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Redaktor Naczelna Głosu PSB

Wiosną  
Mrówki rosną

Tak szybkiego rozwoju sieci sklepów Mrówek wiosną, jeszcze w Grupie PSB 
nie było. Do końca maja br. powstało 16 marketów, gdzie w całym 2015 r. 
otwarto ich 30. Obecnie sieć Mrówek liczy 221 sklepów w Polsce. Zważyw-
szy na to, że gospodarstwa domowe wydają coraz więcej na remonty i utrzy-
manie swoich domów, nowe placówki powinny spełnić oczekiwania klientów 
za równo pod względem bliskości jak i  szerokiego asortymentu. O nowych 
inwestycjach przeczytają Państwo w  „Wydarzeniach Partnerów PSB” na 
str. 52–53.

Wiosną czy latem miło jest spędzać wolny czas na tarasie czy balkonie.  
Kto z  Państwa stoi przed zrobieniem, wykończeniem wymarzonego bal-
konu, tarasu zapraszam do artykułu, w  którym eksperci z  firmy Kreisel,  
CRH Klinkier, Sika i  Sopro radzą jak go właściwie wykonać, aby służył  
przez lata (str. 4–13). Jak radzą sobie z  tymi czynnościami wykonawcy  
z Gliwic, piszemy w fotoreportażu na str. 14–15.

W cyklu artykułów „Pracuj bezpiecznie”, tym razem omawiamy zagadnienia 
związane z ochroną dłoni, które wykorzystujemy przy wykonywaniu prak-
tycznie każdej czynności (str. 16–17).

Polecam również artykuły o  nowościach rynkowych oferowanych przez  
dostawców Grupy (str. 40–48) oraz porady jakim klejem przykleić płytki  
ceramiczne, jaką wybrać bramę garażową, czy też rady dt. montażu płyty 
OSB i budowy domu z betonu komórkowego (str. 24–39). 

W  których powiatach może powstać najwięcej mieszkań w  budownictwie 
indywidualnym, odpowiedzi znajdą Państwo w artykule „Dokąd zmierza  
rynek” na str. 48–50.

W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr Dariusz Klarecki tym 
razem pisze o  chorobach neurologicznych, które mają kluczowy wpływ na 
funkcjonowanie każdego człowieka (str. 51).

Na ostatnich stronach numeru (52–56) zwracam uwagę na najważniejsze 
wydarzenia u naszych partnerów oraz na zieloną akcję „Mrówka – czynimy 
naszą miejscowość piękniejszą”. 
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BARTOSZ POLACZYK – dyrektor techniczny firmy Kreisel Technika Budowlana

Profesjonalne  
wykonawstwo

Tarasy i balkony, miejsca przeznaczone do wypoczynku, spełniają także ważną rolę  
w upiększaniu bryły budynku. Wydawałoby się, że te niewielkie części domów nie  
wymagają specjalnych technologii. Niestety, nic bardziej mylnego. 

Powierzchnie te narażone są, jak 
żadne inne, na działanie skrajnych 
warunków atmosferycznych: słoń-

ca i  mrozu, deszczu i  lodu. Wahania 
temperatur powodują duże naprężenia 
rozszerzających się materiałów pod-

łoża. Muszą być one kompensowane 
przez odpowiednio dobrane materiały 
oraz system dylatacji. Wodę deszczową, 
która najbardziej przyczynia się do nisz-
czenia materiałów budowlanych, trzeba 
z  tych powierzchni sprawnie i  szybko 

odprowadzić po powierzchni okładziny, 
a czasem i pod nią do wpustów i rynien.  
Źle zaprojektowane tarasy bardzo czę-
sto zostają uszkodzone pod wpływem  
warunków atmosferycznych, czy też nie-
właściwej eksploatacji.

JAK PRAWIDŁOWO 
WYKONAĆ  
BALKON, TARAS?

Wykonanie balkonu czy tarasu jest zadaniem skomplikowanym.  
Trwałość konstrukcji zależy od właściwego zaprojektowania i, co bardzo ważne, 
fachowego wykonania. Jak to zrobić najlepiej radzą eksperci z firm: KREISEL,  
CRH KLINKIER, SIKA i SOPRO.Fo

t. 
Si

ka
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PRAWIDŁOWE WYKONAWSTWO
Woda deszczowa lub roztapiający się 
śnieg wnikają przez mikropory w  fudze 
lub mikropęknięcia na styku fuga – płyt-
ka, pod okładzinę. Woda, przez system 
kapilarów w  materiałach budowlanych, 
przenika w  głąb: do jastrychu lub bez-
pośrednio do płyty betonowej. Tam jest 
gromadzona, ponieważ zatrzymuje się na 
warstwie izolacji przeciwwodnej. Słońce 
nagrzewając okładzinę wytwarza ciśnie-
nie pary wodnej i  woda ponownie wy-
dostaje się spod okładziny, często zosta-
wiając na powierzchni fugi i materiałów 
okładzinowych wykwity solne. Natomiast 
zimą woda zamarzając, zwiększa swoją 
objętość i niejednokrotnie rozsadza pod-
łoże lub klej pod płytkami. Przestrzegając 
podstawowych zasad sztuki budowla-
nej unikniemy wielu problemów. Dobre 
wykonawstwo, oprócz dobrego projektu 
ma zasadniczy wpływ na prawidłową 
eksploatację powierzchni balkonów i  ta-
rasów. Ze względu na wielość czynności 
i  różnorodność wykorzystywanych ma-
teriałów budowlanych, powierzchnie te 
narażone są na błędy wykonawcze. Oto 
kilka podstawowych zasad prawidłowego 
wykonawstwa:
� spadek powierzchni tarasu powi-

nien wynosić około 2%. Spadku po-
wierzchni tarasu nigdy nie należy wy-
konywać używając zaprawy klejącej 
do płytek,

� duże powierzchnie powinny być zdy-
latowane, a dylatacje przeniesione na 

materiały okładzinowe. Przy ich roz-
stawie, należy uwzględnić rozmiar 
płytek tak, aby zminimalizować ich 
cięcie. Dylatacje należy bezwzględnie 
wykonać na każdej powierzchni pio-
nowej (ścianie) przylegającej do tara-
su czy balkonu,

� na jastrychu, pod okładziną cera-
miczną należy bezwzględnie wykonać 
uszczelnienie podpłytowe z  izolacji 
polimerowo-cementowych,

� uszczelnienie należy wyprowadzić na 
wysokość około 15 cm na każdą przy-
legającą ścianę,

� do przyklejania płytek ceramicznych 
zawsze należy stosować kleje elastycz-
ne klasy C2, najlepiej odkształcalne, 

� płytki należy kleić stosując pełne po-
krycie ich spodniej strony, w tym celu 
zaprawę klejącą należy nanosić także 
na płytkę.

WŁAŚCIWA ZAPRAWA
Dobór kleju do płytek na taras czy bal-
kon jest bardzo trudny. Nie może być 
to wyrób tylko elastyczny z nazwy. Naj-
lepiej, aby był to klej odkształcalny, 
oznakowany na opakowaniu symbolem 
S1 (odkształcalność w  zakresie 2,5 do 
5  mm) lub wysoce odkształcalny – sym-
bol S2 (odkształcalność >5  mm). Tylko 
takie kleje są w stanie przenieść najwyż-
sze naprężenia od podłoża i  płytek ce-
ramicznych. Na odpowiedni wybór ma 
wpływ także położenie tarasu lub balko-
nu względem stron świata (te od strony 
południowej są narażone najbardziej na 
najwyższe amplitudy temperatur), wiel-
kość powierzchni oraz wielkość i  kolor 
płytek. Jak już wspominałem, ważne jest 
też odpowiednie pokrycie klejem płytki. 
Duża ilość porów powietrznych może 
skutkować uszkodzeniami mrozowymi 
(woda wypełnia te przestrzenie, a zama-
rzając zwiększa swoją objętość). Latem, 
czynnikiem niszczącym jest temperatura 
i  naprężenia termiczne. Powierzchnia 
tarasu czy balkonu może rozgrzać się do 
kilkudziesięciu stopni, a  pod wpływem 
deszczu szybko schłodzić, co w przypad-
ku klejów o niskich parametrach powo-
duje problemy. Oprócz podstawowych 
zasad wykonawczych, należy stosować 
odpowiednie materiały. Klej do płytek 
musi być nie tylko mrozo- i  wodood-
porny, ale także elastyczny, najlepiej 
odkształcalny tak, aby mógł „pracować” 
pod wpływem naprężeń związanych 
z  rozszerzalnością termiczną materia-

łów. Powinien mieć także wysoką przy-
czepność w każdych warunkach. Dlatego 
też na tarasy i balkony polecane są kleje 
odkształcalne o klasyfikacji S1 czy też S2. 
Są to wysoce elastyczne zaprawy prze-
znaczone do przyklejania wszystkich 
rodzajów płytek ceramicznych ściennych 
i  podłogowych (glazury, terakoty, klin-
kieru, gresu), oraz wielkoformatowych, 
zarówno do podłoży sztywnych, jak i od-
kształcalnych. 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Bardzo duże znaczenie ma także izola-
cja podpłytkowa. Chroni ona wszystkie 
warstwy znajdujące się poniżej, przed za-
wilgoceniem. Najlepiej wykonać ją z pro-
duktów polimerowo-cementowych lub 
polimerowych. Produkty te po aplikacji 
są trwale elastyczne i  stanowią idealne 
podłoże pod zaprawę klejącą do płytek. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych 
czynności, zaprawę polimerowo-cemen-

» brak izolacji podpłytkowych lub 
wykonanie ich jednowarstwowo, 

» brak uszczelnienia taśmą miejsca 
połączenia ściany i płyty balkonowej, 

» nanoszenie zapraw na niewyrezono-
wane, mokre (stojąca woda) i brudne 
podłoże,

» praca w nieodpowiednich warunkach 
temperatury (najczęściej zbyt wysoka 
>25˚C),

» nakładanie warstw systemu na prze-
mrożone podłoże,

» brak ochrony świeżo nanoszonych 
warstw przed opadami atmosferycz-
nymi,

» stosowanie nieodpowiednich klejów, 
o zbyt niskich parametrach technicz-
nych,

» niewypełnienie spodniej strony płytki 
klejem.

NajcZęściej  
PoPełNiaNe błędy

Montaż taśmy uszczelniającej w połączeniu 
ściana-podłoga 

Montaż taśmy – dodatkowe przesmarowanie 
zaprawą uszczelniającą włókniny 

Nakładanie drugiej warstwy uszczelnienia
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1 – grunt i warstwa spadkowa
2 – zaprawa uszczelniająca
3 – klej do płytek, klasy min c2 S1
4 – fuga

tową należy wymieszać do uzyskania 
jednorodnej masy. Odczekać 5–10 minut 
i  ponownie wymieszać. W  przypadku 
stosowania zaprawy jednoskładnikowej, 
produkt należy połączyć z wodą, w przy-
padku dwuskładnikowych – oba skład-
niki, w odpowiednich proporcjach. Do-
datkowo, należy zabezpieczyć połączenie 
ściany z  jastrychem, poprzez przykle-
jenie taśmy uszczelniającej. W  miejscu 
przewidzianego zastosowania taśmy, na-
leży nanieść jednokrotnie zaprawę, na-
stępnie przyłożyć element uszczelniający 
i docisnąć.

Taśmę uszczelniającą dodatkowo nale-
ży pokryć zaprawą izolacyjną. Taśmy 
nie pokrywa się zaprawą w  całości, 
a  jedynie jej brzegi. Dzięki temu taśma 
ma swobodę ruchów wywołanych roz-
szerzalnością termiczną materiałów. 
Zaprawy izolacyjne nanosimy pędzlem 
lub pacą. Izolacja powinna być wyko-
nana minimum dwuwarstwowo tak, 
aby dokładnie pokryć całą powierzch-
nię. Pierwszą warstwę zaleca się nakła-
dać twardą szczotką, silnie wcierając ją 
w powierzchnię jastrychu. 

Piotr Czerski - dyrektor handlowy firmy CRH Klinkier 

bruk klinkierowy

Tarasy, ścieżki i schody są elementami architektury łączącymi dom z przylegającym do nie-
go ogrodem. Harmonijne skomponowanie tych przestrzeni wymaga kreatywności, a jedno-
cześnie praktycznego podejścia, które zintegruje wszystkie funkcje małej architektury.

Wybierając projekt i  decydując 
się na określoną technologię 
budowy tarasu należy pamię-

tać, iż powinien on spełniać kilka pod-
stawowych wymogów:

� współgrać z  architekturą i  bryłą bu-
dynku,

� być oddzielony od bryły budynku nie-
wielkim progiem, który będzie prze-

ciwdziałał napływaniu wody do bu-
dynku, a jednocześnie będzie stanowił 
naturalne przedłużenie powierzchni 
użytkowej domu,

� być położony nieco powyżej poziomu 
gruntu, jednak na tyle nieznacznie, 
aby nie zakłócać harmonijnego przej-
ścia i nie stawiać sztucznych barier ar-
chitektonicznych,

� powierzchnia powinna mieć 1,5–2% 
spadku, aby ułatwić odprowadzanie 
wody do ogrodu. W  tarasach, ścież-
kach i  schodach zbudowanych na 
warstwach przepuszczalnych, dopusz-
czalne jest wykonywanie spadku 0%, 
ponieważ woda opadowa nie spływa 
wtedy po powierzchni, ale przesącza 
się przez szczeliny miedzy kostka-
mi bruku, spływając w głębsze partie 
podbudowy aż do warstw gruntu ro-
dzimego,

� materiały użyte do budowy tych kon-
strukcji muszą być odporne na wa-
hania temperatur, mróz i  ścieranie. 
Tylko takie cechy pozwolą uniknąć 
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Przekrój tarasu, schodów i ścieżek wykonanych z bruku klinkierowego na warstwie przepuszczalniej

szybkich zniszczeń i kosztownych re-
montów, 

� wierzchnia warstwa powinna być za-
wsze równa i antypoślizgowa,

� w  przypadku tarasu ze schodkami 
ważne jest, aby stopnie, które go two-
rzą, były dość niskie i  szerokie, co 
podnosi komfort ich użytkowania. 
Mogą być wykończone brukiem klin-
kierowym kładzionym na rolkę lub też 
kostką granitową.

