zmian
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� PODWYŻSZONą ODPORNOŚć NA 
ODDZIAŁYWANIE ŚRODKÓW CZYSZ-
CZąCYCH o  odczynie kwaśnym.

� WYSOKIE PARAMETRY TECHNICZNE, 
przewyższające niekiedy kilkakrotnie 
wymagania dla produktów zgodnych 
z  PN-EN 13888:2010; klasa CG2WA:

 – ponad 3x niższa ścieralność,
 – ponad 2x wyższa wytrzymałość na 

ściskanie, w  tym po cyklach zamra-
żania-odmrażania,

 – ponad 2x niższa absorpcja wody po 
30’, ponad 3x niższa po 240’.

Wymienione powyżej cechy sprawiają, 
że PCI Nanofug® Premium stanowi 
interesującą alternatywę w  porów- 
naniu do istniejących rozwiązań rynko-
wych tak dla wykonawcy – który chciałby 
możliwie szybko i   bezproblemowo apli-
kować produkt, jak i   dla użytkownika 
– pragnącego przez długie lata cieszyć 
się trwałością, stabilną kolorystyką oraz 
bardzo wysoką higieną eksploatowanej 
spoiny.

www.pci-polska.pl

Fotografie obrazują efekt hydrofobizacji 
występujący z całym przekrojem spoiny. 
Pomimo otworzenia wierzchniej struktury 
spoiny poprzez szlifowanie efekt hydrofo-
bizacji zostaje zachowany.
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PLR 15: POMIARY STAJą  
SIę PROSTE
PLR 15 to najmniejszy dalmierz laserowy 
na rynku. Łączy w  sobie ciekawy design, 
funkcjonalność i   intuicyjność. Pozwala 
mierzyć odległości do 15 m i   obsługi-
wany jest tylko za pomocą jednego przy-
cisku. To idealne urządzenie do zastoso-
wań domowych, które z  łatwością zastąpi 
trakcyjna miara. Technologia laserowa 

gwarantuje wysoką dokładność pomiaru, 
a  podświetlany i  czytelny ekran pokazuje 
jednocześnie ostatni i   obecny pomiar, 
który można zapamiętać po przyciśnięciu 
przycisku Hold. PLR 15 - po prostu włącz 
i  zmierz!

PLR 30 C I PLR 50 C: PIERWSZE NA 
RYNKU DALMIERZE Z  BLUETOOTH
BOSCH PLR 30 C i   PLR 50 C to pierw-
sze na rynku dalmierze laserowe dla 
majsterkowiczów posiadające zintegro-
wane łącze Bluetooth. Przy jego pomocy 
szybko przeniesiemy pomiary do zain-
stalowanej na smartfonie lub tablecie 
darmowej aplikacji PLR measure&go. 
Wykonanie zdjęcia lub szkicu, przenie-
sienie pomiarów, zrobienie notatek, zapi-
sanie danych i   wysłanie ich e-mailem – 
wszystko wykonamy teraz w  bezpłatnej 
aplikacji Boscha. Dzięki temu unikniemy 
błędów, które zdarzają się przy ręcz-
nym przenoszeniu pomiarów. Aplikacja, 
dostępna dla smartfonów i   tabletów 
z   Android oraz iOS, zastępuje ołówek 
i  kartkę papieru, które łatwo można zgu-
bić i  utracić ważne dane.            

PLR 30 C – MAŁY PRZYRZąD 
POMIAROWY ZE WSZYSTKIMI 
NIEZBęDNYMI FUNKCJAMI 
Dalmierz laserowy PLR 30 C jest wyposa-
żony we wszystkie funkcje podstawowe 
potrzebne do pracy: mierzy długości, 
automatycznie oblicza powierzchnię 
i   kubaturę, dodaje i   odejmuje wyniki. 
Dodatkowo posiada kolorowy i   bardzo 
czytelny wyświetlacz. Do obliczenia ilości 
potrzebnej do remontu farby lub tapety 
wystarczy zmierzyć długość i   wysokość 
ścian, obliczyć powierzchnię ściany 
i   nanieść wyniki na szkic wykonany 
w  aplikacji. Projekt można zabrać ze sobą 
do marketu budowlanego lub wysłać 
w   formacie PDF malarzowi. Dalmierz 
PLR 30 C mierzy odległości w  zasięgu 30 
metrów z  dokładnością do 2 milimetrów. 
Wyróżnia się kompaktową konstrukcją 
i  niską wagą: przy wymiarach 10 x 4 cen-
tymetry waży tylko około 80 gramów.

PLR 50 C – SZEROKI ZAKRES 
FUNKCJI I  PROSTA OBSŁUGA  
ZA POMOCą WYŚWIETLACZA 
DOTYKOWEGO
Użytkownikom, którzy potrzebują szer-
szego zakresu funkcjonalności i  przykła-
dają wagę do możliwie jak najprostszej 
obsługi, Bosch oferuje dalmierz PLR 50  C. 
Jest to pierwszy dalmierz laserowy dla 
majsterkowiczów z  możliwością obsługi 
za pomocą kolorowego i   dotykowego 
wyświetlacza 2,4 cala. Dalmierz oferuje 
wiele funkcji: pomiar długości, oblicza-
nie powierzchni i   kubatury, dodawanie 
i   odejmowanie wyników oraz pomiar 
ciągły ze wskazaniem wartości minimal-
nej/maksymalnej. Dodatkowo umożliwia 
podwójny pośredni pomiar wysokości 
oraz pośredni pomiar długości i  wysoko-
ści: w  przypadku konieczności pomiaru 
odległości do ściany, przy której stoją 
meble, wystarczy nakierować dalmierz 
PLR 50 C na niezastawiony fragment 
ściany. Na podstawie odległości i   kąta 
pomiaru przyrząd automatycznie obli-
czy rzeczywistą odległość. Umożliwia to 
czujnik nachylenia, który po raz pierw-
szy zintegrowano w   dalmierzu lasero-
wym dla majsterkowiczów. Dzięki temu 
dalmierz PLR 50 C może pełnić nie tylko 
rolę miernika nachylenia, przy pomocy 
którego można określić na przykład kąt 
nachylenia poręczy schodów, lecz także 
dodatkowo rolę cyfrowej poziomicy.  
PLR 50 C jest wyposażony w  wewnętrzną 
pamięć, która zapisuje do 10 pomiarów, 
i  mierzy odległości w  zasięgu 50 metrów 
z  dokładnością do 2 milimetrów.
PLR 50 C jest kompaktowym przyrządem 
oferującym wszystkie funkcje pomia-
rowe i   niwelacyjne potrzebne zaawan-
sowanym majsterkowiczom.
Jego design został doceniony przez pre-
stiżową organizację, która przyznała mu 
tytuł Red dot Award. 
PLR 50 C jest kompaktowym przyrządem 
oferującym wszystkie funkcje pomia-
rowe i   niwelacyjne potrzebne zaawan-
sowanym majsterkowiczom.

www.bosch.pl 

InnoWacyjna lInIa  
DalmIerzy laSeroWych 
BoSch: PLR 15, PLR 30 C i  PLR 50 C
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Firma FAKRO posiada bogatą ofertę schodów strychowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje model LWT, który ze wzglę- 
du na bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła 
U =  0,51W/m2K doskonale sprawdza się w  budynkach ener-
gooszczędnych. Bardzo dobre parametry termoizolacyjne 
powodują, że schody LWT to idealny wybór w   miejscach, 
gdzie występuje duża różnica temperatur pomiędzy ogrze-
wanym pomieszczeniem na poddaszu, a  nieużytkowym stry-
chem.
Schody LWT posiadają 4-tą najwyższą klasę szczelności  
wg normy EN12207. Wyposażone zostały w  potrójny system 
uszczelek oraz termoizolacyjną klapę o  grubości 8 cm wypeł-
nioną wyłącznie materiałem termoizolacyjnym.
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w  scho-
dach LWT oraz bogate wyposażenie standardowe zapewniają 
najwyższy komfort i   bezpieczeństwo użytkowania. Specjalnie 
zaprojektowany zawias, który steruje ruchem klapy, odsuwa 
ją w   trakcie otwierania od stopni drabinki, zwiększając tym 
samym przestrzeń niezbędną do wygodnego poruszania się 

SUPERTERMOIzOLACyJNE SCHOdy  
STRyCHOWE – LWT
… wysoka energooszczędność,  
komfort użytkowania, estetyka wykonania

Klapa o gr. 8 cm wypełniona wyłącznie 
materiałem termoizolacyjnym ogranicza 
straty ciepła.

www.fakro.pl

po drabinie. Ponadto niewielka waga oraz nowatorski sposób 
zaczepiania klapy na tzw. klik pozwalają na zamontowanie 
schodów przez jedną osobę.
Schody strychowe LWT standardowo wyposażone są w: poręcz, 
antypoślizgowe stopnie oraz stopki. Schody LWT podczas skła-
dania i   rozkładania drabinki nie wymagają dużej przestrzeni, 
a  po złożeniu „chowają się” w  stropie. Oszczędzamy tym samym 
miejsce w  pomieszczeniu, w  którym zostały zamontowane.
Schody LWT dostępne są w  wersji 3-segmentowej do maksy-
malnej wysokości pomieszczenia: 280 cm oraz 305 cm. Schody 
LWT wykonane są z  najwyższej jakości drewna sosnowego ze 
szczególną dbałością o  detale.
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koszty związane z   ogrzaniem pomiesz-
czeń użytkowych.
Materiały termoizolacyjne stosowane na 
elewacjach zewnętrznych powinny cha-
rakteryzować się przede wszystkim wy-
soką izolacyjnością cieplną, akustyczną 
i   ogniową (niepalne) oraz odpowiednią 
wiatroszczelnością, zapobiegając infil-
tracji powietrza zewnętrznego i   wywie-
waniu ciepłego powietrza z   materiału 
termoizolacyjnego, skutecznie odprowa-
dzając na zewnątrz parę wodną.

W   odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku na produkt cechujący się wyso-
kimi właściwościami izolacyjnymi przy 
jednoczesnym zapewnieniu dobrej 
paroprzepuszczalności firma ISOROC 
Polska oferuje produkt ISOVENT-MW. 
Są to płyty ze skalnej wełny mineralnej 
o   niskim współczynniku przewodzenia 
ciepła lD ≤ 0,037 W/mK, powlekane 
jednostronnie czarnym welonem stano-
wiącym doskonałą wiatroizolację. Prze-
znaczone są do stosowania w  obiektach 
budowlanych jako izolacja termiczna, 
akustyczna i  ogniowa m.in. do ścian ze-
wnętrznych ocieplanych metodą lekką 
suchą polegającą na ułożeniu izolacji 
termicznej na ścianach domu, pomię-
dzy listwami rusztu konstrukcyjnego, 
do którego następnie mocowana jest 
warstwa elewacyjna. Elewacja może być 
wykonana zarówno z   popularnego si-
dingu, jak również z   okładziny kamien-
nej, szklanej, ceramicznej, itp. 
Dzięki produkcji z   naturalnych surow-
ców wyroby oferowane przez ISOROC 
Polska S.A. są niepalne, przez co dosko-
nale spełniają rolę zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego.

Ognioochronne izolacje

MATERIAły TERMOIzOLACyJNE 
firmy Isoroc

www.isoroc.pl

ZALETY WEŁNY MINERALNEJ ISOROC:

� bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
wszystkie produkty marki ISOROC posiadają najwyższą klasę 
odporności na ogień A1 co zostało potwierdzone badaniami 
akredytowanych jednostek. Niepalne komponenty gwarantu-
ją najwyższy stopień bezpieczeństwa pożarowego;
� doskonała izolacyjność cieplna 
współczynnik przewodzenia ciepła lambda l – im niższy tym 
wyższa izolacyjność termiczna, co przyczynia się do ochrony 
przed stratami energii;

� doskonałe właściwości akustyczne 
odporność na hałas w  dzisiejszym świecie jest podstawowym 
warunkiem zapewnienia spokojnego snu oraz ciszy wewnątrz 
pomieszczeń;
� bezpieczeństwo ekologiczne
naturalna struktura szkieletu włókien kamiennej wełny mine-
ralnej czyni ten produkt bezpiecznym i  naturalnym;
� dobra paroprzepuszczalność 

pozwala izolowanym przegrodom „oddychać”, uwalniając 
w  sposób swobodny dyfundującą z  budynku parę wodną.

Obserwując sytuację na rynku i  odpowiadając na jego potrzeby, w  tym roku 
został wprowadzony nowy produkt ISOFAS-LMG fazowany, gruntowany.  
Płyty lamelowe z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej, 
akustycznej i   ogniowej stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi  
np. stropów, garaży, piwnic, przejazdów itp. Ich współczynnik przewodzenia 
ciepła wynosi lD ≤ 0,041 W/Mk.

ISOVENT-MW – płyTy zE SkalNEj WEłNy MINEralNEj

ISOFAS-LMG – płyty LAMeLOwe ze SkALnej wełny MInerALnej

Budynek i   jego instalacje powinny być 
wykonane w taki sposób, aby ilość ener-
gii cieplnej, potrzebnej do użytkowania 
budynku zgodnie z jego przeznacze-
niem, można było utrzymać na racjonal-
nie niskim poziomie.
Straty ciepła przez przenikanie dla ścian 
zewnętrznych oscylują wokół 30%. 
Właściwie wykonana izolacja termiczna 
daje korzyści ekonomiczne oraz kom-
fort użytkowania obiektu budowlanego. 
W  sezonie zimowym znacząco redukuje 
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Wspólny projekt specjalizującej się w 
materiałach izolacyjnych marki ISOVER 
i producenta technik zamocowań marki 
Wkręt-met to zupełna nowość na rynku. 
Innowacyjny system przeznaczony jest 
do izolacji dachu skośnego – jako izola-
cja dodatkowa lub podstawowa. Umożli-
wia on m.in. wymianę pokrycia dachu na 
nowe z dodatkową izolacją lub wykona-
nie izolacji z ekspozycją jego konstruk-
cji. Nowy system oparty jest na metodzie 
nakrokwiowej, co oznacza, że izolacja 
montowana jest na krokwiach i przenosi 
obciążenie pokrycia dachowego. 
Tym, co wyróżnia projekt obu marek jest 
brak jakiejkolwiek ingerencji we wnę-
trze budynku. – Prace montażowe odby-
wają się wyłącznie na zewnątrz domu. Nie 
są one zatem uciążliwe dla domowników, 
którzy w tym czasie mogą bez przeszkód 
użytkować poddasze. System daje także 
nowe możliwości w postaci estetycznej 

ISoVer z nowym systemem 
izolacji dachu skośnego

Producent materiałów izolacyjnych – ISoVer, wraz z firmą Wkręt-met zaprojek-
tował nowe rozwiązanie termorenowacji dachu skośnego. Innowacyjny system 
izolacji nakrokwiowej, zaprezentowany na targach BUDma 2015, nie wymaga 
żadnej ingerencji w część mieszkalną budynku. 

aranżacji poddasza z widoczną kon-
strukcją dachu, jak również poprawia 
stabilność konstrukcji dachowej – deska 
montażowa usztywnia dach w kierunku 
podłużnym i poprzecznym – mówi  
Sławomir Kocur, kierownik produktu 
ISOVER. Rozwiązanie pozwala także na 
eliminację mostków liniowych w dachu, 
umożliwiając termomodernizację bez 
liniowych mostków cieplnych. Zasto-
sowanie wełny mineralnej szklanej, 
będącej elementem systemu, wyraźnie 
poprawia izolacyjność cieplną, bezpie-
czeństwo pożarowe dachu i skuteczność 
przegrody dachowej pod względem 
akustycznym. Zarówno materiał izola-
cyjny, jak i mocowanie systemu są nie-
palne oraz przebadane pod względem 
trwałości, a także nośności.  
Nowy projekt, będący wynikiem wielo-
letniego doświadczenia i wiedzy eksper-
tów marek ISOVER i Wkręt-met, to także 

gwarancja wysokiej jakości. System jest 
trwały i niepalny. Dodatkowo system 
zabezpiecza konstrukcję przed zawilgo-
ceniem – jest otwarty dla odparowania 
wilgoci na zewnątrz oraz jednocześnie 
zabezpieczony przed ingerencją wilgoci 
w konstrukcje dachu paroizolacją, która 
otwiera się dyfuzyjnie latem i zamyka 
zimą. 
System składa się z płyt izolacyjnych 
ISOVER Taurus, wysokoparoprzepusz-
czalnej membrany wstępnego krycia 
ISOVER Draftex premium, inteligentnej 
paroizolacji Vario XtraSafe oraz wkrętów 
Wkręt-met: WKCP-8xL wraz podkładką 
KD-03-W9 przeznaczone do mocowania 
kontrłat i wkrętów WHT-6XL do mocowa-
nia łat drewnianych.

www.isover.pl 
www.wkret-met.com.pl
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nowości quick-mix

Do gruntowania:
� mineralnych podłoży nasiąkliwych: 

jastrychów cementowych lub anhy-
drytowych, tynków wapiennych,  
cementowych, cementowo-wapien-
nych, gipsowych, płyt G-K oraz ścian 
z  gazobetonu,

� przed nanoszeniem zapraw klejących, 
tynków lub wylewek samopoziomują-
cych oraz gładzi szpachlowych, 

� przed malowaniem lub tapetowa-
niem,

� pod kleje, tynki, zaprawy, gładzie 
i  inne mineralne materiały wykończe-
niowe,

� do stosowania wewnątrz i  na  
zewnątrz budynków.

UNIWERSALNA EMULSJA GRUNTUJąCA  
QUICKGRUNT FIRMY QUICK-MIX

Zaprawa przeznaczona do przyklejania 
fasadowych płyt EPS, EPS Grafit do pod-
łoży mineralnych oraz szpachlowania 
i   zatapiania siatki z   tworzywa sztuczne-
go na płytach styropianowych. Zaleca-
na do stosowania w   systemie ociepleń 
Lobatherm S. Stosowana również do 
montażu elementów zdobniczych, np. 
gzymsy lub opaski oraz akcesoriów wy-
kończeniowych ze styropianu i   XPS sto-
sowanych w  systemach ociepleniowych. 
Kolor: biały. Mrozoodporna. Stosowa-
na na zewnątrz i   do wnętrz. Uziarnienie 
0-0,6 mm.
Zużycie: przy klejeniu od 4–6 kg/m² 
w   zależności od stanu podłoża, jako 
warstwa zbrojąca ok. 1,4 kg/m²/1 mm, 
zalecana grubość warstwy szpachlowej 
3–4 mm.
Drobne uziarnienie zaprawy pozwala na 
uzyskanie równiej i  gładkiej powierzchni 
warstwy zbrojonej.

Zaprawa S 102 biała szczególnie zale-
cana jest do płyt EPS Grafit. Kolor biały 
zmniejsza nagrzewanie fasady podczas 
prac elewacyjnych. 