SZYBKO, TANIO, SKUTECZNIE
Tarasy i  schody wykonane jedną z  naj-
bardziej znanych i  tradycyjnych metod 
– z  płytek ceramicznych przyklejonych 
do podłoża, to rozwiązanie, które z cza-
sem może przysporzyć wielu trudności. 
Częste pękanie, łuszczenie się czy od-
spajanie płytek od podłoża to tylko część 
problemów spotykających właścicieli 
tarasów. Można tego uniknąć stosując 
prostszą i, jak się okazuje, tańszą tech-
nologię – z użyciem bruku klinkierowe-
go. Nie wymaga ona specjalistycznych 
materiałów, np. klejów elastycznych 
i mrozoodpornych i wykonywania dość 
drogiej i czasochłonnej izolacji przeciw-
wilgociowej. Jest szybsza w  wykonaniu 
i na dodatek pozwala powtórnie wyko-
rzystać bruk w tym samym, bądź innym 
miejscu, z zachowaniem jego pierwotnej 
jakości i  estetyki, ponieważ nie jest on 
przyklejony na stałe do podłoża, a jedy-
nie ułożony na warstwie podsypki.

KONSTRUKCJA NA GRUNCIE
Wykonanie tarasu na warstwach żwiru 
to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. 
Umożliwia bowiem odprowadzenie wil-
goci i eliminuje uszkodzenia elementów 
nawierzchni. Woda i  skutki wywołane 
jej obecnością są największym wrogiem 
każdej konstrukcji.

Budując taras, ścieżkę czy schody, na-
leży najpierw zamocować krawężnik, 
np. z bruku lub cegły pełnej ustawio-
nej na sztorc, przy użyciu zaprawy 
do murowania klinkieru. Następnie 
wypełnić wnętrze obramowania kru-
szywem o odpowiednim uziarnieniu, 
zagęścić i ułożyć wierzchnią warstwę 
bruku. W  przypadku schodów, mo-
cujemy kolejny stopień, układamy 
kolejną warstwę kruszywa, zagęszcza-
my i powtarzamy te czynności, aż do 
osiągnięcia żądanego poziomu.

WYMIANA NAWIERZCHNI 
Materiał, którego użyjemy do budowy 
tarasu, schodów i  ścieżek musi być od-
porny na czynniki atmosferyczne, mróz 
czy ścieranie. Jeśli jego parametry tech-
niczne będą niewystarczające, z biegiem 
czasu nawierzchnia zacznie pękać i  ko-
nieczna stanie się wymiana nawierzchni 
na nową. Pozostaje nam wówczas wybór 

właściwego rozwiązania, które przywróci 
piękno wspomnianych elementów archi-
tektury ogrodowej. Można wybrać jedno 
z dwóch rozwiązań wymiany zniszczonej 
nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na 
istniejącej podbudowie betonowej – na 
nawierzchnię z  bruku klinkierowego: 
z  użyciem warstwy podsypki żwirowej 
lub bez niej.

Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej 
z warstwą podsypki żwirowej, z wykorzystaniem bruku klinkierowego

Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej  
bez warstwy żwirowej, z wykorzystaniem bruku klinkierowego
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Z PODSYPKĄ ŻWIROWĄ
Najlepszym rozwiązaniem wymiany na-
wierzchni tarasu, schodów i  ścieżek na 
istniejącej podbudowie betonowej jest 
wyłożenie 4–5 cm warstwy podsypki 
żwirowej bezpośrednio pod brukiem. 
Wariant ten możliwy jest do wykona-
nia jedynie w  sytuacji, kiedy dysponu-
jemy wystarczająco dużą ilością miej-
sca – różnica między poziomem tarasu 
i  progu drzwi tarasowych budynku jest 
na tyle duża – 8–10 cm, że pozwala na 
wykonanie kilkucentymetrowej warstwy 

podsypki oraz ułożenie kostki bruko-
wej o  grubości 4,5 cm. Rozwiązanie to 
gwarantuje pewny i  bezpieczny sposób 
odprowadzania wody z  tarasu, bez ko-
nieczności inwestowania w  elastyczny 
klej. W najniższym miejscu tarasu, zwy-
kle na jego końcu, wykonujemy wzdłuż 
całej jego krawędzi otwór (drenaż) 
w płycie betonowej, pozwalający odpro-
wadzić wodę poza taras lub pod taras, 
jeśli pod płytą znajduje się podbudowa 
przepuszczalna dla wody, np. kruszywo, 
tłuczeń, itp. Na powierzchni płyty wy-
konujemy izolację przeciwwilgociową 
w  postaci, np. folii w  płynie. Izolujemy 
również pionowe płaszczyzny płyty two-
rzące drenaż, po czym wypełniamy go 
grubym kruszywem (16–32 mm), aby 
woda spływająca z  powierzchni tarasu 
mogła się swobodnie przesączać. Na tak 
przygotowaną powierzchnię wysypuje-
my 4–5 cm warstwę drobnego kruszywa 
(2–5 mm), wyprowadzamy płaszczyznę 
i  układamy bruk klinkierowy. W  miej-
scach, gdzie nie jest możliwe ułożenie 
bruku na podsypce, np. schody, należy 
wykonać izolację poziomą, a  następnie 
„zatopić” kostki bruku w  elastycznym 

kleju mrozoodpornym. Przestrzeń po-
między kostkami bruku, około 5–8 mm, 
wypełniamy szczelnie zaprawą do spoi-
nowania klinkieru.

NA WARSTWIE KLEJU
W przypadku, gdy ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsca między istniejącym 
poziomem tarasu, a  krawędzią otworu 
drzwiowego nie jest możliwe wykona-
nie warstwy podsypki, jedynym rozwią-
zaniem jest ułożenie bruku na warstwie 
kleju.
Na betonowej płycie o wyprofilowanym 
spadku wykonujemy izolację przeciwwil-
gociową, rozprowadzamy klej elastyczny 
mrozoodporny o  rozpływowej konsy-
stencji i „zatapiamy” w nim kostki bru-
kowe, zachowując między nimi 5–8  mm 
odstępy, które po związaniu kleju, wypeł-
niamy szczelnie zaprawą do spoinowania 
klinkieru. Wariant ten wymaga dużej 
dokładności i czystości wykonania prac, 
w przeciwnym wypadku może dojść do 
sytuacji, w  której woda przez nieszczel-
ną spoinę dostanie się pod powierzchnię 
bruku, a po zamarznięciu odspoi kostkę 
brukową.

»	brak spadku tarasu. Powierzchnia 
powinna nieco opadać w kierunku od 
budynku ok. 1,5–2%,

»	brak odstępów pomiędzy układanymi 
kostkami bruku klinkierowego  
(zalecane 3–5 mm),

»	źle przygotowane warstwy podłoża.

naJCZęstsZe błędy  
podCZas budowy  

tarasu Z bruku  
klinkieroweGo na 

podsypCe ŻwiroweJ

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci wyrobów stosowanych na balkonach i tarasach
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MICHAŁ SIKORSKI – doradca techniczno-handlowy firmy Sika Poland

Nad pomieszczeniem 
ogrzewanym

Balkony i tarasy nad pomieszczeniami są jednymi z naj-
trudniejszych elementów budynku. Wymagają starannej 
hydroizolacji, termoizolacji, utrzymania i ochrony. 

Są to obiekty budowlane narażone 
na ekstremalne oddziaływanie wa-
runków atmosferycznych, które 

mają decydujący wpływ na zmianę ich 
wyglądu i  spełnianych funkcji. Znisz-
czeniom widocznym na powierzchni 

uwzględniliśmy, taką płytę musimy wy-
lać na około miesiąc przed przystąpie-
niem do dalszych robót – w  tym czasie 
beton nabierze odpowiedniej wytrzy-
małości. Czas ten możemy oczywiście 
skrócić, stosując domieszki powodujące 

wykonujemy cementowy jastrych do-
ciskowy o  grubości przynajmniej 5  cm. 
Chroni on izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
stanowi solidną podstawę pod okładzinę 
posadzkową. Przy tym elemencie należy 
koniecznie pamiętać o  dylatacjach, któ-
re projektujemy zgodnie z  wytycznymi 
norm budowlanych. Szczelina dylatacyj-
na musi być odpowiednio zabezpieczona 
przed wnikaniem wody opadowej, naj-
lepiej poprzez zastosowanie jednoskład-
nikowego kitu uszczelniającego na bazie 
poliuretanu o  wysokiej elastyczności.  
W  następnej kolejności wykonujemy 
uszczelnianie (zespolone) podpłytkowe, 
przy którym dopuszczalne są trzy rodza-
je materiałów:
� cienkowarstwowa zaprawa uszczelnia-

jąca, tzw. mikorozaprawa lub szlam,

towarzyszą zwykle uszkodzenia warstw 
głębszych, a  nawet przerwanie ciągłości 
izolacji przeciwwodnej. Aby balkon lub 
taras spełniał stawiane mu oczekiwania, 
musi mieć przede wszystkim właściwie 
wykonaną hydroizolację oraz izolację 
termiczną. Dlatego kluczową kwestią, 
którą należy rozpatrzyć wybierając izola-
cję tarasu to elastyczność, która sprawdzi 
się w naszych warunkach klimatycznych.

KROK PO KROKU
Budowę tarasu nad pomieszczeniem 
ogrzewanym zaczynamy od wykonania 
na stropie płyty spadkowej. Najlepiej, 
jeśli strop został wcześniej wykonany 
ze spadkiem około 1,5–2 %, w  kierun-
ku od ściany budynku. Jeśli tego nie 

szybszy przyrost wytrzymałości betonu.  
W  pomieszczeniu ogrzewanym, prze-
znaczonym do codziennego użytku po-
wstaje para wodna. Przenikanie jej do 
warstw tarasu uniemożliwi paroizolacja, 
którą wykonujemy na płycie spadkowej. 
Na początku gruntujemy podłoże jedno-
składnikową emulsją w celu zwiększenia 
przyczepności następnej warstwy, czyli 
grubowarstwowej i  elastycznej powłoki 
bitumicznej, wzmocnionej włóknami 
rozproszonymi. Musimy pamiętać, aby 
wykonać na tym etapie wyoblenia, któ-
re zabezpieczą taras przed dostaniem 
się wilgoci. Po rozprowadzeniu warstwy 
bitumicznej uzyskamy elastyczną i  bez-
szwową powłokę, na której będzie można 
ułożyć płyty termoizolacyjne. Następnie 

Przyklejanie płytek klejem mineralnym

Żywica
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� jednoskładnikowy, poliuretanowy ma-
teriał do elastycznego klejenia płytek 
i wykonania warstwy uszczelniającej,

Najczęściej popełnianym błędem przy 
wykonywaniu balkonu lub tarasu nad 
pomieszczeniem ogrzewanym, jest nie- 
stosowanie się do zaleceń technicznych 
związanych z  zachowaniem odpowied-
niej temperatury podłoża oraz otoczenia 
w  momencie aplikacji materiału i  nieza-
chowaniem odpowiedniego odstępu cza-
sowego między układanymi warstwami. 
Często fachowcy popełniają karygodny 
błąd nakładając produkty izolacyjne i kle-
jące na wilgotne podłoże. 
Należy pamiętać o  możliwości popełnie-
nia błędów na trzech etapach:
»	projektowania – zastosowanie mate-

riałów nieodpowiednich do obciążeń, 
błędne rozmieszczenie dylatacji, 
błędne zaprojektowanie obróbek 
blacharskich,

»	wykonawstwa – oszczędność na tań-
szych rozwiązaniach materiałowych 
spoza systemu, niedostateczne przy-
gotowanie oraz rozpoznanie podłoża, 

»	eksploatacji – przeciążenie konstruk-
cji balkonu lub tarasu oraz balustrad, 
brak konserwacji i niezbędnych 
napraw.  

NajcZęściej 
PoPełNiaNe błędy

� dwuskładnikowa i  bezrozpuszczalni-
kowa żywica składająca się z kompo-
nentów żywic syntetycznych.

Przy hydroizolacji nie można zapomnieć 
o cokole tarasu, który również należy za-
bezpieczyć. 

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
Ostatni etap prac, to ułożenie mrozood-
pornych płytek ceramicznych, które mo-
cuje się do powierzchni zaprawą klejącą 
lub poliuretanowym klejem elastycz-
nym. Kupując płytki ceramiczne należy 
pamiętać o sprawdzeniu ich nasiąkliwo-

ści oraz wymiarów, które nie powinny 
przekraczać 33 x 33 cm. Po wyłożeniu 
okładziny należy przejść do finalnego 
etapu, czyli fugowania. W  tym przy-
padku poleca się stosowanie poliureta-
nowych fug trwale elastycznych, gdzie 
szerokość spoin nie może być mniejsza 
niż 5 mm. 

ŻYWICE BALKONOWE
Rozwiązanie to stanowi zarówno war-
stwę izolacyjną i jednocześnie posadzkę 
po której się chodzi. Jest to system po-
sadzek balkonowych na bazie barwnej, 
elastycznej powłoki poliuretanowej 
o  wysokiej odporności i doskonałych 
właściwościach uszczelniających. Jest to 
idealne, ekonomiczne rozwiązanie prob-
lemu przeciekającego balkonu lub tarasu 
przy zachowaniu wysokiej estetyki po-
wierzchni.

Zalety:
� ekonomiczna alternatywa dla 

płytek,
� duża trwałość,
� bezspoinowa, wodoszczelna  

powierzchnia,
� odporność na czynniki  

atmosferyczne,
� szeroka gama rozwiązań dekora-

cyjnego (barwnego) wykończenia 
powierzchni,

� krótki czas utrudnień spowodowa-
nych wykonaniem nowej posadzki 
balkonu lub tarasu,

� wykończenie gładkie lub antypo-
ślizgowe (do wyboru).
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ANDRZEJ KRÓL – doradca techniczny firmy Sopro Polska

Systemowe rozwiązania

Balkony nieustannie narażane są 
na  destrukcyjny wpływ różnych 
czynników atmosferycznych. Wie-

loletnie wystawienie okładziny na  dzia-
łanie skrajnych temperatur, zamarzania 
i  rozmarzania wody deszczowej, rozta-
pianego śniegu, może skutkować przecie-
kami, pojawieniem się nieestetycznych 
wykwitów,   odprysków na  powierzchni 
płytek i  fug, odspojeniem i pęknięciami 
okładziny. Wszystkie te problemy mogą 
być wynikiem zarówno błędów wyko-
nawczych, jak i  złego doboru materia-
łów. Najlepiej więc stawiać na sprawdzo-
ne materiały, a zwłaszcza na całe systemy 
budowlane jednego producenta. Dlacze-
go to takie ważne? Kompleksowe syste-
my dopasowanych do siebie produktów 
pozwalają stworzyć trwałą i  estetyczną 
konstrukcję. Wysokiej jakości zaprawy 
uszczelniające zapewniają elastyczność 
i  przekrywalność rys, odporność na 
zmienne cykle zamarzania i  rozmarza-
nia oraz dobrą przyczepność również 
na wilgotnych podłożach. Odpowied-
nio dobrane zaprawy klejowe pozwala-
ją na przyklejanie wszystkich rodzajów 
płytek, a  fugi posiadają właściwości an-
tybakteryjne oraz zapewniają wysoką 
szczelność, wodoodporność i  trwałość 
kolorystyki. Niezależnie jednak od wy-
branej okładziny i  chemii budowlanej, 
wykonanie balkonu jest zadaniem skom-
plikowanym, wymagającym szczególnej 
staranności.