Zalecane gruntowanie zaprawy S 102 
pod tynki strukturalne preparatem  
quick-mix GTA (tynki dyspersyjne) lub 
GTM (tynki mineralne).

ZAPRAWA S 102 DO KLEJENIA ORAZ WYKONYWANIA WARSTWY SZPACHLOWEJ  
NA PŁYTACH EPS, BIAŁA

Właściwości:
� mineralna,
� otwarta na dyfuzję,
� po pełnym stwardnieniu mrozo- 

i  wodoodporna,
� duża siła klejenia, 
� duża stabilność,
� łatwa obróbka ręczna i  maszynowa,
� odporna na działanie warunków 

atmosferycznych i  promieniowa-
nie UV,

� kolor biały,
� wymaga gruntowania przed 

nałożeniem kolejnych warstw 
wykończeniowych w  systemach 
ociepleń.

Właściwości:
� gotowa do użycia bez rozcieńczania,
� szybkoschnąca – ok. 1–2 godz.  

od nałożenia,
� bezrozpuszczalnikowa,
� paroprzepuszczalna,
� wyrównuje chłonność podłoża,
� poprawia przyczepność mineral-

nych zapraw, 
� zmniejsza chłonność podłoża,
� wiąże resztki pyłu z  podłożem,
� nie ulega zmydlaniu, 
� po wyschnięciu bezbarwna,
� nanoszona wałkiem, pędzlem lub 

natryskiem.

www.quick-mix.pl
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Rozróżniamy wiele odcieni bieli – śnież-
na biel, jasna biel, złamana biel, chociaż 
tak naprawdę barwa, którą widzimy jest 
niczym innym, jak najjaśniejszym odcie-
niem szarości. Można też rozróżnić biel 
ciepłą (lekko zażółconą) oraz biel zim-
ną (biel z   domieszką niebieskiego). Jest 
to także bardzo subiektywne odczucie 
– każdy człowiek widzi biel, ale każdy 
trochę inaczej, na swój sposób. Jed-
nak to nieskazitelnie czysta i   jasna biel 
była od zawsze nieosiągalnym ideałem 
dla architektów wnętrz. W   projektowa-
niu wnętrz gra światłem jest kluczowa 
i   potrafi nadać wnętrzom odpowiedni 
charakter i   atmosferę. Natomiast mak-
symalne wykorzystanie naturalnego 
oświetlenia pozwala osiągnąć równo-
wagę i  wpisuje się w  ekologiczne trendy 
panujące w  budownictwie.

W  POSZUKIWANIU BIELI  
IDEALNEJ
Marka ROCKFON, producent akustycz-
nych sufitów podwieszanych, poprosiła 
architektów, wykonawców i   inwestorów, 
aby określili czego tak naprawdę ocze-
kują od idealnego sufitu. Architekci byli 
zgodni – oczekują sufitu, który będzie 
wyjątkowo biały i   miał nieskazitelnie 
gładką powierzchnię, a  jednocześnie za-
chowa parametry techniczne jak ognio-
odporność czy akustyczność. Dla insta-
latorów i  inwestorów najważniejsza była 
łatwość i   szybkość montażu oraz długi 
cykl życia produktu. 
Perfekcyjnie biały i   gładki sufit od za-
wsze był niedoścignionym ideałem 
w   projektowaniu wnętrz. To nie tylko 
kwestia wyjątkowych właściwości este-
tycznych – poczucia czystości i   elegan-
cji. To dużo więcej. Nieskazitelna biel 
i   gładkość zastosowana na sufitach po-
prawia w  znaczący sposób współczynnik 
odbicia i   rozproszenia światła. Dzięki 

nieskazitelnie białe płyty 
sufitowe rockfon Blanka

temu naturalne światło docierające do 
pomieszczeń może w  równomierny i  re-
gularny sposób docierać do wszystkich 
zakamarków. Nieskazitelnie biały sufit 
gwarantuje także optymalizację zapo-
trzebowania na sztuczne oświetlenie, 
co doskonale wpisuje się w   trend bu-
downictwa energooszczędnego. Kom-
fort świetlny jest kluczowy dla dobrego 
samopoczucia użytkowników budynków 
– dlatego jest to tak ważna kwestia za-
równo dla projektantów wnętrz, jak i  dla 
inwestorów.

ROCKFON BLANKA – NAJBIELSZY 
SUFIT NA RYNKU
Odpowiedzią marki ROCKFON na oczeki-
wania rynku są innowacyjne akustyczne 
płyty sufitowe Rockfon Blanka. ROCK-
FON opracował nowe płyty, dzięki któ-
rym pojęcie bieli, gładkości i   jasności 
zyskują zupełnie nowy wymiar. Rockfon 
Blanka, jedyne tak białe płyty dostępne 
na rynku, posiadają wyjątkowe współ-
czynniki odbicia i   rozproszenia światła. 
Niezależne testy wykazały, że charak-
teryzują się współczynnikiem odbicia 
światła na poziomie 87% i   wartością L 
przekraczającą 94 – mierzoną na skali 
od 1 (czarny) do 100 (czysta biel). Przy 
produkcji płyt została wykorzystana no-
woczesna technologia, stosowana przez 
NASA. Płyty Rockfon Blanka składają się 
z   rdzenia ze skalnej wełny, na który na-
kładana jest innowacyjna powłoka. Tak 
powstają unikalne matowe płyty sufi-
towe, które są nieskazitelnie białe i   wi-
docznie gładsze. 
Dzięki zastosowaniu specjalnej powło-
ki włókna na powierzchni, płyty nie są 
ułożone w  jednym kierunku i  nie tworzą 
wzoru. To w   znaczący sposób przyspie-
sza i  ułatwia montaż oraz ogranicza ilość 
powstających odpadów. Płyty Rockfon 
Blanka, dzięki antystatycznym właści-

wościom powłoki, są także odporne na 
pył unoszący się w   miejscu montażu. 
Zastosowanie innowacyjnego pokrycia 
ułatwia także usuwanie wszelkich za-
brudzeń – jedynie za pomocą wilgotnej 
ściereczki. 

GWARANTOWANA TRWAŁOŚć 
I  SWOBODA PROJEKTOWANIA
Testy wytrzymałości, przeprowadzone 
na najnowszych płytach firmy ROCKFON 
wykazały, że są one najlepsze w   swojej 
klasie. Płyty zostały zaprojektowane 
z  myślą o  najwyższej odporności na co-
dzienną eksploatację i   wytrzymałości 
niezmiennej przez lata. Dlatego płyty 
Rockfon Blanka zostały objęte aż 15-let-
nią gwarancją, co zapewnia inwestorom 
długi cykl życia produktu. Dodatkowo 
płyty, dzięki temu, że ich rdzeń wyko-
nany został z   wełny skalnej, posiadają 
wyjątkowe właściwości akustyczne – 
najwyższa klasa pochłaniania dźwięku, 
stabilność wymiarową oraz najwyższą 
klasę odporności ogniowej – A1. Płyty 
Rockfon Blanka wytwarzane są w   42% 
z   przetworzonych materiałów i   w   pełni 
nadają się do recyklingu.

www.rockfon.pl

eskimosi rozróżniają kilkanaście rodzajów bieli. rocKFon po latach badań i testów 
opracował tą najbielszą. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii powstały jedy-
ne na rynku tak gładkie i białe płyty sufitowe. Są wyjątkowo wytrzymałe oraz posiadają  
niespotykanie wysokie współczynniki odbicia i rozproszenia światła. Gwarantuje to lep-
sze wykorzystanie światła dziennego w realizowanych projektach.
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Klej TYTAN Professional ENERGY 2020 to komponent certyfikowa-
nego przez ITB energooszczędnego systemu montażu warstwowego 
ProEnergy. Największą przewagą kleju w kategorii chemii budowla-
nej jest możliwość użycia zarówno przy mocowaniu taśm okiennych 
jak i gumy EPDM. To pierwszy taki produkt na rynku dedykowany 
montażystom stolarki otworowej. 
Oferta produktowa Seleny, należy do najszerszych na rynku nie tylko 
w   Polsce, ale i   na świecie. Obecność w   segmencie pian i   silikonów 
na rynku krajowym dochodzi do 40%, a  więc główną grupą klientów 
są montażyści.
Hybrydowy klej TYTAN Professional ENERGY 2020 utwardza się 
pod wpływem wilgoci z   powietrza, nie zawiera rozpuszczalników, 
izocyjanianów ani wody. 
Jednym z   większych problemów przy montażu okien jest wszech-
obecny kurz i   pył. Stosowane taśmy, zarówno wewnętrzne jak i   ze-
wnętrzne bardzo szybko łapią wszystkie zanieczyszczenia pyliste 
i   wtedy pojawia się duże ryzyko, że nie uda się ich użyć poprawie, 
a  czasem nawet w  ogóle przykleić. TYTAN Professional ENERGY 2020 
idealnie sprawdza się przy doklejeniu włókniny, a   tym samym daje 
gwarancję łączenia i   wykonania perfekcyjnego montażu stolarki 
otworowej – stwierdza Marcin Marchewka, montażysta, który od kil-
kunastu lat pracuje na produktach TYTAN Professional.

TYTAN PROFESSIONAL ENERGY 2020 – KLEJ DO EPDM I TAŚM OKIENNYCH 
– IDEALNY DO ENERGOOSZCZęDNEGO MONTAŻU WARSTWOWEGO

Ten innowacyjny produkt w  technologii „CHŁODNY DACH”, przezna-
czony jest do pokryć dachowych, tworząc bezspoinowe i   wodood-
porne zabezpieczenie. Dzięki COOL-R można obniżyć temperaturę 
pokrycia, a  przez to również temperaturę pomieszczeń, znajdujących 
się bezpośrednio pod nim nawet o  10 st. C.
Powłoka zabezpiecza dachy wykonane z   membran, mas bitumicz-
nych oraz blach, tworząc wodoszczelne, bardzo elastyczne (300%) 
i   termorefleksyjne pokrycie. Można ją stosować na nowe oraz re-
montowane dachy, zarówno płaskie, jak i  spadziste. Dzięki zastoso-

ZALETY KLEJU:

¡ szybki i  bardzo mocny chwyt  
początkowy,

¡ wyjątkowo elastyczna spoina,
¡ wysoka wytrzymałość końcowa,
¡ jednostronna aplikacja,
¡ odporny na warunki atmosferyczne i  UV,
¡ doskonała przyczepność do większości 

podłoży. 

ZASTOSOWANIE KLEJU:

¡ przyklejanie gumy EPDM do fasad,
¡ klejenie różnorodnych elementów do podłoży 

drewnianych, szklanych, betonowych, metalo-
wych (eloksalowane/lakierowane aluminium, ołów, 
miedź, mosiądz, stal, cynk), żywicy epoksydowej 
i  z  tworzyw sztucznych. 

www.tytan.pl

OCHRONNA POWŁOKA DEKARSKA TYTAN COOL-R

www.cool-r.pl

waniu Cool-R, w   upalne dni polepsza się komfort życia 
w  budynku oraz w  jego najbliższym otoczeniu. Przy tem-
peraturze powietrza w   okolicach 30 st., blaszany dach 
nagrzać się może nawet do 100 st. Celsjusza. Ta ochron-
na powłoka dekarska potrafi go schłodzić nawet o  70%. 
Nowe rozwiązanie Seleny zapewnia korzyści właścicie-
lom nieruchomości – wydłuża trwałość pokryć dacho-
wych, nawet do 10 lat, obniża znacząco koszty klimaty-
zacji i  wentylacji pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEń:

¡ zużycie dla dwóch warstw: 1 l/m²,
¡ ilość warstw: 2 warstwy,
¡ wydajność opakowania: 10 m²,
¡ opakowanie: wiadro, 10 litrów,
¡ magazynowanie: 24 miesiące,
¡ kolor: biały.
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Piana montażowa Soudal z aplikato-
rem Genius Gun powszechnie używa-
na jest przez ekipy ogólnobudowlane, 
elektryków i   instalatorów, jak również 
użytkowników indywidualnych, którzy 
docenili wygodę i   ekonomiczne walory 
tego produktu. Aplikator skonstruowany 

jest w  taki sposób, aby dozowanie piany 
było możliwe jedną ręką. Ta cecha jest 
szczególnie przydatna w  pracach prowa-
dzonych na wysokości, rusztowaniach 
i   drabinach, ale też w   miejscach trudno 
dostępnych, tam gdzie ze względów bez-
pieczeństwa potrzebna jest asekuracja 
i  zapewnienie stabilnej pozycji. Uszczel-
nienia między krokwiami na poddaszu, 
na styku ścian i   stropów, wygłuszanie 
brodzików i   wanien, wypełnienie prze-
pustów rurowych instalacji elektrycznej 
czy wod-kan nie stanowi już problemu. 
Aplikator umożliwia sterowanie stru-
mieniem piany zależnie od rozmiaru 
wypełnianej szczeliny. Naciskając spust 
i   kontrolując siłę nacisku wypuszczamy 
z  puszki bardzo wąski warkocz pianki, by 
po chwili zwiększyć diametralnie jego 
objętość. Dzięki temu zużywamy tylko 
tyle pianki montażowej, ile potrzebne 
jest do zapełnienia pustej przestrzeni. 
Znacznie ograniczamy ilość utwardzo-
nej pianki montażowej, którą wyrzuca-
my do kosza, pozbywając się zbędnych 
naddatków. Oszczędzamy w   ten prosty 
sposób pieniądze, a   przy tym nie za-
nieczyszczamy środowiska naturalnego. 
Aplikator piany montażowej Genius Gun 
umożliwia też przerwanie dozowania 
w   dowolnym momencie. Po wykonanej 
pracy zabezpieczamy zawór specjalnym 
korkiem i   pozostawiamy piankę do cza-
su, gdy będzie nam ponownie potrzeb-
na. Tak więc puszkę pianki Genius Gun 

możemy używać wielokrotnie, nawet 
w   ciągu kilku miesięcy od pierwszego 
jej otwarcia. Przechowywanie używanej 
puszki nie wiąże się z   zablokowaniem 
zaworu, tak jak w  tradycyjnych piankach 
montażowych z  dozownikiem rurkowym. 
Dodatkową zaletą, na którą zwracają 
szczególną uwagę indywidualni użyt-
kownicy, amatorzy domowego maj-
sterkowania jest prostota i   precyzja 
stosowania. Dlatego często polecają go 
sprzedawcy do wykorzystania w   przy-
padku samodzielnych prac w   domu. 
Wykonawca prac remontowych, jak 
i   stanowisko pracy po aplikacji piany 
Genius Gun pozostają w   czystości, bez 
plam po niekontrolowanym wycieku 
pianki z   rurki – jak może się zdarzyć 
w   przypadku pianki montażowej z   tra-
dycyjnym wężykiem. 

OSzCzędNE I PRECyzyJNE 
USzCzELNIANIE PIANą  
MONTAżOWą
z aplikatorem Genius Gun

aplikator GenIUS GUn marki Soudal to wygodne i  pewne urzą-
dzenie, które umożliwia dozowanie piany montażowej równie 
ekonomicznie i  precyzyjne jak przy użyciu pistoletu. Dzięki jego 
zastosowaniu łatwo i  szybko wykonamy uszczelnienia pod-
czas prac budowlanych i  remontowych, zużywając tylko nie-
zbędną ilość piany. niepotrzebne naddatki utwardzonej piany 
ograniczymy do minimum. aplikację możemy przerwać w do-
wolnym momencie, a  pozostałą w  puszce pianę wykorzysta-
my nawet po kilku miesiącach.

REMONTUJESZ, BUDUJESZ,  
MAJSTERKUJESZ – wejdź na BLOG: 

www.polubiszremont.pl
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Nowa Generacja okien dachowych firmy 
VELUX to najszerszy na rynku asortyment 
okien połaciowych pod względem ener-
gooszczędności, komfortu oraz sposobu 
ich otwierania. Ofertę podzielono na 
trzy linie: Standard, Standard Plus i   Pre-
mium, w   których okna dachowe różnią 
się między innymi zastosowanym syste-
mem otwierania. Okna dachowe VELUX 
występują w  szerokiej gamie rozmiarów, 
co pozwala dopasować je funkcji i   wiel-
kości każdego wnętrza.

GÓRNE OTWIERANIE 
Zgodnie z   przepisami dolne krawędzie 
okien powinny znajdować się na wyso-
kości ok. 90 cm od podłogi. Takie usytu-
owanie okien jest możliwe, gdy ścianka 
kolankowa jest stosunkowo niska – 
w  ten sposób również w  pozycji siedzą-
cej mamy zapewniony swobodny widok 
na zewnątrz oraz optymalne oświetle-
nie wnętrza. Okna dachowe zamonto-
wane na takiej wysokości najwygodniej 
obsługiwać za pomocą systemu górne-

WyGOdNE OTWIERANIE 
OKIEN NA POddASzU  

Funkcjonalność okien dachowych w dużej mierze zależy 
od sposobu ich otwierania. Klamka umieszczona na dole 
lub uchwyt na górze wpływają na wygodę użytkowania  
i efektywne wykorzystanie przestrzeni na poddaszu. Okna 
dachowe z najnowszej oferty firmy VELUX bez trudu moż-
na dopasować do indywidualnych wymagań mieszkań-
ców poddasza oraz funkcji pomieszczeń. 

go otwierania. Uchwyt jest dostępny, 
gdy stoimy, bez potrzeby schylania się.
Oknem z   linii Standard Nowej Genera-
cji wyposażonym w   górne otwieranie 
jest najnowsze okno dachowe GZL. 
Jego zaletą jest zintegrowana wenty-
lacja, filtr zatrzymujący kurz i   owady 
i   funkcja obrotu o   180 st. Na każdym 
etapie użytkowania można je także 
wyposażyć w sterowanie elektryczne. 
Takie okna dachowe mają jeszcze je-
den atut – jest nim cena – dostępne są 
już od 845  zł. Warte swojej ceny są też 
nieco droższe okna GLL. To oferta Stan-
dard Plus, w  której okna dachowe, poza 
walorami okien GZL, mają dodatkową 
uszczelkę dającą doskonałe właściwo-
ści izolacyjne, na które wpływ ma rów-
nież konstrukcja ThermoTechnologyTM. 
W  ofercie Nowej Generacji znajdziemy 
też nowe drewniano-poliuretanowe 
okno GLU z   górnym otwieraniem, któ-
re sprawdzi się szczególnie w   łazience 
oraz kuchni, gdyż jest całkowicie odpor-
ne na wilgoć. Jest ono dostępne już od 

1234  zł. W  oknie GLU z   górnym otwie-
raniem można też domontować klamkę 
na dole – to koszt jedynie 89 zł.