OCENA STANU PŁYTY
W przypadku prac wykonawczych w ob-
rębie balkonu, przygotowania należy 
rozpocząć od oceny stanu płyty balko-

Balkon to dla każdego profesjonalisty wyzwanie. Mróz, częste przechodzenie temperatury 
przez granicę zero w okresie zimowym, intensywne działanie promieni słonecznych latem, 
wymagają od wykonawcy niemałej wiedzy i doświadczenia oraz szczególnej staranności 
wykonania.

nowej. Ewentualne korekty jastrychu 
można wykonać przy użyciu szpachli 
wyrównawczej nałożonej metodą „świe-
żo na świeżo” na wcześniej naniesioną 
emulsję kontaktową, która zwiększa 
przyczepność. Na tak przygotowanym 
podłożu można rozpocząć montaż pro-
fili i okapników tarasowo-balkonowych. 
Rynek oferuje wiele ich rodzajów, m.in. 
z  możliwością mocowania systemów 
rynnowych, a także profile tarasowe wy-
sokie, przystosowane do systemu drena-

żowego. Wszystkie elementy są odporne 
na korozję, zasolenie, wahania tempera-
tury oraz działanie światła i zmiennych 
warunków atmosferycznych, co elimi-
nuje ryzyko konieczności remontowania 
balkonów co kilka lat.

STARANNIE WYKONANY SPADEK
Kształtowanie spadku, który powinien 
wynosić minimum 1,5%, należy wy-
konać na odpowiednio przygotowanej 
warstwie płyty konstrukcyjnej. Do tego 

MoNTaŻ oKładZiNy ceraMicZNej Na balKoNie
emulsja przyczepna do szpachli
Szpachla wyrównawcza
Zaprawa uszczelniająca
okapnik ob
Taśmy uszczelniające

Zaprawa klejowa
Sznur dylatacyjny
Zaprawa fugowa
Silikon

1
2
3
4
5

6
7
8
9
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celu najlepiej nadaje się szybkowiążąca 
zaprawa wyrównująca, ponieważ ko-
lejne warstwy mogą być naniesione już 
po kilku godzinach. Przy zmiennych 
warunkach pogodowych ma to istotne 
znaczenie. Dodatkowo, myśląc o  pra-
widłowo przygotowanym podłożu, na-
leży również pamiętać o  odpowiednim 
rozmieszczeniu szczelin dylatacyjnych, 
tj. w rozstawie około 3 m od siebie, także 
przy stałych przegrodach (ściany, murki 
itp.). Dylatacje w  podłożu (jastrychu) 
muszą być przeniesione na powierzch-
nię okładziny.

ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ
Przed nałożeniem warstwy elastycznej 
zaprawy uszczelniającej podłoże trze-
ba zwilżyć wodą. Należy także pamię-
tać o  wklejeniu taśmy uszczelniającej 
w  miejsca narażone na  przenoszenie 
ewentualnych ruchów konstrukcji, 
czyli na  styku ściany z  płytą balko-
nu, w  miejscach wykonanych dylatacji  
oraz wzdłuż zamontowanych okap- 
ników lub profili. Taśmę wklejamy 
poprzez mocne wtopienie jej w  za-
prawę uszczelniającą. Jej zadaniem 
jest zapewnienie trwałego uszczel-
nienia pracujących dylatacji obwo-
dowych i  powierzchniowych oraz na 
styku materiałów o  różnym współ-
czynniku rozszerzalności termicznej. 
Na tak przygotowane podłoże można już 
nałożyć uszczelnienie mineralne. Zapra-
wa jest łatwa w zastosowaniu. Nanosimy 
ją przy pomocy metalowej pacy, wałka 
albo metodą natryskową. W  pierwszej 
kolejności wklejamy taśmy uszczelnia-
jące na styku ścian z płytą oraz w dyla-
tacjach. Następnie nanosimy hydroizo-
lację na całą uszczelnianą powierzchnię 
w  dwóch cyklach. Po związaniu pierw-
szej warstwy, nakładamy drugą, pamię-
tając by końcowa grubość uszczelnienia 
po związaniu wynosiła minimum 2  mm. 
Hydroizolacja tworzy elastyczną, wodo-
szczelną powłokę, chroniąc wszystkie 
warstwy znajdujące się pod uszczelnie-
niem. Zaprawę można nanosić na  wil-
gotne oraz niewysezonowane podłoża 
betonowe np. na świeżo wykonany ja-
strych. W  porównaniu z  tradycyjnymi 
metodami, ten materiał charakteryzuje 
się małym zużyciem, skutecznością po-
mimo niewielkiej grubości, oraz moż-
liwością bezpośredniego przyklejania 
okładzin zaprawami cementowymi.
MONTAŻ OKŁADZINY

Po całkowitym związaniu zaprawy 
uszczelniającej można rozpocząć mon-
taż płytek ceramicznych. Do przykleja-
nia okładziny na    balkonach zaleca się 

stosowanie wysokoelastycznych zapraw 
klejowych. Do poprawnego układania 
ceramiki wymagane jest pełne pokrycie 
spodu płytki zaprawą klejową. W  przy-

1. Korekty spadków. Prawidłowo wykonany 
spadek powinien wynosić min. 1,5%

3. Wklejenie taśmy uszczelniającej

7. Układanie płyt na zaprawie klejowej

9. Wypełnianie szczelin narożnych i dylatacyjnych 
fugą trwale elastyczną

2. Zwilżenie podłoża przed nałożeniem warstwy 
zaprawy uszczelniającej

4. Pierwsza warstwa uszczelniająca

5. Sprawdzanie grubości pierwszej warstwy 6. Nałożenie drugiej warstwy uszczelnienia po 
wyschnięciu pierwszej

8. Spoinowanie zaprawą fugową

brak uszczelnienia – wypłukiwanie składników 
betonu i zapraw
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padku zapraw o konsystencji tradycyjnej, 
obowiązkowe jest stosowanie metody 
tzw. „kombinowanej”, polegającej na 
nanoszeniu zaprawy klejowej na pod-
łoże oraz na spód płytki. Ułatwieniem 
w osiągnięciu pełnego przylegania może 
być zastosowanie zapraw klejowych 
półpłynnych lub wielofunkcyjnych. 
W  przypadku płyt wielkoformatowych 
najlepszym wyborem będzie dwu-
komponentowa, cementowa, wysoko-
elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa 
klejowa normalnie lub szybkowiążąca. 
Dzięki specjalnej recepturze, zawierają-
cej nieredyspergowalne, płynne polime-
ry, podatność tej zaprawy na wchłania-
nie wody jest znikoma. Dzięki wysokiej 
szczelności, zaprawy te są odporne na 
destrukcję wywoływaną przez czynniki 
atmosferyczne. Nie tracą z biegiem czasu 
swych właściwości, wytrzymałości i ela-
styczności. Dodatkowo, zaprawa szybko-
wiążąca w ciągu kilku godzin osiąga od-
porność na deszcz i spadek temperatury, 
co sprzyja pracom na budowie w  nie-
stabilnych warunkach pogodowych. 
Wszystkie okładziny wielkoformatowe, 
niezależnie od zastosowanej konsysten-
cji zaprawy klejowej, wymagają stoso-
wania metody „kombinowanej”, aby 
uzyskać pełne przyleganie i wypełnienie 
pod płytami. Użycie wysokiej jakości za-
praw klejowych przy zalecanej metodzie 
klejenia, minimalizuje ryzyko powstawa-
nia pustek powietrznych pod okładziną 
i gromadzenia się wody, co podczas użyt-
kowania może prowadzić do uszkodzeń: 
odspojeń płytek, osłabienia zaprawy 
klejowej, rozwoju grzybów i  drobno-
ustrojów oraz powstawania wykwitów 
i  innych widocznych zanieczyszczeń na 
powierzchni płytek.

TRWAŁOŚĆ I ESTETYKA
Wybór właściwej zaprawy do fugowania 
w  dużym stopniu decyduje o  trwałości 
okładzin ceramicznych oraz okładzin 
z  kamienia naturalnego. Zaprawa fugo-
wa powinna kompensować obciążenia 
związane z użytkowaniem powierzchni 
wywołane zarówno ruchem, jak i po-
wstające w wyniku zmian temperatury 
i sposobów czyszczenia.
Fugowanie, zwłaszcza w przypadku bal-
konu, wymaga szczególnej uwagi. Pa-
nujący w Polsce klimat – zmienne tem-
peratury, obfitość opadów deszczu czy 
śniegu, wielokrotność przechodzenia 
temperatury ±0°C, sprawiają, że należy 

odpowiednio dobrać zaprawę fugową, 
która będzie w  stanie skompensować 
owe naprężenia. Z  tych powodów, do 
spoinowania płytek i nawierzchni z ka-
mienia w zastosowaniach zewnętrznych, 
eksperci zalecają fugi o  wysokiej ela-
styczności, odporności mechanicznej 
i minimalnej chłonności wody. W przy-
padku tak newralgicznego miejsca, jakim 
jest balkon, do prac wykończeniowych 
stosuje się materiały o wysokiej wytrzy-
małości na ścieranie i  na ekstremalne, 
zmienne temperatury. Cechują się one 
także wodo- i  mrozoodpornością oraz 
trwałością koloru, eliminują ryzyko po-

wstawania wykwitów wapiennych na po-
wierzchni fugi i  ograniczają możliwość 
rozwoju pleśni i  mikroorganizmów.  
Po upływie minimum dwóch godzin od 
wbudowania fugi, możemy przystąpić 
do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
sznurem, wciskając go na odpowied-
nią głębokość, pozostawiając miejsce 
na elastyczną fugę dylatacyjną. Podczas 
montażu okładzin ceramicznych w  za-
stosowaniach zewnętrznych, należy 
bezwzględnie zadbać o prawidłowy roz-
kład wspomnianych wcześniej dylatacji 
(najlepiej 3  x  3 m). Odstępy pomiędzy 
kolejnymi dylatacjami nie powinny 
przekraczać 5  metrów, zaś dylatowa-
ne pola powinny, w  miarę możliwo-
ści, mieć kształt zbliżony do kwadratu.  
Minimalna szerokość fug dylatacyjnych 
powinna wynosić około 10 mm. Tyl-
ko takie szerokości szczelin dylatacyj- 
nych w  okładzinach ceramicznych za-
pewniają kompensację naprężeń ter-
micznych na dużych powierzchniach 
lub powierzchniach o zmiennym kształ-
cie przy silnym nagrzewaniu słońcem 
i gwałtownym schładzaniu np. ulewnym 
deszczem. Nieodpowiednie wykończenie krawędziowe

O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ
Wykonanie balkonu to jedna z najtrudniejszych prac glazurniczych, wymaga-
jąca uwzględnienia wielu zmiennych. Kluczem do sukcesu i  zadowolenia in-
westora, a także samego profesjonalisty są, w tym przypadku, wysokiej jakości 
materiały użyte na kolejnych etapach prac, a także zwrócenie szczególnej uwagi 
na pułapki wykonawcze. Przede wszystkim, należy pamiętać o  prawidłowym 
wykonaniu spadku. Powierzchnia balkonu powinna opadać w  kierunku fasa-
dy budynku tworząc spadek o wartości około 1,5%. Niedopilnowanie tego pa-
rametru będzie prowadzić do zalegania wody opadowej czy śniegu, co z kolei 
przyczynia się do przenikania wilgoci w głąb poszczególnych warstw systemu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczenie i wykonanie dylatacji, które 
zapobiegną odspajaniu, uszkodzeniu i pękaniu okładziny oraz destrukcyjnemu 
przenikaniu wilgoci w niższe warstwy. Stąd niezwykle ważne jest zastosowanie 
odpowiedniej warstwy uszczelnienia, właściwe mocowanie płyt i dobór zapra-
wy. Zaprawa o zbyt słabych parametrach nie wytrzyma powstających naprężeń, 
zaś źle dobrana może doprowadzić do nieestetycznych odbarwień – zwłaszcza 
w przypadku kamienia naturalnego. Jeśli chodzi o technikę klejenia, w tym wy-
padku konieczne jest zastosowanie metody kombinowanej, gdyż tylko ona jest 
gwarantem pełnego przylegania i zachowania właściwości wybranej okładziny. 
Prawidłowe wykończenie profilami i okapnikami zapobiegnie destrukcji krawę-
dzi balkonu, jej stałemu zawilgoceniu, a co za tym idzie odspajaniu płytek i nie-
estetycznej korozji na elementach wykończenia.
Najlepszym pomocnikiem stają się tu wysokiej jakości materiały budowlane.  
Od początku prac zainwestujmy w systemowe rozwiązania złożone z wysoko- 
elastycznych, wodoodpornych i  mrozoodpornych produktów, a  raz zaprojek-
towany balkon przy fachowym wykonaniu będzie spełniał swoją funkcję przez 
długie lata.
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Gliwice Podlesie. Taras nad garażem. Michał 
ostromecki podczas dorocznego przeglądu 
zwraca szczególną uwagę na szczelność styku  
pomiędzy posadzką a cokołem, drzwiami, 
przy schodach itp.

Fuga musi być odpowiednio 
szeroka, żeby zapewnić właściwe 

odparowywanie.

Zabrze Wieszowa. Taras na gruncie z płytek 
ceramicznych i z drewna. Na pierwszym planie 
konserwacja, olejowanie desek tarasowych.  
Pracownik w głębi naprawia pęknięcie styku  
z elewacją (drzwiami i oknem tarasowym) – wy-
maga to wymiany obróbki silikonowej, najlepiej 
na obróbkę poliuretanową (bardziej trwałą).