DOLNE OTWIERANIE 
Gdy konstrukcja poddasza zmusza 
nas do zainstalowania okna znacznie 
wyżej, np. gdy ścianka kolankowa ma 
wysokość 150 cm, najbardziej funkcjo-
nalnym rozwiązaniem jest wybór okna 
z   dolnym systemem otwierania. Ob-
sługujemy je przy pomocy eleganckiej 
ocynkowanej klamki zamocowanej po-
środku dolnej ramy skrzydła. Otwiera-
jąc okno dachowe, nie trzeba stawać na 
palcach ani nadmiernie wyciągać ręki 
w  górę, choć aby mieć łatwy dostęp do 
klamki, należy zrezygnować z   umiesz-
czenia mebli pod oknem lub tak je usta-
wić, by zapewniały swobodny dostęp 
do niej. Standardową propozycją okien 
VELUX z   dolnym otwieraniem są nowe 
okna GZLB dostępne już od 1045 zł. 
W   ofercie Standard Plus dolne otwie-
ranie zapewniają okna dachowe GLL B. 
Poza zaletami okien w   wersji Standard 
są one wykonane w   innowacyjnej kon-
strukcji ThermoTechnologyTM z   dodat-
kową uszczelką, co docenimy, płacąc 
niższe rachunki za ogrzewanie. 

www.velux.com
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Projektowanie przestronnych i jas- 
nych wejść – to silny trend w nowocze-
snym budownictwie. Na realizację tej 
modnej architektonicznej koncepcji 
pozwalają drzwi zewnętrzne firmy 
Hörmann produkowane w wymiarze 
do trzech metrów wysokości. Jedno-
cześnie firma oferuje inną nowość 
– niedrogie stalowe drzwi Thermo.
Wprowadzenie na rynek przez 
firmę Hörmann aluminiowych drzwi 
zewnętrznych ThermoSafe i Thermo- 
Carbon było odpowiedzią na ocze-
kiwania inwestorów i projektantów 

 z wyższej i  niższej półki 

noWe DrzWI  
w ofercie firmy hörmann

dotyczące stylistyki drzwi do budynków. 
Zamiast nawierzchniowych, często mało 
estetycznych profili drzwi te posiadają 
profile ukryte w płycie drzwiowej. Dzięki 
temu całe skrzydło drzwiowe ma ele-
gancką i jednolitą gładką powierzchnię. 
Na atrakcyjność tych drzwi składają się też 
nowoczesne wzornictwo, niewidoczne 
zawiasy, aplikacje ze stali nierdzewnej  
i szkła oraz designerskie uchwyty. 

Jeszcze bardziej wyróżniają się wejścia 
do budynków z wykorzystaniem drzwi 
o wysokości równej wysokości kondy-
gnacji. ThermoSafe oferowane są teraz 
w wysokości do 2,5 metra, a Thermo-
Carbon do 3 metrów. Te ekskluzywne 
drzwi pozwalają na realizację modnej 
architektonicznej koncepcji przestron-
nych wejść do budynków. 
Jednocześnie firma Hörmann wprowa-
dziła do swojej oferty nowe, dostępne 
na każdą kieszeń drzwi Thermo o współ-
czynniku przenikania ciepła nawet 
1,0 W/(m2K). Tak dobrą termoizola-
cyjność zapewnia odpowiednia kon-
strukcja: zarówno wypełniona na całej 
powierzchni pianką poliuretanową sta-
lowa płyta drzwi, jak i aluminiowy próg 
wyposażone w przegrodę termiczną oraz 
ościeżnica z tworzywa sztucznego.

www.hormann.pl

Wymiary: 
� 600 x 1250 [mm], 600 x 2500 [mm].
Grubości:
� 20–150 [mm], zależne od typu materiału.
Zakończenia boków:
� zakładka,
� gładkie,
� pióro-wpust.
Typy wykończenia powierzchni:
� gładka,
� struktura wafla (XX),
� rowkowana, w celu poprawienie 

odpływu wody opadowej (URA).
Typy (ze względu na wytrzymałość na 
ściskanie):
� FL300, FL400, FL500, FL700 o wytrzymało-

ści na ściskanie 300, 400, 500, 700 [kPa].

Finnfoam to izolacyjna płyta budow-
lana wykonana z polistyrenu ekstru-
dowanego (XPS). Jest to materiał ter-
moizolacyjny, który zachowuje swoje 
właściwości izolacyjne, odporność 
na wilgoć oraz wytrzymałość mecha-
niczną nawet w trudnych warunkach. 
Jej całkowicie jednorodna i zamknię-
ta struktura komórkowa gwarantuje 
doskonałe właściwości izolacyjności 
cieplnej i odporności na wilgoć.

TERMOIzOLACJA  
z firmą Finnfoam

  Zastosowania:

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTÓW
Finnfoam XPS stosowany jest w izolacji 
fundamentów budynku w tak zwanej 
izolacji perymetrycznej, czyli tam gdzie 
na warstwę hydroizolacji montujemy 
warstwę termoizolacji z Finnfoam XPS, 
chroniąc tym samym hydroizolację 
przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz działaniem zmiennych temperatur.

IZOLACJA DACHÓW ODWRÓCONYCH
Dzięki wyjątkowo wysokiej odporności 
na wodę Finnfoam XPS stosowany jest 
jako termoizolacja dachów odwróco-
nych.
Dach odwrócony to taka konstrukcja  
dachu, gdzie hydroizolacja (papa, folia 
PVC) chronione są przed przemarzaniem, 
działaniem słońca, przed uszkodzeniami 
mechanicznymi przez luźno ułożone 
warstwy polistyrenu ekstrudowanego 
Finnfoam XPS.

IZOLACJA MOCNO OBCIąŻONYCH  
PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCH
Dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości 
na ściskanie polistyrenu ekstrudowane-
go Finnfoam XPS (od 300 do 700  kPa), 
materiał często stosowany jest jako ter-
moizolacja w halach przemysłowych, 
parkingach dachowych, drogach dojaz-
dowych dla ciężkich pojazdów.

www.finnfoam.pl
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INFORMACJE OGÓLNE
Sklejka z  filmem melaminowym/fenolowym to wodoodporna 
liściasta płyta drewnopochodna, na którą dwustronnie pod 
wpływem wysokiego ciśnienia i  temperatury naprasowywuje 
się papier impregnacyjny nasączony żywicą melaminową 
lub fenolową. Upłynniona w   ten sposób żywica przenika 
w  głąb płyty bazowej, co w  rezultacie prowadzi do powstania 
powierzchni o  nowych właściwościach: podwyższając wodo-
odporność sklejki i  odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
a   przede wszystkim wpływa na walory estetyczne wyrobu 
finalnego.
Na życzenie klienta zabezpieczenie krawędzi farbą akrylową.
Usługi dodatkowe: formatyzowanie.

ZASTOSOWANIA
Sklejka z   filmem melaminowym/fenolowym ma szerokie 
zastosowanie w  przemyśle meblarskim jako elementy mebli, 

Sklejka z filmem  
melaminowym/ 
fenolowym

wyposażenie stoisk targowych, do wyposażenia wnętrz,  
w  produkcji zabawek, placów zabaw dla dzieci, ozdobnych 
opakowań, pudełek czy skrzyń, a  także w  przemyśle samocho-
dowym, szkutnictwie, systemach szalunkowych, wykorzysty-
wana również w  sprzęcie sportowym. 

www.sklejkaeko.pl

Parametry techniczne

Typ sklejki Sklejka liściasta  
wodoodporna

Format [mm] 2500 x 1250

Grubość [mm] 9–45

Rodzaj drewna olcha, brzoza

Gęstość [kg/m3] 680–760

Gramatura folii [g/m2] 200

Kolory filmów kryjących biały, żółty, szary, zielony, 
niebieski, czerwony, czarny.

Wytrzymałość  
na zginanie [MPa]

Wzdłuż  
włókien 60–80

w poprzek  
włókien 40–50

Wilgotność [%] 4–12

Klasa higieny E1 wg PN-EN 636

Jakość sklejenia Klasa 3 wg PN-EN 314-2

Kompleksowe rozwiązania  
pełne zalet – teraz z przedłużo-
ną 5-letnią gwarancją
Kto stawia na jakość, ten wygrywa. Firma 
Zehnder opracowała program bezpłatnej 
5-letniej gwarancji na kompleksowe sys-
temy komfortowej wentylacji pomiesz-
czeń. W ten sposób inwestują Pań-

zehnder comfosystems
– synonim świeżego i zdrowego  
powietrza dla optymalnego komfortu

stwo w wysokiej jakości, perfekcyjnie 
dopasowane do siebie pod względem 
technologicznym produkty, zapewnia-
jące optymalne działanie i wydajność 
na lata. Jeśli konieczna będzie jednak 
jakakolwiek naprawa, mają Państwo 
pewność, że zostanie ona wykonana  
w możliwie najszybszym terminie  
i z maksymalnym profesjonalizmem. 
Decydując się na jakość pod marką 
Zehnder, otrzymujecie Państwo gwa-
rancję świeżego powietrza i najlep-
szego klimatu wnętrza, bez żadnego 
ryzyka! Specjaliści z firm wykonaw-
czych, zajmujących się montażem sys-
temów firmy Zehnder, pomogą w zło-
żeniu wniosku o przedłużoną 5-letnią 
gwarancję i doradzą jak dbać o system 
w danej lokalizacji.
Ponad 70% czasu spędzamy w po- 
mieszczeniach, oczekujemy zatem 
rozwiązań łączących w sobie komfort, 
zdrowie i energooszczędność. Zehnder 

dzięki pond 75-letniemu doświadczeniu 
w zakresie produkcji najwyższej jakości 
systemów wentylacyjnych wychodzi 
naprzeciw wysokim wymaganiom klien-
tów oddając do ich dyspozycji rozwią-
zania sprawdzone, funkcjonalne oraz 
kompleksowe.

www.zehnder.pl
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Bramy SeGmentoWe  
UnItherm
– więcej zaoszczędzonej energii 

Przy zmiennych warunkach klimatycznych jakie panują w Pol-
sce, termoizolacyjne parametry bramy są ważne dla każde-
go posiadacza garażu. Gwarantują one utrzymanie w garażu 
ciepła zimą i niskiej temperatury latem. na rynku jest już roz-
wiązanie, które wpisuje się w te potrzeby.

UniTherm to brama segmentowa nowej 
generacji. Została zaprojektowana z  my-
ślą o   osiągnięciu jak najlepszych para-
metrów izolacji cieplnej. Łączy w   sobie 
sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne 
bramy segmentowej z   niezwykłymi pa-
rametrami panelu INNOVO o grubości 
60 mm.

INNOVO – SERCE BRAMY
Sercem bram garażowych UniTherm 
jest panel INNOVO o   grubości 60 mm. 
Innowacyjna konstrukcja panelu po-
zwala na uzyskanie świetnych parame-
trów izolacyjności. Współczynnik prze-
nikania ciepła panelu INNOVO wynosi 
0,37  W / m2K, co wraz z   nowoczesnym 
systemem uszczelnień przekłada się na 
znakomitą termoizolację całej bramy, 
ze współczynnikiem ciepła osiągającym 
poziom nawet 0,79 W/m2K. 

Z  ZAŁOŻENIA BEZPIECZNA BRAMA
Sprawność i skuteczność bramy Uni-
Therm przekłada się również na bezpie-
czeństwo. W  konstrukcji technologia zo-
stała wykorzystana by chronić, a  przede 
wszystkim uniknąć niebezpieczeństw. 
Liczne, nowoczesne systemy zabezpie-
czeń elementów mechanicznych, poma-
gają chronić wszystkich użytkowników, 
czyniąc dom bezpiecznym. W   standar-
dzie brama wyposażona jest w   zabez-
pieczenia:
� specjalnie wyprofilowane panele 

w  miejscu ich łączenia uniemożliwia-
jące przytrzaśnięcie palców,

� hamulec bezpieczeństwa, uniemożli- 
wiający opadnięcie skrzydła bramy 
w  przypadku uszkodzenia linki nośnej 
(w   każdej bramie, niezależnie od wy-
miarów),

� zabezpieczenie przed opadnięciem 
skrzydła bramy w   przypadku pęknię-
cia sprężyny skrętnej w  bramie.

UniTherm to gwarancja wysokiego stan-
dardu w   przystępnej cenie. Oprócz do-
skonałych parametrów termoizolacyj-
ności brama UniTherm ma bardzo dobre 
wyniki badań innych, równie ważnych 
właściwości: wodoszczelności, odporno-
ści na obciążenie wiatrem, przepuszczal-
ności powietrza.

Brama UniTherm to produkt, który powstał w   odpowiedzi na potrzeby rynku. Dla  
inwestorów, którzy w  ostatnich latach budują domy, energooszczędność jest jednym 
z  ważniejszych kryteriów, jakimi kierują się, dokonując decyzji zakupowych – mówi 
Marcin Strzelec z  firmy WIŚNIOWSKI.

W   ofercie firmy WIŚNIOWSKI popular-
na jest brama UniPro z   panelem 40 mm 
i   współczynnikiem izolacji na poziomie 
1,07 W/m2K. Takie parametry są już stan-
dardem w sektorze bram segmentowych. 
W ofercie mamy również bramę PRIME, 
wyposażoną w   panel INNOVO 60 mm. 
Brama PRIME to innowacyjny produkt 
najwyższej jakości, dedykowany inwe-
storom o najwyższych wymaganiach, 

zarówno jeśli chodzi o termoizolację, jak i   bezpieczeństwo, oraz wyjątkowy de-
sign. Nowa brama UniTherm to produkt wypełniający lukę między bramami UniPro 
i  PRIME. Brama UniTherm, podobnie jak PRIME, wyposażona jest w  panel o  grubości 
60 mm oraz specjalne uszczelnienia, dzięki czemu jej współczynnik przenikania cie-
pła to nawet 0,79 W/m2K – dodaje specjalista.

www.wisniowski.pl



Przyłącz się do akcji! 
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie 
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu 
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka. 

Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja 
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budownictwo – choroby zawodowe

Branżą o   szerokim spektrum zagrożeń 
takich jak: przeciążenia kręgosłupa i  sta-
wów obwodowych jest branża budowlana, 
która związana jest w   pracą w   firmach 
wykonawczych, nadzorze budowlanym, 
przemyśle materiałów budowlanych, 
transporcie czy też w   biurze. Zdrowie 
może dokuczać każdemu, a   szczególnie 
tym, którzy pracują dużo i   ciężko. Mamy 
tutaj przykład żmudnej pracy wymaga-
jącej dużego wysiłku fizycznego, nie-
bezpiecznej pracy na wysokościach, 
wyczerpującej pracy w  niskich i  wysokich 
temperaturach, czy też pracy przy desce 
kreślarskiej i  komputerze.

Przeciążenia stawów oraz kręgosłupa, 
urazy, praca w  pozycjach dalekich od fizjo-
logicznych doprowadzają w   tych zawo-
dach do objawów bólowych i  ogranicze-
nia ruchomości stawów. W  rezultacie do 
różnego stopnia ograniczenia sprawności 
fizycznej w  pracy, domu i  w  konsekwencji 
do nasilenia zmian chorobowych prowa-
dzących do podjęcia leczenia uzdrowisko-
wego. Wiemy, że mechanizm działania 
bodźców leczniczych w  leczeniu uzdrowi-
skowym jest zupełnie inny niż w  farmako-
terapii. Zabiegi balneologiczne pobudzają 
mechanizmy adaptacyjne i   uruchamiają 
rezerwy czynnościowe organizmu, dzięki 
temu lecznictwo uzdrowiskowe spełnia 
rolę rehabilitacyjną, profilaktyczną 
i  edukacyjną – mówki lek. med. Dariusz 
Klarecki.
Hotel Słoneczny Zdrój oferuje pracu-
jącym w   branży budowlanej solidny 
przegląd organizmu i   jego rehabili-
tację. Zwykle pacjenci przyznają, że 
o   wiele bardziej dbają o   stan tech-
niczny samochodu niż własnego orga-
nizmu. A   przecież nie jest wielkim 
odkryciem, że lepiej jest zapobiegać niż 
leczyć, dlatego chcemy Państwu przy-
bliżyć zalety nowoczesnej rehabilitacji 
i  profilaktyki na przykładzie doświadczeń 
kadry medycznej Zakładu Rehabilitacji 

rehabilitacja dla „fachowca”

Dariusz Klarecki, lek. med. w  hotelu Słoneczny 
Zdrój Medical Spa&Wellness w  Busku-Zdroju 

ćwiczenia rehabilitacyjneKąpiel siarczkowa

Dowiedz się więcej  www.slonecznyzdroj.pl

W  kolejnych numerach „Głosu PSB” 
przybliżymy Państwu najczęściej 
występujące dolegliwości i  schorze-
nia wraz z   metodyką ich leczenia, 
która pozwoli Państwu na szybki 
powrót do zdrowia:
    i. Schorzenia reumatologiczne
   II. Schorzenia ortopedyczno-urazowe
  III. Przewlekłe zespoły bólowe krę-

gosłupa i  stawów obwodowych
 IV. Choroby układu nerwowego
   V. Miejscowe dysfunkcje i   zespoły 

bólowe
  VI. Kąpiele siarkowe
VII. Profilaktyka.

Każdy człowiek z czasem może mieć problemy zdrowotne związane z układem ruchu. Są jednak zawody  
i zajęcia szczególnie pretendujące do rozwoju schorzeń o charakterze reumatologicznym i neurologicz- 
nym. W „Głosie PSB” chcemy poruszać te tematy w trosce o zdrowie wykonawców budowlanych.  
Poniższym artykułem rozpoczynamy cykl materiałów poświęconych metodyce leczenia chorób najczę-
ściej  występujących u pracowników wykonujących prace budowlane. Personel działu medycznego hote-
lu Słoneczny zdrój, w Busku zdroju, wykonuje szereg zabiegów rehabilitacyjnych w tym zakresie.

Leczniczej hotelu Słoneczny Zdrój przy 
wykorzystaniu zabiegów:
�  kinezyterapii i  kinesiotaping-u,
�  fizykoterapii: laseroterapii, elektro-

stymulacji, ultradźwięków, magneto-
terapii,

�  Balneoterapii: kąpieli siarkowych, 
borowinowych, solankowych, kwaso-
węglowych,

�  masażu leczniczego, 
�  BMS – Biomechanicznej Stymulacji 

Mięśni,
�  termoterapii – krioterapii.





Propozycja na piątkę!

NOWOŚĆ!

Innowacyjna 
pięciowarstwowa
membrana dachowa

Zapewnia najwyższy stopień 
zabezpieczenia przed wilgocią oraz 
sprawne odprowadzenie pary wodnej.