Gliwice pojawiają się w  tym numerze 
Głosu psb dwukrotnie. miasto notuje 
w ostatnich latach rekordowe przyspie-
szenie w budownictwie indywidualnym 
(artykuł na str. 48–50). mamy też Gli-
wice w  fotoreportażu, w  mieście ma 
swoją siedzibę Firma usługowo Han-

dlowa Gipsor, założona w 1995 r. przez 
Krzysztofa Ostromeckiego, technika bu-
dowlanego z praktyką od lat 70., w latach 
1991–1994 pracownika firmy Buster.
Podczas gdy Marek Chorzelski, właści-
ciel gliwickiego Bustera, akcjonariusz 
Grupy PSB, postawił w  połowie lat 90. 
zdecydowanie na handel materiałami 
budowlanymi, Gipsor trzymał się wyko-
nawstwa budowlanego. Więzy biznesowe 
firm wzmocnili po 2000 r. Paweł Cho-
rzelski – syn Marka i Michał Ostromecki 
– syn Krzysztofa. To właśnie Paweł pole-
cił mi kontakt z Michałem Ostromeckim, 
jeśli chcę pisać o tarasach i balkonach.

TARAS JAK SAMOCHóD  
– WYMAGA PRZEGLĄDU
Zaczynał pracę w  firmie ojca jako po-
mocnik budowlany, a  od 2011 r. jest 
w  Gipsorze wspólnikiem. Firma za-
trudnia 10 osób, specjalistów od prac 
wykończeniowych. Ma też stałych pod-
wykonawców – ekipy parkieciarzy, po-
sadzkarzy, instalatorów, elektryków, 
stolarzy, szklarzy. Nie realizuje stanów 
surowych, przyjmuje zlecenia na wykoń-
czenie lub remont domu bądź mieszka-
nia. Dlaczego strona www.gipsor.com 
eksponuje na wysokich pozycjach usługi 
realizacji i remontu tarasów? – Więcej niż 
9 na 10 domów ma co najmniej jeden ta-
ras czy balkon. Michał Ostromecki ceni 
to, że ich firma zalicza do swoich głów-
nych specjalności takie prace.
Na okładce Głosu ekipa Gipsor zapo-
znaje się z planem pracy przy renowacji 
tarasu. – Naprawa jest konieczna, taras 
jest „głuchy”, płytka z  klejem odeszła od 
podłoża. Trzeba też wymienić obróbkę 
silikonową na poliuretanową na styku  
tarasu z  drzwiami i  oknem tarasowym. 
No i poolejować deski tarasowe.
– Informacje o stanie tarasów zbieramy 
od wiosny do późnej jesieni. Zarówno 
wtedy, gdy chodzi o  nowy taras, wy-
konany przez Gipsor, jak i  taki, który 
wyremontowaliśmy, dajemy 3-letnią 
gwarancję na wykonane prace. Ale tylko 
wtedy, kiedy klient-inwestor zgodził się, 
że realizacja będzie dokonana w techno-
logii proponowanej przez naszą firmę. 
Nie możemy odpowiadać za to, że klient, 
powiedzmy dzięki wiedzy zdobytej na ja-
kimś portalu internetowym czy w czasopi-
śmie, uprze się przy stosowaniu na przy-
kład płytek za dużych, fug zbyt wąskich, 
czy zażąda rezygnacji z  odpowiednich 
zabezpieczeń podłoża bądź zechce „za-
oszczędzić” i sam kupi słabej jakości kleje, 
izolacje czy farby. W  ramach gwarancji 
dokonujemy raz do roku przeglądu tara-
su, co kosztuje klienta 150 zł, ale nie płaci 
dodatkowo nic, jeśli zachodzi potrzeba np. 
wymiany płytek bądź poprawienia styku, 
oczywiście gdy do uszkodzeń doszło przy 
normalnym użytkowaniu tarasu.
Co „grozi” dobrze wybudowanemu ta-
rasowi? – Uszkodzić powierzchnię tarasu 
z płytek ceramicznych może na przykład 
grad – byłem świadkiem gradobicia, któ-
re rozbiło kilka płytek na tarasie u szwa-
gra. Albo upadek ciężkiego przedmiotu. 
Po takim zdarzeniu o  tym czy dojdzie 
do dalszego niszczenia tarasu decyduje 

WyKoNaWcy  
bUdoWlaNi  
z GliWic
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repty śląskie. Taras na gruncie. Podwykonawca 
parkieciarz w trakcie prac przygotowawczych 
(zabezpieczenie legarów) przed ułożeniem tarasu 
z deski egzotycznej.

reakcja właściciela domu. Jeśli zgłosi to 
nam odpowiednio szybko, po prostu wy-
mienimy pęknięte płytki. Natomiast gdy 
ktoś zapomni o takim zdarzeniu, warstwy 
podpłytkowe zacznie penetrować woda, 
wreszcie, w okresie przechodzenia tempe-
ratury w okresie jesienno-zimowym przez 
granicę zero, mróz zrobi swoje i dojdzie do 
dużej awarii, wymagającej potem poważ-
nego remontu.
– Porównuję taras do samochodu, trzeba 
o niego dbać i raz do roku zlecać fachow-
com dokonanie przeglądu.

ZAWSZE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
PRODUCENTA
Jakie technologie proponuje Gipsor 
klientowi, który chce mieć nowy taras, 
albo remontuje stary? – Oczywiście zna-
nych nam producentów, na wyrobach któ-
rych możemy polegać. Podstawowa za-
sada przy realizacji tarasu czy balkonu, 
zresztą podobnie jak w przypadku docie-
plania elewacji, kładzenia suchych tyn-
ków, stawiania ścianek działowych, in-
stalacji sufitów podwieszanych – mówię 
o pracach realizowanych przez Gipsor na 
co dzień – to trzymanie się instrukcji pro-
ducenta, najlepiej takiego który dostar-
cza cały system. Mamy wybór. Hurtow-
nie nastawione na obsługę wykonawców 
budowlanych, takie jak Centrum Budow-
nictwa PSB-Profi firmy Buster, oferują sy-
stemy sprawdzone na tarasach. Wymienię 
niektóre: Kerakoll, Kreisel, Sika, Torggler, 
Atlas, quick-mix, ale jest ich więcej. Prze-
strzegając zaleceń producenta mamy jego 
gwarancję na materiały. Łatwiej się też 
pracuje, szybciej, dokładniej. 
Rozumiem, że sama lektura instrukcji 
nie wystarczy, żeby prawidłowo stoso-
wać dany wyrób czy system… - Mamy 
dobry kontakt z  producentami. Przyjeż-
dżają na place budowy. Jeśli pojawiają 
się jakieś problemy – starają się pomóc 
natychmiast. To nic nie kosztuje. Ja nie 
mogę zawieźć klienta, producent nie 
może zawieźć mnie. Pożyteczne są też 
kontakty za pośrednictwem Profi. Mniej 
więcej raz w  miesiącu organizują tak 
zwane „śniadania z producentem”. To są 
szkolenia prowadzone przez doradców 
technicznych firm, dostarczających swo-
je wyroby do Profi. Można pytać, można 
dotknąć, sprawdzić jak dane narzędzie 
leży w ręku, albo czy klej dobrze rozpro-
wadza się na podłodze. Buster zawsze 
dbał o  wykonawców budowlanych, ale 
od kiedy przekształcił się w Profi jeszcze 

bardziej stara się zapewnić profesjonal-
nym firmom stały dostęp do materiałów 
zaawansowanych technologii.

MODA NA KOMPOZYTY
W  fotoreportażu konkurencja z  wiedzą 
przekazywaną przez autorów Tematu nu-
meru nie ma sensu. Michał Ostromecki 
przypomina jednak kilka prawd. 
� Na taras składają się różne warstwy, 

zależnie od tego czy jest na gruncie, 
czy nad pomieszczeniem użytkowym 
i od tego jaką ma podłogę – z płytek 
ceramicznych, drewna czy kompo-
zytu. Każdą warstwę należy kłaść 
we właściwej kolejności, starannie 
i w warunkach określonych w instruk-
cji producenta.

� Trudnym miejscem tarasu jest styk 
z  budynkiem, to miejsce wymaga 
szczególnej dokładności od wyko-
nawcy.

� Im mniejszą płytkę wybierzemy i szer-
szą fugę tym lepiej, bo to zapewni 
lepsze odparowywanie. Oczywiście 
z  wymiarami nie można przesadzać, 
optymalne dla płytki ceramicznej to 
30 x 60 cm, a dla fugi 6–10 mm. 

� Deski drewniane rozciągają się w wy-
sokiej temperaturze wszerz a kompo-
zytowe wzdłuż – uwaga na dylatacje!

� Nie lekceważymy nawet drobnych 
uszkodzeń – np. pęknięcie płytki czy 
wybicie fugi. To zawsze wymaga na-
prawy. Inaczej grozi katastrofą tarasu.

Czy w  modzie na tarasy można ob-
serwować określone trendy? michał 
ostromecki ocenia, że w  70% na pod-
łogi tarasów stosuje się deski drewnia-
ne i  kompozytowe. pozostałe to płytki 
ceramiczne, a w przypadku tarasów na 
gruncie - kostka. ostatnio wyraźnie roś-
nie zainteresowanie pokryciami kom-
pozytowymi. Są bardzo wygodne w użyt-
kowaniu. Wystarczy je zmywać wodą.

Firma kupiecka buster, w której FuH 
Gipsor kupuje około 90% materia-
łów roboczych stosowanych na swo-
ich placach budowy, jest rodzinnym 
przedsięwzięciem i  zatrudnia w  Gli-
wicach i  w  mikołowie 44 pracowni-
ków. W  Gliwicach od 5 lat, a  w  Mi-
kołowie od 3 działają w ramach firmy 
Buster pierwsze na Górnym Śląsku 
Centra Budownictwa PSB-Profi.

Mirosław Ziach

dom w Szałszy w powiecie tarnogórskim.  
omawianie z klientami zasad konserwacji  
i użytkowania tarasu z kompozytu.

blok mieszkalny w centrum Gliwic.  
Maciuś na balkonie z podłogą z kompozytu.

Gliwice. Krzysztof ostromecki poświadcza,  
że taras z marmuru osadzonego na cemencie  
po 25 latach od położenia trzyma się znakomicie.
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specjalnie dla czytelników dwu-
miesięcznika „Głos psb” firma 
profix, właściciel marki lahti 
pro, przygotowała cykl artyku-
łów, w  których przedstawiane są 
najważniejsze, z  szerokiej gamy, 
środki ochrony indywidualnej – 
popularnie zwane produktami 
bHp. w  poprzednich wydaniach 
pisaliśmy o ochronie głowy, ciała. 
w tym zajmiemy się bezpieczeń-
stwem dłoni. w kolejnym, ostat-
nim z serii napiszemy o ochronie 
nóg i stóp. Życie i zdrowie mamy 
jedno i  warto zrobić wszystko, 
aby je właściwie chronić.

część 3

chronimy dłonie
Dłonie posiadają bardzo złożoną 

budowę: sieć mięśni, nerwów, 
więzadeł i  kości. Są odpowie-

dzialne za ruchliwość i czucie. Wykorzy-
stujemy je przy wykonywaniu praktycz-
nie każdej czynności. Nawet niegroźnie 
wyglądający uraz mechaniczny taki jak 
stłuczenie może doprowadzić do uszko-
dzenia mięśni, wiązadeł a  nawet kości. 
Innym niebezpieczeństwem jest możli-
wość uszkodzenia naskórka i powstanie 
ran, czy poparzeń. Przedmioty, które 
w  czasie pracy przenosimy mają często 
ostre krawędzie, śliską powierzchnię, 
są zimne lub niebezpiecznie gorące. 
W przypadku pokrycia ich zabezpiecza-

dodatkowe przeszycia 
i wzmocnienia w modelu l2805.

jącymi środkami chemicznymi mogą być 
również toksyczne.
podstawowym środkiem ochrony in-
dywidualnej, który zmniejsza ryzyko 
powstania urazów dłoni są rękawice 
ochronne, czyli spełniające wymagania 
ustalonych norm. W ciągu ostatnich lat 
na rynku pojawiło się wiele produktów 
tego rodzaju. Wybrane z nich postaramy 
się teraz omówić i wskazać najważniejsze 
różnice, tak aby wybór odpowiedniego 
modelu i rodzaju był jak najmniej przy-
padkowy i w efekcie najlepiej minimali-
zował możliwość wystąpienia urazów.

OCHRONA PRZED URAZAMI  
MECHANICZNYMI
rękawice warsztatowe to szereg różno-
rodnych modeli. Wizualnie różnią się 
one między sobą kolorystyką wykoń-
czenia części wierzchniej. Zazwyczaj jest 
ona utrzymana w  jaskrawych barwach, 
aby zwiększyć widoczność osoby w nich 
pracującej oraz łatwiej odnaleźć przy-
padkowo odłożone rękawice. Natomiast 
część robocza wykonana jest ze skóry 
syntetycznej. Najwrażliwsze części dłoni 
tzw. przestrzeń środkowa ręki, opuszki 
palców, kłąb kciuka i  kłębik chronione 
są dodatkowo przez system specjalnych 

wzmocnień z PVC oraz poduszek. Kon-
strukcja i krój rękawicy pozwalają pew-
niej chwytać przedmioty, a także obniżają 
ryzyko powstania odcisków, pochłaniają 
też część wibracji. Część wierzchnia 
najczęściej wykonana jest z  włókna 
syntetycznego z  domieszką spandeksu. 
Zastosowanie takiego właśnie składu po-
zwala uzyskać dużą wytrzymałość oraz 
elastyczność. Rękawica dokładnie przy-
lega do dłoni i jednocześnie nie powodu-
je zbędnego ucisku. Dodatkowo włókna 
syntetyczne w ograniczonym stopniu ab-
sorbują brud, a w przypadku zamoczenia 
szybko schną.
W niektórych modelach stosuje się spe-
cjalne wstawki z  mikrofibry umiejsco-
wione na bocznych częściach palców. 
Ten specjalny rodzaj włókna jest 100 razy 
cieńszy od ludzkiego włosa. Zapewnia 
doskonałą wymianę ciepła i  jest bardzo 
przyjemny w dotyku.
W niektórych modelach ich projektanci 
pomyśleli o praktycznych dodatkach. Na 
przykład w  modelu L2810 wierzchnia 

elementy odblaskowe  
w rękawicach l2807



www.glospsb.com.pl 17GŁOS PSB nr 3/2016www.glospsb.com.pl 17

pracuj bezpiecznie

część kciuka pokryta została materiałem 
frotte i spełnia rolę (znanej z zastosowań 
sportowych) frottki. Bez zdejmowania 
rękawicy można zatem np. swobodnie 
usunąć pot z czoła.