Teraz Twój dach oddycha
swobodnie, a Ty zyskujesz 
zdrowszy mikroklimat.

www.foliarex.com.pl
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reklamy

PRODUKUJEMY   SPRZEDAJEMY   DORADZAMY   SZKOLIMY

www.izolex.pl

Masy KMB
Ekologiczne, niezawierające rozpuszczalników, 
dwuskładnikowe, grubowarstwowe powłoki 
bitumiczne modyfikowane polimerami 
do hydroizolacji przeciwodnych elementów 
betonowych stykających się z gruntem.
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reKlamY

8 września 2015 r. Grupa PSB zorganizowała wewnętrzne targi dla swoich 
partnerów z wybranymi dostawcami, tak aby lepiej rozpocząć jesienną 
część sezonu budowlanego. Do hotelu Ossa, koło Rawy Mazowieckiej, 
przyjechało ok. 650 osób – przedstawicieli 53 największych dostawców 
i 125 partnerów Grupy PSB. Partnerzy złożyli łącznie 2400 zamówień na 
kwotę 61,5 mln zł. Ośmiu wystawców wróciło z kontraktami o wartości 
powyżej 2 mln zł, 12-tu z zamówieniami na 1–2 mln zł, a 20-tu z umowami 
na 0,5–1,0 mln zł. Rekordzista podpisał 117 umów. Z kolei 11 partnerów 
zrobiło zamówienia na ponad 1 mln zł, 26-ciu na kwoty 0,5–1,0 mln zł  
i 50-ciu na 0,25–0,5 mln zł. 

względów kosztowych i czasowych, wpro-
wadziliśmy formułę jednej lokalizacji dla 
całej sieci. Targi jesienne, przypominają 
swą formą nasze targi wiosenne, ale mają 
znacznie mniejszą skalę. Niemniej jednak 
na ich podstawie można prognozować 
trendy na nadchodzące tygodnie. Wynik 
tej edycji jest o ok. 8% lepszy od łącznych 
wyników 8 spotkań sprzed roku. W rozmo-
wach z przedstawicielami hurtowni i Mró-
wek także dominował optymizm. Jest on 
wynikiem sytuacji rynkowej – pierwsze 
tygodnie września przynoszą już lepsze 
wieści – nastąpiło wyraźne ożywienie   
popytu na materiały ścienne. Po nich 
powinien wzrosnąć popyt na kolejne grupy 
asortymentowe.

 I Jesienne Targi Grupy PSB  
 – umiarkowany optymizm

W ostatnich latach Grupa, organizowała na przełomie sierpnia i września jednodniowe 
sesje negocjacyjne z wybranymi dostawcami w 8 regionach kraju. Tym razem, ze 
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inwestycje

Firma Bat, jeden z największych partnerów Grupy PSB, sukcesywnie restruktury-
zuje swoje oddziały na placówki PSB-Profi. Tym razem, koleje centrum budow-
nictwa Profi zostało otwarte w Gdańsku – dzielnicy Kokoszki. Oddział Kokoszki 
wzbogacił się o salę sprzedażową o wielkości 800 mkw., nowe pomieszczenia 
socjalne i nowe utwardzone place, które łącznie wynoszą 20000 mkw. U oddziale 
pracuje 40-osobowy zespół.
W dniu otwarcia, 2 września 2015 r., do Kokoszek zjechali właściciele z rodzinami, 
kadra zarządzająca firmy Bat oraz wykonawcy obiektu firma pana Jana Klejny. 
Prezesi z dumą prezentowali swoją najnowszą inwestycję. Pan Andrzej i Tadeusz 
Bigus podziękowali załodze oraz wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu 
rozbudowy. 

Sklep Mrówka  
w Tłuszczu

Firma Mar-Zet otworzyła market 
Mrówka w Tłuszczu (woj. mazowiec-
kie) 8 sierpnia 2015 r. Gmina Tłuszcz 
liczy 19 tys. mieszkańców. Sklep  ma 
800  mkw. powierzchni sprzedażo-
wej. Kompleksową obsługę zapewnia 
12-osobowa załoga.
Pan Mariusz Teodorczyk, właściciel, 
przygotował na ten dzień wiele atrak-
cji, konkursów i promocji, o których 
zostali poinformowani mieszkańcy 
miasta i okolic za pośrednictwem 
gazetek. 

8 sierpnia 2015 r. w Pawłowie został otwarty market „dom  
i ogród” w sieci PSB-Mrówka. Pawłów zlokalizowany jest  
w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Gmina 
Pawłów liczy 15 tys. mieszkańców.

Właściciele firmy MIG, państwo Jadwiga i Gustaw Jarosz, przystą-
pili do Grupy PSB wiosną 2015 r. w celu przekształcenia swojego 
sklepu w market PSB-Mrówka. Prace remodelingowe odbywały 
się na funkcjonującym markecie, a dotychczasowi klienci zapo-
znawali się stopniowo z nowym asortymentem oraz nową wizu-
alizacją. Obecnie na placu zlokalizowany jest market Mrówka  
o powierzchni 1400 mkw. oraz market spożywczy Lewiatan, 
sklep z odzieżą i zabawkami, stacja benzynowa. W sklepie 
Mrówka fachową obsługę zapewnia 12-osobowy zespół.
Przed otwarciem były rozniesione gazetki promocyjne wraz  
z gazetkami Lewiatana w całej gminie Pawłów i w miejscowo-
ściach ościennych. W dniu otwarcia sklepu dla klientów, którzy 
w danej godzinie zrobili największe zakupy były przewidziane 
prezenty, a za najwyższe zakupy na klientów czekały atrakcyjne 
nagrody.

Mrówka w Pawłowie

targi

W dniach 11–13 września 2015 r. w Prudniku odbyły się jubileuszowe XX Targi 
Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”.  Ponad 100 wystaw-
ców wzięło udział w imprezie, prezentując nowinki z branż związanych z budową 
i wyposażeniem domu, a także zagospodarowaniem ogrodu. W targach nie 
zabrakło firmy Merkury z Prudnika, której ekspozycja zastała wyróżniona przez  
organizatorów i nagrodzona w konkursie „Mastera Targów”.

Merkury na tarach Inter-Region

Profi w Gdańsku
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Mrówka Płońsk świętuje  
5 urodziny podczas festynu

5–6 września 2015 r. 
odbyły się XXII Międzyna-
rodowe Dni z Doradztwem 
Rolniczym w Siedlcach, 
z udziałem partnera PSB 
– firmą Eurodom z Sie-
dlec. Cykliczna impreza 
zgromadziła prawie 500 
wystawców. Na ponad 
17  ha powierzchni ponad 
100 tys. osób mogło za- 
poznać się z ofertami wy- 
stawców.

Eurodom nie po raz pierwszy przedstawiał przebogatą ofertę 
Grupy, zaprezentował najnowsze trendy w budownictwie. 
Przedstawił nie tylko klasyczną „ciężką budowlankę”, ale także 
przegląd oferty związanej z ogrodem, ceramiką, elektryką, 
armaturą sanitarną, malowaniem wewnętrznym i zewnętrz-
nym, systemami kominowymi czy podłogami pływającymi. 
Dużym powodzeniem cieszyła się prezentacja firmy Bolix oraz 
prezentacja dachów łupkowych. Na czas targów została przy-
gotowana ulotka z wyselekcjonowanymi produktami dostęp-
nymi w niezwykle atrakcyjnych cenach. Eurodom nawiązał 
nowe kontakty z odbiorcami.

Eurodom na targach w Siedlach

XI Gliwickie Targi EXPOBUD są cykliczną imprezą bran-
żową dla klienta indywidualnego skupiającą tematykę 
budowy, urządzania i wyposażania wnętrz oraz kiermasz 
roślin. Targi obyły się 12–13 września 2015 r. 

PSB Matbud na targach 
w Gliwicach

W sezonie budowlanym sklepy PSB-Mrówka i składy PSB 
prowadzą aktywne działania umacniające więzi z lokalną 
społecznością. Organizują festyny, imprezy, pikniki, akcje 
charytatywne w swoich placówkach lub dołączają do 
imprez organizowanych w swoich miejscowościach. Przy-
kłady takich działań integracyjnych przedstawiają poniż-
sze zdjęcia.

Mrówka Gniezno – festyn  
z okazji 10 urodzin marketu

festyny, imprezy

„Jubileuszowa Biesiada  
z Mrówką” z okazji 10 urodzin 

marketu w Wałczu

Po raz kolejny w imprezie 
wystawienniczej wzięła 
udział firma Matbud, 
której oferta wzbudzała 
duże zainteresowanie 
zwiedzających. W swojej 
ekspozycji firma posta-
wiła głównie na aranżację 
i wyposażenie łazienek 
z hasłem przewodnim 
„Nowe salony łazie-
nek Matbud”. Podczas 
dwóch dni targów prezentowano na stoisku produkty  
i marki Rovese, Sopro, Gamrat, Elite oraz gratisowe pro-
jektowanie łazienek. Na odwiedzających stoisko oprócz 
oferty i fachowej porady czekały nagrody, które zostały 
wręczone podczas drugiego dnia targów.
Matbud otrzymał nagrodę za prezentację  jednoskładni-
kowej zaprawy cementowej Sopro DSF 523.
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12 września 2015 r., Mrówka z Serocka zorganizowała po raz drugi 
turniej piłki nożnej o puchar Mrówki Serock. Do turnieju zgłosiło się 
11 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Ekipa Mrówki 
Serock broniła tytułu z przed roku. W tym roku organizatorzy wystawili 
dwie drużyny. Do 1 grupy Serock dołączyli przedstawiciele firm: Vox,  
XL-Tape, OSP Serock oraz Artgres, a do drugiej: Bisk, Wadep, PSB War-
szawa, Mrówka Wołomin oraz Weterani (zaprzyjaźnieni wykonawcy).  
Po zaciętych meczach w grupach, a później półfinałach i finałach zostały 
wyłonione zwycięskie drużyny: 
1 miejsce – Weterani, 2 miejsce – XL-Tape, 3 miejsce – Bisk. 
Całość turnieju zakończyła wieczorna integracja przy grillu i ognisku, 
przy którym nie zabrakło chóralnych śpiewów i przygotowanych wła-
śnie na ten dzień przyśpiewek poszczególnych drużyn. 
Głównym sponsorem turnieju była firma XL-Tape oraz sponsorzy: Akzo 
Nobel, Vox, Kabe, Koelner, Bisk, Wadep,  Śnieżka, Deante.

  II Turniej o puchar Mrówki Serock

Mrówka Łuków – sponsorem 
pikniku integracyjnego  

w Anielinie

Urodziny sklepu Mrówki w 
Myszkowie

Festyn z nagrodami  
z okazji 1 urodzin Mrówki  

w Skwierzynie

Akcja charytatywna dt. adopcji 
kotów pod hasłem „Kotów jak 

mrówków” zorganizowana przez  
Mrówkę w Stalowej Woli

wYdarzenia partnerÓw psb



Od wielu lat firmy tworzące Grupę PSB organizują indywidu-
alnie różnego rodzaju działania na rzecz lokalnych społecz-
ności, w   tym akcje edukacyjne dla uczniów i   przedszkola-
ków. W   związku z   początkiem roku szkolnego sieć marketów  
PSB-Mrówka, przy pomocy Policji, zorganizowała ogólnokrajową 
kampanię dla pierwszoklasistów w  miejscowościach powiato-
wych i  gminnych.
W  dniu 10 września 2015 r. przedstawiciele lokalnych komend 
Policji przeprowadzili w  ok. 100 szkołach podstawowych zajęcia 
teoretyczne i  praktyczne, które miały na celu zapoznanie pierw-
szoklasistów z  podstawowymi zasadami bezpiecznego porusza-
nia się po ulicy, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.  
Po szkoleniu maskotki – Mrówki wręczyły ponad 15 tysiącom 
dzieci breloczki, specjalne opaski na ramię lub kamizelki odbla-
skowe, które będą dobrze służyły im podczas drogi do i  ze szkoły. 
Niewątpliwie jest to jedna z  największych kampanii tego typu 
w   Polsce. Grupa PSB będzie realizowała ją co cyklicznie na 
początku każdego roku szkolnego.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Szeroka akcja Grupy PSB, Policji  
oraz szkół. 15 tysięcy pierwszokla-
sistów przeszkolonych i zaopatrzo-
nych w  materiały odblaskowe.

WałbrzychSerock

Gidle

Wołomin

KościerzynaSiepraw k. Myślenic

mrÓwKi dzieciom
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Największa akcja edukacyjna w kraju
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krzyżówka
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Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 5/2015

Litery z kolorowych pól na diagramie przeniesione do oznaczonych takimi samymi liczbami kratek pod krzyżówką utworzą rozwiązanie – HASŁO.

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr5/2015 – HASŁO – wraz  
z listą zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opubliku-
jemy na stronie www.glospsb.com.pl w dniu 19 listopada 
2015  r. oraz na łamach czasopisma „Głos PSB” nr 6(90)/2015.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w 
terminie 14 dni od daty losowania..

Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
Organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Składy  
Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 Busko-Zdrój.

Regulamin „Krzyżówki budowlanej” 
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” dostępny jest na stronie 
www.glospsb.com.pl

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział 
wyłącznie osoby pełnoletnie, nie będące pra-
cownikami Organizatora oraz osoby wyrażające 
zgodę na zastosowanie wszystkich postano-
wień zawartych w Regulaminie „Krzyżówki bu-
dowlanej”. 
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz z danymi osobowy-
mi (imię i nazwisko, adres zamieszkania) należy przesłać do 16 listopa-
da 2015 r. na adres e-mail marzena.syczuk@grupapsb.com.pl. Pierw-
sze cztery osoby, które nadeślą prawidłowe hasło otrzymają nagrodę 
rzeczową w postaci: power banku z latarką i pendrive (widocznych 
na zdjęciu). O kolejności zgłoszeń decyduje czas wpływu wiadomości  
e-mail.

Poziomo
 1. odstęp, celowa szczelina w konstrukcji
 4. ozdobne zakończenie rynny 
11. ostatni gasi nim światło 
13. zabezpieczenie schodów
15. na lampie 
17. chroni instalację elektryczną 
19. pochłania energie słoneczną
20. podłużny element konstrukcyjny)
21. stalowa taśma np. do uziomów)
23. grawitacyjny ruch powietrza 

26. przewód łączący komin z króćcem 
wylotu spalin 

27.  inaczej: ozdobny wodotrysk)
28. osusza grunt z wody
29. wolna przestrzeń pomiędzy dwoma 

biegami schodów 

Pionowo
 1. łączy tylko z jednym abonentem
 2. potocznie: półpiętro
 3. duży przedpokój

Zwycięzcą gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które licznie nadesłały rozwiązania 
krzyżówki. 

Nagrodę rzeczową w postaci plecaka rowerowego otrzymują:
– Bożena Niedziela z Legnicy, 
– Sebastian Potocki z Bochni,
– Robert Przygocki z Gliwic.

Rozwiązanie „Krzyżówki budowlanej” nr 4/2015. Hasło brzmi „Dwieście sklepów Mrówka” 

 5. dla ptaka i w ścianie 
 6. bielenie mlekiem
 7. część szkody, za którą ubezpieczyciel 

nie ponosi odpowiedzialności
 8. osoba prawna lub fizyczna prowadzą-

ca inwestycję
 9. pomieszczenie mieszkalne w kondy-

gnacji strychowej
10.duże luksusowe mieszkanie
12. lekkie kruszywo budowlane, dostępne 

w postaci porowatych kulistych ziaren

14. przedsiębiorstwo budujące domy pod 
klucz 

16. pobiera powietrze w układach wenty-
lacji 

18. produkt z wypalanej gliny 
19. zawiesisz na nim firany
22. deszczułka na posadzkę
24. drewniana klepka, z której wykonywa-

no pokrycia dachowe
25. zakłóca spokój i ciszę



Opis sytuacji w tym sektorze wymaga spojrzenia z co najmniej dwu perspektyw ważnych dla 
producentów, firm dystrybucyjnych i budowlanych.

I. Budownictwo indywidualne i deweloperskie. Analitycy budownictwa mieszkaniowego 
koncentrują się głównie na porównaniach zjawisk w obu tych segmentach. Jednym z ważnych 
dla interesariuszy prognostyków jest liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu 

Trendy w budownictwie mieszkaniowym   
– w ocenie Grupy PSB rośnie rola remontów

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB
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budownictwo indywidualne budownictwo deweloperskie

2015 mln mkw. 2015 – % 2014 mln mkw. 2014 – %

Indywidualne 7,3 65 9,9 66

Deweloperskie 3,9 35 5,2 34

Razem 11,2 100 15,1 100

Powierzchnia mieszkań rozpoczętych w 2014 i 2015 r. (I–VIII)
8  m-cy br. w obu sektorach wskaźnik ten był 
podobny – 55 tys. mieszkań w budownictwie  
indywidualnym i 54 tys. w deweloperskim. 
Jednak najistotniejsza dla branży jest łącz-
na powierzchnia mieszkań – z nią wiąże się 
ilość potrzebnych materiałów i nakładów 
pracy wykonawczej. Wykres przedstawia wy-
liczony, łączny metraż rozpoczętych miesz-
kań w  obu segmentach – przyjęliśmy, że 
średnia wielkość mieszkania deweloperskie-
go wynosi 74  mkw. zaś powierzchnia domu 
133  mkw. Dzięki temu lepiej widać jaką ran-
gę w sektorze mieszkaniowym ma budownic-
two indywidualne. Od dłuższego czasu oba 
segmenty rozwijają się w różnym tempie –   
w okresie I–VIII 2015 r. do analogicznego 
okresu 2014 segment indywidualny wzrósł 
zaledwie o 2% zaś deweloperski aż o 25%.   

II. Wznoszenie nowych obiektów i remonty. W krajach Europy Zachodniej wydatki na remonty oraz utrzyma-
nie obiektów są od dawna znacząco większe w stosunku do nakładów na nowe budynki. W Polsce jest odwrot-
nie, ale brakuje danych przedstawiających wartość kwotową obu segmentów. Nasze obserwacje rynku wskazują  
na szybko rosnącą rolę remontów – pośrednio świadczą o tym wyniki Grupy PSB. W pierwszym półroczu przychody 
składów PSB, obsługujących przede wszystkim budowę domów, wzrosły o 6%, zaś Mrówek (remonty i utrzymanie) 
przekroczyły 10%. Ta dysproporcja utrzymuje się już od wielu kwartałów.

Mirosław Lubarski
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W systemie ECOROCK FF wszystkie elementy zostały 
dobrane tak, aby w pełni wykorzystać unikalne cechy 
wełny skalnej ROCKWOOL. ECOROCK FF to szybka i łatwa 
praca dzięki doskonale dopasowanym komponentom – 
wszystko od jednego producenta. 
Do każdej ściany. Z 10-letnią gwarancją ROCKWOOL.

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.

ECOROCK FF 
– kompletny system 
ociepleń ścian 
zewnętrznych