OCHRONA I MANUALNOŚĆ
W  tym miejscu warto wspomnieć o  rę-
kawicach warsztatowych do specjalnych 
zastosowań. Na rynku dostępne są ręka-
wice ochronne bez palców. Takie roz-
wiązanie chroni wierzchnią i wewnętrzną 
część dłoni przy zachowaniu pełnej ma-
nualności – takiej jak bez rękawic. Można 
zatem chwytać bardzo małe przedmioty 
i  nimi dowolnie operować. Jako cieka-
wostkę warto dodać, że w tego typu ręka-
wicach stosuje się wypustki, które pozwa-
lają szybko zdejmować rękawicę z dłoni.
odrębną grupą rękawic warsztatowych 
są te, w  których część robocza została 
wykonana z naturalnej skóry. Produkty 
te idealnie przylegają do dłoni. Chronią 
ją, a  jednocześnie pozwalają pracować 
w  sposób niemalże identyczny jak bez 
rękawicy. Mamy do wyboru rękawice, 

w której część robocza wykonana jest ze 
skóry koziej lub świńskiej. 
Skóra kozia jest wyjątkowo elastyczna 
i  trwała. Chociaż jest cieńsza i  bardziej 
miękka ma dużo większą trwałość. Rę-
kawice ze skóry koziej nadają się do wy-
magających prac, w  których ważna jest 
odpowiednia czułość manualna. Skóra 
wieprzowa świetnie nadaje się do ogól-
nego użycia. Do tego dobrze oddycha 
i  staje się bardziej miękka wraz z  upły-
wem czasu użytkowania.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA
obok rękawic o  bardziej skompliko-
wanej konstrukcji na rynku dostępne 
są także tańsze rozwiązania. Możemy 
wybierać spośród wielu wzorów ręka-
wic spełniających wymagania norm, ale 
pozbawionych opisanych powyżej udo-
godnień, takich jak np. wzmocnienia, 
wstawki z  mikrofibry. Są to tak zwane 
rękawice ochronne powlekane. Ich 
wierzchnia część wykonana jest z  po-
liestru, natomiast część robocza oraz 
wierzchnie części palców powlekane są 
lateksem, nitrylem, poliuretanem, PVC. 
Zastosowane powlekanie różnicuje nieco 
przeznaczenie konkretnych modeli. 

ochrona przed 
smarami

rękawice o podwyższonej odporności 
na przecięcie model l2001

gospodarczych, transporcie i  spedycji, 
sortowaniu produktów.
nitryl to syntetyczna mieszanka gum, 
składająca się z akronitrylu (ACN) i bu-
tadienu (BD), które nie zawierają białek 
lateksu. Mieszanka ta tworzy trwały ma-
teriał, który daje doskonałą przyczep-
ność w  suchych warunkach. Nitryl jest 
wyjątkowo odporny na benzynę bezo-
łowiową, olej napędowy, heksan i  para-
finę. Świetnie chroni też przed olejami, 
rozpuszczalnikami, smarami itd. Jednak 
nie można go stosować z acetonem. Za-
daniem powłoki nitrylowej jest zwięk-
szenie: przyczepności do narzędzi 
i  materiałów, trwałości mechanicznej, 
ochrony przed wilgocią oraz olejami, 
smarami, tłuszczami, benzynami, pro-
duktami ropopochodnymi. 
rękawice powlekane pVC to ekonomicz-
na ochrona dla pracowników narażonych 
na kontakt z  chemikaliami, kwasami, 
tłuszczami, olejami w  sytuacjach, gdy 
istnieje duże ryzyko starcia i  przekłucia. 
PVC ma znakomitą przyczepność w wa-
runkach wilgotnych, jak również suchych. 
poliuretan (pu) jest równie elastyczny, 
co guma naturalna, mocny i wytrzymały. 
Rękawice pokryte PU są trwalsze i bar-
dziej odporne na podarcie niż rękawice 
pokryte gumą, a  także lepiej chronią 
przed urazami mechanicznymi. 

ochrona i wysoka manualność  
rękawice mode l2806

rękawice ochronne 
powlekane

lateks to inaczej naturalna guma. 
świetnie nadaje się do ochrony przed ła-
godnymi kwasami, alkoholami, zasada-
mi oraz większością rozcieńczalników 
środków chemicznych. Trzeba jednak 
pamiętać , że naturalna guma słabo chro-
ni przed chemikaliami. Rękawice ochron-
ne powlekane lateksem są wodoszczelne, 
trwałe i  elastyczne, ale nie wytrzymują 
kontaktu z  olejami. Mogą również po-
wodować u niektórych osób reakcje aler-
giczne. W  przypadku ich wystąpienia 
należy natychmiast przerwać stosowanie 
rękawic i  skonsultować się z  lekarzem. 
rękawiczki robocze tego typu znajdują 
zastosowanie w budownictwie, pracach 
ogólnych i  porządkowych, rolniczych, 

część robocza wykonana  
ze skóry koziej model l2702
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REKLAMY



REKLAMY

RD 1 Universal
Pierwsza na świecie jednokomponetowa 
izolacja reaktywna

Właściwości:
• szybka izolacja budowli 
• gotowa do użycia, bez gruntowania 
• wysoka elastyczność i mostkowanie rys 
• obróbka bez użycia narzędzi elektrycznych 
• wysoka odporność na UV, mróz 
 i procesy starzenia

Obszary zastosowania:
• izolacja fundamentów i części cokołowych
• izolacja tarasów i balkonów 
• izolacja pod deski tarasowe, 
 płyty na dystansach
• renowacja starych powłok bitumicznych, 
 pokryć dachowych
• drobne prace izolacyjne w domu i ogrodzie 

szybkie schnięcie 
ok. 24 godz.

obróbka bez użycia 
narzędzi elektrycznych

możliwość użycia 
części opakowania

bez zawartości cementu, 
rozpuszczalników, 
bitumów

wielostronne 
zastosowanie

różne metody aplikacji: 
malowanie, 
szpachlowanie, natrysk

www.botament.com

Opakowanie:
• 2,5 kg • 10 kg • 30 kg



REKLAMY

 YEARS2
LATA

GUARANTEEGWARANCJI

Pilarka tarczowa
1200W
tarcza 185x20 mm 

58G488

Szlifierka
kątowa

860W

59G086

Do wybranych elektronarzędzi GRAPHITE rękawice w prezencie!



REKLAMY

PRODUKUJEMY   SPRZEDAJEMY   DORADZAMY   SZKOLIMY

Masy KMB
niezawodna bariera przeciwwodna

Dwuskładnikowe, grubowarstwowe powłoki 
bitumiczne modyfikowane polimerami 
do hydroizolacji przeciwwodnej

www.izolex.pl
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ATLAS Geoflex to klej klasy C2TE, czyli 
klej o podwyższonych parametrach przy-
czepności, wydłużonym czasie otwar-
tym i zmniejszonym spływie wg normy  
PN-EN 12004+A1:2012. Wysoka przy-
czepność i  trwałość kleju pozwalają  
na jego bardzo szeroki zakres zastoso-
wań w  budownictwie mieszkaniowym, 
ale także w  budynkach o  charakterze 

ŻeloWa TecHNoloGia 
KlejoWa

Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS Geoflex to efekt prac 
laboratorium badawczo-rozwojowego ATLAS oraz ponad 
setki wykonawców biorących udział w testach i walidacjach 
tego produktu. Klej, w pełni dostosowuje się do potrzeb 
użytkownika i bezpośrednio wpływa na jakość i efektywność 
jego pracy. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości ro-
bocze i techniczne oraz nowe opakowanie foliowe od samego 
początku cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.

handlowym i  usługowym, użyteczno-
ści publicznej, czy służby zdrowia. Ob-
szar aplikacji to m.in. kuchnie, łazienki, 
pralnie, garaże, tarasy, balkony, loggie, 
ale też natryski, myjnie, pomieszczenia 
zmywane dużą ilością wody, ciągi komu-
nikacyjne czy pomieszczenia o  małych 
i  średnich obciążeniach eksploatacyj-
nych. 

– nowy klej żelowy ATLAS Geoflex 
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Klej ATLAS Geoflex charakteryzuje 
bardzo szeroki zakres wartości wody  
zarobowej (od 6,5 aż do 8,25 l/25 kg), po-
szerzony w  stosunku do zakresu klejów 
tradycyjnych, co pozwala na dopasowa-
nie parametrów roboczych kleju do pre-
ferencji wykonawcy i  obszaru aplikacji. 

I tak zastosowanie najmniejszej zalecanej 
ilości wody, prowadzi do uzyskania kleju 
o zerowym spływie, dzięki czemu możli-
we jest przyklejanie płytek „od góry”, bez 
ich podparcia. Dotyczy to także więk-
szych formatów płytek. Zwiększanie ilo-
ści wody pozwala na stopniową zmianę 

parametrów roboczych, aż do uzyskania 
kleju rozpływnego. Dzięki zastosowaniu 
największej zalecanej ilości wody uzy-
skamy klej, który doskonale wypełnia 
przestrzeń pod dużymi płytkami bez 
efektu ich zapadania. 
Klej ATLAS Geoflex można stosować 
w zakresie od 2 do 15 mm grubości war-
stwy, co pozwala kleić jednocześnie cien-
ko- i grubowarstwowo, a także szpachlo-
wać nierówności podłoża, co skraca czas 
trwania prac. Dzięki nowemu produkto-
wi ATLAS, fachowiec wykorzystuje za-
tem jeden produkt zarówno do klejenia, 
jak i szpachlowania na ściany i podłogi.
W  ATLAS Geoflex zastosowano inno-
wacyjną technologię żelu krzemianowe-
go oraz specjalną mieszankę cementów. 
Dodatkowo, dzięki domieszce na bazie 
minerałów (m.in. montmorylonitu) klej 
po rozrobieniu z  wodą uzyskuje sprę-
żystą, żelową konsystencję. To znacznie 
ułatwia aplikację, gdyż produkt dosko-
nale trzyma się pacy i łatwo nakłada. To, 
czego nie widać gołym okiem, a o czym 
warto wspomnieć, to wewnętrzny system 
absorpcji wody. Dodatki mineralne wią-
żą ją wewnątrz swojej struktury cząstecz-
kowej, a  tak „zmagazynowana” woda 
wykorzystywana jest do przeprowadze-
nia reakcji hydratacji, czyli wiązania kle-
ju. Ciekawostką jest, że gdyby do czystej 
mieszaniny mineralnej dodać wodę, to 
związałaby ona aż pięciokrotnie więcej 
wody niż sama waży. Ta absorpcja spo-
wodowałaby wzrost objętości nawodnio-
nej substancji o 1500%. W kleju ATLAS 
Geoflex dodatki są tak dobrane, że nie 
powodują znacznego wzrostu objętości. 
Klej podczas schnięcia nie rozpulchnia 
się, nie kurczy, a także nie towarzyszy mu 
efekt wciągania. Można zatem bez obaw 
doklejać płytki następnego dnia.
Zwiększona chłonność wody w  kleju 
żelowym ATLAS Geoflex pozwala na 
przyklejanie okładzin każdego typu, 
zarówno nasiąkliwych, jak i  nienasią-
kliwych. Większa jest również toleran-
cja produktu na stopień nasiąkliwości 
podłoża. Dzięki temu klej zapewnia 
pełną przyczepność, także w  wypad-
ku przyklejania okładzin na podłożach 
przygotowanych bez należytej staranno-
ści lub tzw. trudnych, takich jak beton, 
lastryko, stare płytki (płytka na płytkę) 
lub OSB. Bardzo istotną cechą kleju, 
wynikającą z  zastosowanej w  jego re-
cepturze technologii żelowej, jest także 
możliwość jego aplikacji na podłożach 

Siła wiązania kleju po 24 godzinach. Klejenie płytki nasiąkliwej do podłoża niegruntowanego 
po czasie otwartym 0–30 min.

Zmiana siły wiązania klejów po 24–72 godzinach dla różnych klejów przy temperaturze  
podłoża +60oc

Geoflex doskonale wypełnia przestrzeń pod płytką (gres 30 x 30 cm). Wykazuje także większą rozpływ-
ność niż tradycyjne kleje cementowe.



26 GŁOS PSB nr 3/2016

partner radzi

o  podwyższonej temperaturze (np. ja-
strychy z  ogrzewaniem podłogowym  
czy powierzchnie narażone na bezpo-
średnie nasłonecznienie, takie jak bal-
kony, tarasy lub loggie) – temperatura 
otoczenia może wynosić nawet 35°C. 
W  takich przypadkach zaprawa zapew-
nia osiągnięcie deklarowanych parame-
trów także w  warunkach aplikacji wy-
kraczających poza zakres temperatury 
stosowania rekomendowanej dla trady-
cyjnych zapraw klejących (do 25°C). 
Proces wiązania wody w strukturze kleju 
pozwala na przeprowadzenie hydrata-
cji nawet przy wysokich temperaturach 

Geoflex (po prawej) oznaczony jako b. Konkurencyjny klej żelowy (po lewej) 
oznaczony jako a. Przy zastosowaniu takiej samej siły klej oznaczony jako b 
lepiej się rozpływa pod płytką, co za tym idzie – lepiej wypełnia przestrzeń 
pod płytką.

podłoża i  otoczenia. Po zakończeniu 
procesu reszta wody jest odprowadzana 
i  odparowywana. Paradoksalnie uwię-
ziona w kleju właściwa ilość wody przy-
spiesza proces jego schnięcia. Klej ma 
optymalne warunki i  proces ten postę-
puje systematycznie i  nieprzerwanie. 
Wiązanie jest szybsze i  mocniejsze. To 
sprawia, że po 12 godzinach w  pokojo-
wej temperaturze można już wchodzić na 
okładzinę i  ją fugować. Nie ma proble-
mu wysalania fugi przez nadmiar wody.  
Całość jest związana i możliwa do osta-
tecznego wykończenia, co umożliwia 
szybsze zakończenie prac na inwestycji.

Przyklejanie okładzin ceramicznych i kamiennych

* w razie wątpliwości konieczne jest przeprowadzenie testów aplikacyjnych.

RODZAJE PRZYKLEJANYCH
 OKŁADZIN MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 

glazura +

terakota +

gres porcelanowy +

okładziny z marmuru/ kamienia 
naturalnego niewrażliwe

na przebarwienia*
+

klinkier +

kamionka +

mozaika ceramiczna +

mozaika szklana* +

płytki szklane* +

płytki betonowe/ z zaprawy
cementowej

+

Przyklejanie płytek na powierzchnie poziome i pionowe, wewnątrz
i na zewnątrz budynków

 

RODZAJ PODŁOŻA MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA

beton +

lastryko +

hydroizolacje elastyczne lub sztyw-
ne, np. WODER S, WODER E,
WODER W lub WODER DUO

+

podkłady magnezjowe +

podkłady suche z płyt gipsowych +

podkłady podłogowe (cementowe 
lub anhydrytowe) z zatopionym 

ogrzewaniem wodnym
lub elektrycznym 

+

podkłady podłogowe z matą grzew-
czą zatapianą w kleju 

+

bloczki gipsowe +

tynki z ogrzewaniem podtynkowym +

płyty gipsowo-kartonowe +

płyty gipsowo-włóknowe +

płyty cementowo-włóknowe +

istniejące okładziny ceramiczne
i kamienne (płytka na płytkę)

+

lakiery żywiczne do beton 
związane z podłożem

+

dyspersyjne, olejne powłoki 
malarskie związane z podłożem 

+

mineralne, dyspersyjne i reaktywne 
powłoki uszczelniające

+

podłogi z desek (gr. >25 mm) +

płyty OSB i wiórowe na podłodze 
(gr. > 25 mm)

+

płyty OSB i wiórowe ścianie
(gr. > 18 mm)

+

panele izolacyjne i dźwiękochłonne +

Klej ATLAS GEOFLEX służy również do szpachlowania wyżej wymie-
nionych podłoży standardowych i trudnych.

Przyklejanie okładzin małego, średniego i dużego formatu 

FORMATY PRZYKLEJANYCH
ELEMENTÓW MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

mały i średni format płytek
( < 0,1m2 )

+

duży format płytek (≤ 0,25 m2) +

Klej ATLAS Geoflex pakowany jest 
w szczelne i odporne na warunki atmo-
sferyczne worki foliowe. To nowość na 
rynku polskim dla tego typu produktów. 
Tego rodzaju worki skutecznie zabez-
pieczają zaprawę przed zamoknięciem 
podczas składowania i ograniczają tem-
po starzenia się cementu. Bardzo istotne 
jest również, że eliminują pylenie, które 
często ma miejsce w przypadku tradycyj-
nych worków papierowych.
Szybkie schnięcie, wysoka wydajność, 
przyczepność i  trwałość oraz nowator-
skie opakowanie pozwalają na bardzo 
szerokie zastosowanie kleju ATLAS  
Geoflex w  budownictwie mieszkanio-
wym i  przemysłowym. Dzięki ATLAS 
Geoflex każda praca będzie się kleić. 

www.atlas.com.pl
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Budowa domu wiąże się najczęściej z de-
cyzją o  budowie garażu. Niezależnie od 
tego czy będzie on usytuowany w  bryle 
budynku, połączony z nią, czy też będzie 
to garaż wolnostojący – powinien być 
jak najbardziej funkcjonalny, bezpieczny 
i łatwo dostępny. Jeśli przylega do części 
mieszkalnej – ważne aby ograniczał stra-

Funkcjonalny, bezpieczny 
i ciepły garaż
Segmentowe bramy garażowe  
firmy Hörmann
Uchylna, segmentowa czy rolowana? Jaka brama garażowa sprawdzi się najlepiej?  
Pytają inwestorzy zastanawiający się nad sposobem zamknięcia garażu. W większości 
sytuacji montażowych najodpowiedniejsze są bramy segmentowe. Te wyposażone w szereg 
nowoczesnych rozwiązań zapewnią prawdziwy komfort i bezpieczeństwo. Takie bramy 
garażowe mogą też zachwycić ciekawym wzornictwem.  

ty ciepła. Istotne jest również estetyczne 
wkomponowanie go w  fasadę budynku. 
Wszystkie te zalety będzie posiadał garaż 
wyposażony w  bramę segmentową fir-
my Hörmann. Ten niemiecki producent  
oferuje bowiem wiele innowacyjnych 
rozwiązań, które znacznie podnoszą 
użytkowe i estetyczne walory tych bram. 

ThermoFrame  
– EFEKTYWNA IZOLACYJNOŚĆ
W garażu przylegającym do części miesz-
kalnej najistotniejszym jest maksymalne 
ograniczenie strat ciepła, które powstają 
podczas jego eksploatacji. 
Dlatego należy wyposażyć go w  do-
brze uszczelnioną bramę segmentową 
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o  współczynniku przenikania ciepła nie 
gorszym niż 1,3 W/(m2K). Dobrym roz-
wiązaniem jest brama garażowa LPU 40 
firmy Hörmann zbudowana z segmentów 
o grubości 42 mm, wypełnionych pianką 
poliuretanową i wyposażona w wysokiej 
jakości uszczelki między segmentami 
oraz na łączeniu blatu bramy z posadzką 
i ościeżnicą. Aby jednak jeszcze poprawić 
izolacyjność cieplną bram segmentowych 
firma Hörmann skonstruowała specjalny 
zestaw ThermoFrame, który zapewnia 
termiczne oddzielenie ościeżnicy bramy 
od ściany budynku. 
Składa się on ze specjalnego profilu z two-
rzywa sztucznego oraz dodatkowych 
uszczelek. Profil ten oddziela ościeżnicę 
bramy od ścian garażu, niwelując powsta-
jący w  tym miejscu mostek termiczny, 
przez który wydostaje się cenna energia. 
Dodatkowe podwójne uszczelki wargowe 
umieszczone z  obu stron bramy i  w  jej 
górnym obszarze poprawiają izolacyjność 
połączenia płyty bramy z ościeżnicą i nad-
prożem. Zastosowanie tego rozwiązania 
może zwiększyć termoizolacyjność gara-
żowej bramy segmentowej nawet o 15%.

BRAMY GARAŻOWE Z NAPĘDEM BiSecur
Energooszczędna brama segmentowa 
powinna być też wyposażona w  moż-

ale także odczyt jej statusu (otwarta/za-
mknięta). Po naciśnięciu na odpowiedni 
przycisk dioda LED na nadajniku odpo-
wiednim kolorem sygnalizuje położenie 
bramy. W  każdej sytuacji można więc 
mieć pewność, że polecenie zostało wy-
konane, nawet wtedy, gdy brama gara-
żowa znajduje się poza zasięgiem wzro-
ku. A  od niedawna – dzięki specjalnej 
bramce LAN/WLAN BiSecur z aplikacją 
na smartfona i tablet – kontrola i obsłu-
ga bram wyposażonych w napędy firmy 
Hörmann możliwa jest nawet z dowolne-
go miejsca na świecie. 

AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE BRAMY
Atutem garażowych bram segmento-
wych firmy Hörmann wyposażonych 
w napęd jest też ich niezawodne zabez-
pieczenie przed podważeniem. Podczas 
zamykania brama segmentowa auto-
matycznie rygluje się bowiem w  szynie  
napędu, co uniemożliwia jej podważenie, 
nawet w razie awarii zasilania. 

DRZWI PRZEJŚCIOWE W BRAMIE
Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort 
użytkowania bram garażowych, firma 
Hörmann oferuje bramy segmentowe 
z  drzwiami przejściowymi bez wysta-
jącego progu. Wbudowane w  bramie  
garażowej drzwi przejściowe umożli-
wiają szybkie i  wygodne wyprowadzanie  
np. rowerów i  narzędzi ogrodniczych 
z garażu bez konieczności otwierania ca-
łej bramy. Niewielki płaski próg ze stali  
nierdzewnej – o wysokości jedynie 10 mm 
na środku i 5 mm na krawędziach – elimi-
nuje ryzyko potknięcia podczas przecho-
dzenia i ułatwia przejeżdżanie kołami.

OPTYMALNA OCHRONA
Powodem, dla którego warto wybrać bra-
mę segmentową marki Hörmann jest też 
wysoka odporność na korozję. Brama ta 
posiada bowiem wykonaną z  tworzywa 
sztucznego stopę ościeżnicy, która jest 
odporna na uszkodzenia i  – w  odróż-
nieniu od konkurencyjnych rozwiązań 
– trwale zabezpiecza ją przed ewentualną 
korozją, nawet w  przypadku utrzymu-
jącej się długo wilgoci. Wysoka na 4  cm 
stopa całkowicie zakrywa ościeżnicę 
w miejscu najbardziej narażonym na po-
wstawanie rdzy, co gwarantuje skuteczną 
i długotrwałą ochronę. 
Poza tym stopa ościeżnicy razem 
z uszczelką progową tworzy bardzo este-
tyczne zakończenie bramy garażowej.

liwie najszybszy napęd, tak by jak naj-
mniej ciepła uciekało z  garażu podczas 
jego otwierania i  zamykania. Napędy 
do bram firmy Hörmann są jednak nie 
tylko szybkie, ale także niezwykle kom-
fortowe i  bezpieczne, działają bowiem 
w  dwukierunkowym systemie sterowa-
nia radiowego BiSecur. Ten nowoczesny 
system zapewnia maksymalne zabezpie-
czenie wysyłanego sygnału przed skopio-
waniem, działa bowiem w  technologii 
128 bitów. Napędy z  systemem BiSecur 
współpracują z  nadajnikiem zapewnia-
jącym bezpieczny przekaz sygnału ra-
diowego z  pilota do napędu i  z  napędu 
do pilota. To dwukierunkowe działanie 
umożliwia nie tylko sterowanie bramą, 
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my garażowe rolowane lub segmentowe 
boczne. Bramy rolowane oferowane są 
w wersji rolowanej do wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. To drugie rozwiązanie idealnie 
sprawdza się w garażach o mniejszej wy-
sokości naproża i/lub z niewielką ilością 
miejsca po bokach. Boczne bramy są tak-
że doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, 
gdy brama stanowi jedyne wejście do 
garażu, a garaż służy jako miejsce prze-
chowywania często używanych rowerów 
czy motocykla – posiadają bowiem funk-
cję drzwi przejściowych, która pozwala 
na częściowe ich otwarcie – np. tylko na 
szerokość umożliwiającą wygodne wy-
prowadzenie jednośladu.
Do garaży wolnostojących, tam gdzie ich 
usytuowanie na to pozwala, Hörmann 
oferuje też niedrogie bramy uchylne. 

i  wielu kolorach oraz w  pięciu rodza-
jach oklein drewnopodobnych i  okleinie  
Titan Metallic CH 703, pozwalają na har-
monijne wkomponowanie bramy w  ele-
wację budynku. 
Możliwość dopasowania do bramy gara-
żowej drzwi wejściowych, a  także drzwi 
bocznych do garażu dodatkowo daje 
możliwość stworzenia spójnej, elegan-
ckiej całości. 

czesnych wzorów, powierzchni i kolorów.  
Hörmann oferuje bramy segmentowe 
z  kasetonami lub przetłoczeniami S,  
M i L. Nowością są eleganckie bramy z po-
dwójnymi przetłoczeniami D i potrójnymi 
przetłoczeniami T. Te ostatnie opcjonal-
nie oferowane są z intarsjami imitującymi 
stal nierdzewną i drewno, umieszczonymi 
na całej szerokości bramy lub jej części. 
Wszystkie te wzory, dostępne w  czte-
rech rodzajach modnych powierzchni 

NOWOCZESNY DESIGN 
Dbałość o  estetykę i  harmonijny wy-
gląd to znak rozpoznawczy firmy Hör-
mann. Płyta segmentowej bramy gara-
żowej i  ościeżnica, a  także maskownica 
ościeżnicy zawsze mają ten sam rodzaj 
powierzchni i  kolor, a  odstępy między 
przetłoczeniami czy kasetonami są za-
wsze równe. Ale najważniejsza jest nie-
zwykle szeroka oferta ciekawych, nowo-

JEŚLI NIE BRAMA SEGMENTOWA,  
TO JAKA? 
Brama segmentowa to najpopularniejsze 
rozwiązanie. Tam jednak, gdzie brakuje 
miejsca pod sufitem, lub gdzie chce-
my wykorzystać je na przechowywanie 
dużych przedmiotów, np. bagażników 
samochodowych, Hörmann oferuje bra-

NA CO ZWRóCIĆ UWAGĘ  
PRZY WYBORZE BRAMY? 
� Wieloletnia trwałość
� Eleganckie wzornictwo 
� Ciepły montaż z ościeżnicą  

ThermoFrame
� Szybki, komfortowy i energo- 

oszczędny napęd 
� Bezpieczne sterowanie ze  

128-bitowym kodowaniem



30 GŁOS PSB nr 3/2016

partner radzi

Płyta Kronopol OSB/3 to płasko-praso-
wana płyta drewnopochodna o ukierun-
kowanych wiórach drzewnych. Wióry 
płaskie o grubości 0,5–0,7 mm i długości 
do 140 mm są układane trójwarstwowo. 
Prasowanie wiórów odbywa się w  wa-
runkach wysokiego ciśnienia i tempera-
tury, przy zastosowaniu jako spoiwa bez 
formaldehydowych żywic syntetycznych. 
Dzięki natryskiwaniu wiórów specjal-
nym systemem klejowym i  emulsją pa-
rafinową płyta Kronopol OSB uzyskuje 
dużą odporność na wpływ warunków 
atmosferycznych. Płyta Kronopol OSB 
odznacza się stabilnością kształtu, bar-
dzo dobrą odpornością na wpływy wa-
runków atmosferycznych, uderzenia, 
dobrym tłumieniem dźwięków, łatwą 
obrabialnością i  przetwarzalnością. Mi-
krostruktura zazębionych ze sobą wió-
rów zapobiega wyłamywaniu się kra-
wędzi również przy łączeniu na wkręty 
czy gwoździe. Charakteryzuje się dobrą 
izolacyjnością akustyczną i  termiczną. 
Płyta Kronopol OSB/3 staje się z roku na 
rok coraz bardziej popularnym materia-
łem budowlanym. Zakres zastosowania 
jest praktycznie nieograniczony w  bu-
dynkach mieszkalnych i gospodarczych. 
Najczęściej stosowana jest na poszycia 
stropów dachów i ścian w konstrukcjach 
drewnianych. Płyta Kronopol OSB/3 jest 
chętnie używana przez firmy budowlane 
i  indywidualnego odbiorcę, ale ze 
względu na duży ciężar standardowej 
płyty o wymiarach 2500  mm x 1250 mm 
odbiorca ma problem z  samodzielnym 
przenoszeniem, transportem i  monta-
żem. Biorąc pod uwagę potrzeby klientów 

Płyta Kronopol oSb/3

firma Kronopol produkuje płyty Krono-
pol OSB/3 pióro wpust o  ergonomicz-
nych mniejszych wymiarach (tabelka). 
Kronopol jest silną marką budowlaną, 
która gwarantuje klientom wysoką ja-
kość materiałów konstrukcyjnych, której 
siłą jest doświadczenie i  powtarzalność. 
W 2016 roku płyta OSB otrzymała nową 
identyfikację swiss krono – nowe 
oznaczenie ma walczyć o  rozpoznawal-
ność płyty KRONOPOL OSB na pułkach 
składów budowlanych.

SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU 
BUDOWY
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miej-
scu zadaszonym, należy zapewnić płycie 
równe podłoże, np. w  formie platformy 
i  odizolować od gruntu warstwą folii, 
zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub 

innym wodoszczelnym materiałem oraz 
umożliwić płytom dostęp powietrza. 
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, 
zaleca się co najmniej 24-godzinny okres 
aklimatyzacji w nowych warunkach.
Płyty Kronopol OSB/3 muszą być bez-
względnie zabezpieczone przed bez-
pośrednim wpływem działania wody, 
zarówno podczas magazynowania, jak 
i prac budowlanych. Płyty te należy na-
tychmiast po zamontowaniu na zewnątrz 
budynku: na ścianach i dachach, zabez-
pieczyć odpowiednią izolacją przed nie-
korzystnym wpływem warunków atmo-
sferycznych.
W  płycie OSB/3 poddanej działaniu 
wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą 
nieznacznie napęcznieć brzegi. Być może 
konieczne będzie przeszlifowanie brze-
gów w  celu uzyskania równej płaszczy-
zny przed położeniem elementów wy-
kończeniowych, takich jak na przykład 
dachówka bitumiczna na dachu.
W  zależności od sposobu wykończenia 
krawędzi rozróżniamy dwa rodzaje płyt:
� płyta z krawędziami prostymi,
� płyta z  krawędziami czterostronnie 

frezowanymi na pióro i wpust.

Grubość
Format

12 15 18 22 25

Pióro wpust 4-stronny Liczba sztuk w palecie
2500 x 675 P/W 4 78 60 54 42 38
2500 x 625 P/W4 78 60 54 42 38

 2050 x 525 P/W 4  54 42
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Każda płyta Kronopol OSB posiada na-
druk identyfikacyjny. Podczas montażu, 
płyta o  krawędzi prostej powinna być 
ułożona tak, aby można było w  przy-
szłości zidentyfikować płytę. Ze wzglę-
dów konstrukcyjnych nie ma to znacze-
nia czy płyta będzie ułożona nadrukiem 

do góry czy do dołu. Płyta o  krawędzi 
frezowanej na pióro i  wpust ma swo-
ją stronę lewą i  prawą. Strona prawa 
jest po tej stronie płyty, po której po 
złożeniu utrzymujemy gładką i  równą  
powierzchnię. Na lewej stronie w miej-
scu łączenia płyt widoczna będzie nie-

wielka szczelina dylatacyjna oraz na-
druk identyfikacyjny na powierzchni 
płyty.
Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie 
dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo 
pozostawić szczelinę dylatacyjną o  sze-
rokości min. 25 mm.

  MONTAŻ PŁYT KRONOPOL OSB/3
PODŁOGA
Płyty o  krawędziach prostych należy 
łączyć na legarach z  zachowaniem ko-
niecznie min. 3 mm dylatacji wokół 
płyty. Konstrukcja połączenia na pióro 
i wpust automatycznie daje szczelinę dy-
latacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy 
ścianami lub w przypadku podłóg pływa-
jących zalecane jest zachowanie dylatacji 
12  mm pomiędzy płytą a  ścianą. Płyty 
należy układać osią główną prostopadle 
do legarów, a  łączenie krótszych krawę-
dzi płyty zawsze musi być na legarach. 
Nie podparte na legarach dłuższe kra-
wędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane 
krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią 
podporę lub łącznik. Przy niezadaszo-
nym w  trakcie budowy stropie podczas 
opadów atmosferycznych należy wyko-
nać otwory drenażowe w celu odprowa-
dzenia wody.
W  przypadku drewnianych stropów 
parteru, sąsiadujących z gruntem, nale-
ży zastosować wiatroizolację, po spod-
niej stronie konstrukcji stropu, plus do-
datkowo paroizolację bezpośrednio na 
ziemi.
Do mocowania płyt OSB na podłodze 
należy stosować wkręty do drewna, 
gwoździe spiralne lub pierścieniowe 
o długości co najmniej 2,5 razy grubość 
mocowanej płyty. Odległość gwoździa 
od brzegu płyty nie może być mniejsza 
niż 1 cm.

uwaga – czarne wkręty do płyt gipsowo-
-kartonowych nie nadają się do mocowa-
nia płyt (patrz poniżej uwagi).

W celu zwiększenia sztywności podłogi 
można przykleić płytę do legarów kle-
jem montażowym na bazie rozpuszczal-
ników chemicznych, natomiast sklejenie 
połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem 
typu D3) zalecane jest w  przypadku 
podłóg pływających z  zachowaniem 
dylatacji min. 1 cm pomiędzy podłogą 
a ścianą.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu 
legarów i  grubości zastosowanej płyty 
dla budownictwa mieszkaniowego:

Rozstaw legarów 
[mm] 400 500 600

Sugerowana  
grubość płyty  
OSB [mm]

15–18 18–22 22

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, 
służy tylko do celów szacunkowych.

ŚCIANA
Płyty OSB na ścianach mogą być monto-
wane osią główną poziomo lub pionowo. 
Pomiędzy płytami oraz dookoła otwo-
rów drzwi i  okien bezwzględnie musi 
być pozostawiona szczelina dylatacyj-
na min. 3 mm. Zalecana grubość płyty 
na poszycie ścian domu szkieletowego 
wynosi 12  mm dla rozstawu słupków 
co 400 i 600 mm. W celu dodatkowego 
ocieplenia ścian zaleca się użycie wełny 

MONTAŻ PŁYTY NA STROPIE          

odstęp 12 mm

Gwoździe co 15 cm 
naprzemiennie

Podłoga nośna ułożona 
prostopadle do regałów

odstęp 3 mm

Gwoździe na 
podporach

Klej montażowy

Warstwa renowacyjna
ułożona prostopadle  
do warstwy nośnej

odstęp 3 mm

MONTAŻ PŁYTY NA ŚCIANIE

Szkielet drewniany 
lub stalowy

odstęp 3 mm
Nie wypełniać spoin
odstęp 10 mm pomiędzy płytą
a ścianą fundamentową

dylatacja 10 mm na belce wieńcowej

odstęp 3 mm

odstęp 3 mm
Nie wypełniać spoin

Mocowanie płyt wzdłuż lub  
w poprzek belek konstrukcyjnych
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mineralnej z  elewacją w  postaci tynku 
mineralnego.
Do mocowania płyt ściennych należy sto-
sować wkręty do drewna, gwoździe spi-
ralne lub pierścieniowe o długości co naj-
mniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

uwaga – czarne wkręty do płyt gipsowo-
-kartonowych nie nadają się do moco-
wania płyt drewnopochodnych (patrz 
poniżej uwagi).

Gwoździe wbijamy co 30 cm na podpo-
rach pośrednich i co 15 cm na łączeniach 
płyt. Przy zewnętrznych krawędziach 
ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. 
Odległość gwoździa od brzegu płyty nie 
może być mniejsza niż 1 cm.

DACH
Przed montażem poszycia należy spraw-
dzić, czy krokwie lub kratownice są 
w jednej osi, proste i równe. Skrzywione 
czy nierówne krokwie wpłyną na osta-
teczny wygląd dachu. Płyty, które zmo-
czył deszcz, przed położeniem dachów-
ki, blachy, papy termozgrzewalnej lub 
gontów, niezwłocznie wysuszyć i  zabez-
pieczyć przed korozją biologiczną. Nie 
ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub 
poddasza muszą być dobrze wentylowa-
ne. Otwory wentylacyjne muszą stanowić 
co najmniej 1/150 powierzchni rzutu po-
ziomego wentylowanej przestrzeni.
Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu 
musi być montowana dłuższym bokiem 
prostopadle do krokwi lub kratownic. 
Łączenie krótszych krawędzi płyty za-
wsze musi być na podporach dachowych. 
Dłuższe brzegi płyty muszą być podpar-
te lub połączone profilem H, gdzie jest 
to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty 
o prostych krawędziach należy zachować 

www.swisskrono.pl

uwaGi:
Płyty OSB powinny być stosowane 
na podstawie projektu budowlanego, 
uwzględniającego postanowienia oraz 
wymagania odpowiednich norm i prze-
pisów. W przypadku innych zastosowań, 
nie zawartych w  niniejszej instrukcji 
montażu należy skonsultować się bezpo-
średnio z producentem płyty.
Informujemy, że ze względów wytrzy-
małościowych wkręty fosfatowane nie 
mogą być stosowane do konstrukcji 
drewnianych i montażu płyt drewnopo-
chodnych.
Wkręty fosfatowane (czarne) są przeba-
dane i dopuszczone do stosowania zgod-
nie z  normą PN-EN 14566 „Łączniki 
mechaniczne do konstrukcji z  płyt 
gipsowo-kartonowych” – wkręt współ-
pracuje z dość miękkim materiałem pły-
tą g-k, która ma bardzo duże możliwości 
odkształcenia się. Wkręty te są bardzo 
twarde i  przy stosowaniu ich w  kon-
strukcjach drewnianych istnieje ryzyko 
pękania wkrętów, a przy dokręcaniu do 
powierzchni płyty OSB odpadania łbów.
Dla wkrętów do drewna i  płyt drew-
nopochodnych jest to norma PN-EN 
14592:2008+A1:2012
„Wkręty do materiałów drewnopochod-
nych” wykazują pewną elastyczność dla 
przejęcia odkształceń, mają zwiększoną 
średnicę rdzenia, są projektowane specjal-
nie dla połączeń elementów drewnianych. 
Istotną rzeczą jest też odporność korozyjna 
tych wkrętów. Wkręty fosfatowane (czar-
ne) mają mniejszą odporność na korozję 
i  nie powinny być stosowane do łączenia 
konstrukcji drewnianych i drewnopochod-
nych.

szczelinę dylatacyjną min. 3 mm, by po-
zwolić płycie pracować. Płyta musi być 
ułożona na co najmniej dwóch podpo-
rach, a  jej łączenia muszą leżeć na pod-
porze. w  momencie przybijania płyty, 
osoby wykonujące tę pracę powinny 
stać na krokwi lub kratownicy, zacho-
wując niezbędne przepisy bHp.
Jeżeli w  konstrukcji dachu występują 
otwory kominowe poszycie dachu po-
winno być odsunięte od komina na odle-
głość zgodną z obowiązującym Prawem 
Budowlanym.
Przy pracach montażowych na dachu 
należy stosować wszystkie przepisy BHP 
dotyczące prac na wysokości.
Do mocowania płyt OSB na dachu nale-
ży stosować wkręty do drewna lub gwoź-
dzie spiralne lub pierścieniowe długości 
co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej 
płyty.

uwaga – czarne wkręty do płyt gipsowo-
-kartonowych nie nadają się do moco-
wania płyt drewnopochodnych (patrz 
poniżej uwagi).

Gwoździe wbijamy co 30 cm na kro-
kwiach lub kratownicach i co 15 cm na 
łączeniach płyt. Odległość gwoździa od 
brzegu płyty nie powinna być mniejsza 
niż 1 cm.
Szacunkowa tabela zależności rozstawu 
krokwi lub kratownic i grubości zastoso-
wanej płyty, dla dachów stromych o na-
chyleniu powyżej 14o:

Rozstaw krokwi  
lub kratownic [mm] 600 800 1000

Sugerowana  
grubość płyty OSB 
[mm]

12 15 22

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, 
służy tylko do celów szacunkowych.

MONTAŻ PŁYTY NA DACHU
Krokwie na kratownice

Gwoździe:
co 15 cm
naprzemiennie  
(łączenie płyt na krokwiach)

co 30 cm
na brzegach co 10 cm

Podpora brzegu płyty w kalenicy

łącznik H

odstęp 3 mm

Płyta ułożona w poprzek podpór



www.glospsb.com.pl 33GŁOS PSB nr 3/2016

partner radzi

Tymczasem nasze marzenia i  wyobrażenia mogą legnąć 
szybko w  gruzach i  to dosłownie, kiedy np. zaczną od-
padać nam płytki. Stanie się tak, jeśli nie zadbamy o  to, 

aby wybrana okładzina została przyklejona na odpowied-
nio przygotowanym podłożu oraz odpowiednim dla niej  
klejem. 

jaKi Klej do oKładZiN  
ceraMicZNycH? 

Kiedy wybieramy glazurę, gres lub terakotę do łazienki, kuchni, na balkon lub taras,  
to oczami wyobraźni widzimy wspaniały efekt. Zwykle nie oszczędzamy na zakupie  
okładzin ceramicznych lub kamiennych, bo wpisują się w nasze marzenie o pięknych  
wnętrzach i wspaniałym otoczeniu domu. 

Co jeSZCZe WArTo WIedZIeć, ukłAdAjąC GLAZurę?
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HYDROIZOLACJA – PO PROSTU  
KONIECZNOŚĆ 
Zanim położymy płytki musimy zdać sobie 
sprawę z  tego, jakim obciążeniom podlegać 
będzie okładzina i podłoże. 
We wnętrzach, w  miejscach narażonych na 
wnikanie wody przez fugi, np. w  kabinach 
prysznicowych, wokół wanien i  umywalek, 
należy bezwzględnie chronić ściany i podło-
gi przed zawilgoceniem, a  w  konsekwencji 
przed zagrzybieniem. Położenie hydroizoal-
cji pod płytkami w  tych właśnie miejscach 
to po prostu konieczność. W  tym celu naj-
lepiej użyć łatwej do rozprowadzenia folii 
w płynie knauf Hydro Flex, która uszczelni  
powierzchnię podłoża i  stworzy skuteczną 
barierę dla wody. 

JAKI KLEJ DO CZEGO?
Kleju pod okładziną ceramiczną 
po jej położeniu nie widać, dlate-
go dla wielu inwestorów nie ma  
większego znaczenia, jakim kle-
jem zostanie przyklejona ich gla-
zura, gres czy terakota. Zwykle 
wybierają najtańszy klej, albo 
ograniczają się do określenia ela-
styczny i  mrozoodporny, kiedy 
chcą położyć płytki na balkonie 
albo tarasie. 

Tymczasem wybór odpowiedniego 
kleju, który zagwarantuje nam na 
lata wymarzony efekt, jest bardziej 
złożony. Wybierając klej należy 
wziąć pod uwagę:
� rodzaj i wielkość okładziny: małe 

płytki ceramiczne, wielkie płyty 
z gresu, szkło, biały marmur itd.,

� rodzaj podłoża: wylewka, płyta 
gipsowo-kartonowa, płyta OSB,

� miejsce zastosowania: na ze-
wnątrz, wewnątrz budynku albo 
na ogrzewaniu podłogowym.

Oto kilka wskazówek, które ułatwią 
wybór odpowiedniego kleju:
� do klejenia gresu, płytek wiel-

koformatowych i  marmuru po-
trzebny jest klej o  zwiększonej 

przyczepności, jak np. Knauf K4 
Elastyczny Plus,

� do klejenia płytek na zewnątrz 
klej musi być mrozoodporny, jak 
wszystkie kleje Knauf,

� do klejenia białego marmuru lub 
szklanych płytek sprawdzi się tyl-
ko klej na bazie białego cementu,  
który nie będzie prześwitywał i nie 
zmieni optycznie koloru okładziny 
– tutaj dobry wybór to Knauf K5 
Marmur/Kamień,

� do klejenia okładzin ceramicz-
nych na ogrzewaniu podłogo-
wym najlepiej sprawdzi się klej 
odkształcalny o  podwyższonej 
przyczepności, który poradzi so-
bie ze wszystkimi obciążeniami 
związanymi z instalacją grzewczą 
– taki klej to Knauf K4 Elastycz-
ny Plus,

� do szybkiego klejenia płytek w 24 
godziny potrzebny jest klej szyb-
kowiążący, np. Knauf K6 Błyska-
wiczny Plus. 

Zawsze warto dokładnie zapoznać 
się z  opisem kleju oraz symbolami 
podanymi na opakowaniu, które 
informują o właściwościach danego 
kleju, a  tym samym jego szczegól-
nym przeznaczeniu.

Dużą trudność w  układaniu płytek 
sprawia glazurnikom wypoziomo-
wanie płytek na podłodze, zwłaszcza 
płytek o dużym formacie, oraz zlico-
wanie ich z innymi okładzinami pod-
łogowymi. 
Innowacyjny system poziomowania 
płytek Knauf KLS ułatwia pracę i gwa-
rantuje idealne wypoziomowanie po-
sadzki. Przystosowany jest do klejenia 
fugi min. 1,5 mm oraz grubości płyt-
ki min. 3 mm i max. 12  mm. W jego 
skład wchodzą: szczypce monterskie, 
100 klipsów dystansowych oraz 100 
klinów wyrównujących. 

Jeszcze  większym obciążeniem podlega-
ją okładziny ceramiczne i  kamienne na ze-
wnątrz, np. na balkonach i  tarasach. Oprócz 
opadów deszczu i  śniegu muszą poradzić 
sobie z  procesem zamarzania i  rozmarza-
nia oraz wysokimi różnicami temperatur 
w dzień i w nocy. I tutaj konieczny jest wybór 
odpowiedniej hydroizolacji, kleju i  fugi. Jeśli 
chodzi o  hydroizolację, to wszystkie wymie-
nione wymagania spełnia produkt o bardziej 
zaawansowanej recepturze, a  mianowicie 
knauf Hydro Flex 1C. O  klejach i  fugach  
piszemy dalej. 

w skład systemu dostarczanego  
w wiaderku wchodzą:
– szczypce monterskie  – 1 szt.
– klipsy dystansowe – 100 szt.
– kliny wyrównujące – 100 szt.
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www.knauf.pl

UNiWerSalNy Klej  
do PłyTeK c1T

� podstawowy klej do  
klejenia glazury 
i terakoty

� często stosowany także 
do cienkowarstwowego 
klejenia bloczków 
z betonu komórkowego

k1 GlaZura/terakota

elaSTycZNy Klej  
do PłyTeK c2T

� do płytek o niskiej 
nasiąkliwości jak gres 
i klinkier

� na ogrzewanie podłogo-
we do płytek o wymia-
rach nie większych niż 
30 x 30 cm

k2 Gres/klinkier

elaSTycZNy,  
roZPłyWNy Klej  
do PłyTeK c2e

� idealny na podłogę
� dla dużych formatów
� wiąże całą powierzch-

nie płytki z podłożem

k3 podłoGa/Format

WySoKoelaSTycZNy, 
odKSZTałcalNy Klej 
do PłyTeK c2TeS1

� na ogrzewanie podłogowe 
� na balkony i tarasy
� do klejenia płytka na 

płytkę
� do klejenia na podłożach 

drewnianych,  
np. płytach oSb

k4 elastyCZny plus

 

elaSTycZNy, biały 
Klej do PłyTeK c2e

� na bazie białego  
cementu

� do jasnych marmurów 
i kamienia naturalnego

� nie prześwituje, nie 
zmienia optycznie 
koloru okładziny

k5 marmur/kamieŃ k6 błyskawiCZny plus

elaSTycZNy,  
SZybKoWiąŻacy Klej 
do PłyTeK c2 FTS1

� do klejenia płytek  
w 24 godz. 

� do wewnątrz i na  
zewnątrz.

Proste zastosowanie  
� po naniesieniu kleju ułóż płytkę, wsuń klips pod jej rant,
� w zależności od wielkości płytki użyj jednego lub więcej klipsów,
� dobij płytkę do kleju,
� wsuń klin w otwór klipsa, 
� wyreguluj poziom płytki, wciskając klin przy użyciu szczypiec, 
� po wyschnięciu kleju usuń kliny i klipsy.

knauf Fuga elastyczna spełnia to zada-
nie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynków. knauf silikon sanitarny 
zapewnia szczelne i odporne na korozję 
biologiczną połączenia w  narożnikach 
ścian, w  połączeniach ścian z  podłogą, 
w  miejscach przebiegu dylatacji oraz 
szczelin przy urządzeniach sanitarnych.

OSTATNI SZTYCH, CZYLI FUGOWANIE 
I SILIKONOWANIE
Dzięki fugom możemy estetycznie wy-
kończyć okładziny ceramiczne. Waż-
ne jest, aby dobrać je odpowiednio do 
koloru płytek lub zamierzonego efektu 
estetycznego. Większość inwestorów wy-
biera kolor zbliżony, ale są i tacy, którzy 
dla kontrastu fugują np. białe płytki czer-
woną fugą. 

W  ofercie Knauf znajdują się aż 24 ko-
lory fug, które spełnią najbardziej wy-
rafinowane upodobania inwestorów. 
Dokładnie tyle samo kolorów zawiera 
paleta silikonów, która musi iść w parze 
z  barwami fug. Niezależnie od efektu 
estetycznego oba produkty musza speł-
niać swoją funkcję, czyli chronić przed 
wnikaniem wody. 
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Wznoszenie ścian z  betonu komórko-
wego SOLBET odbywa się w  sposób 
niewymagający wyjątkowych kwalifika-
cji. Znając kilka podstawowych zasad 
wznoszenia ścian z  tego materiału, na-
wet niewyspecjalizowana osoba może 
budować prawidłowo. Prace ułatwia 

budowa z zasadami 
kluczowe etapy budowy domu  
z betonu komórkowego

i przyspiesza zastosowanie precyzyjnych 
bloczków o  dużych wymiarach, które 
mają boczne powierzchnie wyprofilowa-
ne na pióra i wpusty, pozwalające łączyć 
bloczki bez potrzeby wykonywania spoin 
pionowych. Prace na budowie dodatko-
wo usprawnia niewielka masa materiału 
ułatwiająca przenoszenie bloczków oraz 
możliwość łatwej obróbki. Nie bez zna-
czenia są uchwyty montażowe, pozwa-
lające w  łatwy sposób przenosić bloczki 
i układać je w trakcie murowania. 

POSADOWIENIE BUDYNKU Z BETONU 
KOMóRKOWEGO W ZGODZIE  
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
Na etapie posadowienia budynku, któ-
ry ma być wybudowany z  betonu ko-
mórkowego obowiązują te same zasady,  
co w  przypadku innych materiałów 
konstrukcyjnych. Sposób posadowienia 
powinien odpowiadać warunkom grun-
towym i być dostosowany do warunków 

Z betonu komórkowego 
buduje się łatwo i szybko. 
Jednak podczas wznoszenia 
konstrukcji domu należy 
przestrzegać kilku zasad.  

wodnych występujących w  gruncie. 
Fundamenty wykonuje się zazwyczaj 
w  postaci żelbetowych ław fundamen-
towych, na których wykonuje się ściany 
fundamentowe, które muruje się naj-
częściej z bloczków betonowych lub wy-
konuje ściany żelbetonowe monolitycz-
ne. Trwałość budynku m.in uzależniona 
jest od odpowiedniego wykonania hy-
droizolacji, czyli izolacji przeciwwodnej 
fundamentów. Rodzaj izolacji – lekką, 
średnią, bądź ciężką – dobiera się pod 
kątem warunków wodno-gruntowych. 
Do wykonania ocieplenia podziemnych 
części budynku, które narażone są na 
działanie wilgoci zaleca się stosowa-
nie polistyrenu ekstrudowanego (XPS). 
Ściana części naziemnej powinna być 
oparta na ścianie fundamentowej sze-
rokości nie mniejszej niż 2/3 jej grubo-
ści, a wysokość cokołu nie powinna być 
mniejsza niż 30 cm. W  przypadku bu-
dynków podpiwniczonych do wykona-

ZALECENIA WYKONAWCZE,  
DETALE KONSTRUKCYJNE  
I ARCHITEKTONICZNE
Profesjonalnie przeprowadzone pra-
ce budowlane wpływają na wysoką 
jakość techniczną i  trwałość budyn-
ku oraz na bezpieczeństwo na każ-
dym etapie budowy. Z  tego wzglę-
du wszystkie detale konstrukcyjne 
powinny być szczegółowo opisane 
w projekcie. Rolą kierownika budowy 
i, jeśli jest ustanowiony, inspektora 
nadzoru inwestorskiego jest dopil-
nowanie, czy są one wykonywane 
zgodnie z  założeniami projektowymi 
i sztuką budowlaną.

fot. Tomasz rybarczyk
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nia ścian piwnic można stosować blocz-
ki z  betonu komórkowego SOLBET. 
W tym celu należy stosować bloczki bez 
profilowanych powierzchni bocznych na 
pióra i wpusty, gdyż ściany te wymagają 
murowania z  wypełnieniem spoin pio-
nowych zaprawą. 

MUROWANIE ŚCIAN NA CIENKĄ SPOINĘ 
– ZASADA PRECYZJI
Na prawidłowo wykonanych i  zaizolo-
wanych ścianach fundamentowych bu-
dujemy ściany konstrukcyjne. Bloczki 
SOLBET produkowane są z  jednomili-
metrową tolerancją wymiarów na wyso-
kości, dzięki czemu mogą być murowa-
ne na cienką spoinę. 0,5–3 milimetrowa 
spoina sprawia, że przegroda jest jedno-
rodna pod względem termicznym. Brak 

do precyzyjnego nakładania zaprawy murar-
skiej do cienkich spoin używa się specjalnie 
ząbkowanych kielni 

skorygować ewentualnych krzywizn jej 
grubością, dlatego koniecznie trzeba za-
dbać o  odpowiednie wypoziomowanie 
pierwszej warstwy i precyzyjnym muro-
waniu następnych.
Do łączenia bloczków najlepiej spraw-
dza się zaprawa murarska do cienkich 
spoin SOLBET 0.1 – na bazie cementu 
białego. To zaprawa wodo- i  mrozood-
porna o odpowiedniej wytrzymałości na 
ściskanie i  przyczepności. Do jej nano-
szenia należy wybrać systemową kielnię 
o szerokości dostosowanej do szerokości 
bloczków. Umożliwia ona równomierne 
rozprowadzenie zaprawy odpowiedniej 
grubości. Właściwie dobrana kielnia nie 
tylko usprawni murowanie, ale również 
zagwarantuje, że zużycie zaprawy nie bę-
dzie większe, niż jest to wymagane. 

MUROWANIE NA CIENKĄ SPOINĘ KROK PO KROKU
Po wykonaniu izolacji poziomej i  sprawdzeniu wypoziomowania ścian fundamentowych można przystąpić do murowania 
pierwszej warstwy bloczków z betonu komórkowego SOLBET. 

grubych spoin eliminuje mostki ter-
miczne na połączeniu bloczków. Ponad-
to dzięki cienkim spoinom ściany wzno-
si się szybko i sprawnie. Jednak przy tak 
niewielkiej grubości zaprawy nie da się 

Fot. i. Prace rozpoczyna się od wymurowania 
bloczków w  narożnikach budynku, ustawiając je 
w  taki sposób, aby pióra bloczka znajdowały się 
na zewnątrz. Należy pamiętać, że w narożach łączy 
się bloczki prostopadle, co oznacza, że nie będzie 
pomiędzy nimi połączenia w spoinie pionowej na 
pióra i wpusty. W związku z tym należy wypełnić 
zaprawą miejsca łączenia tych bloczków. 

Fot. ii. Ustawienie każdego bloczka korygujemy, 
delikatnie uderzając go młotkiem z  gumowym 
obuchem. Po dokładnym wypoziomowaniu blocz-
ków w narożniku rozciąga się między nimi sznu-
rek, wzdłuż którego muruje się kolejne bloczki.

Fot. iii. ostatni bloczek w  warstwie zawsze wy-
maga docięcia na odpowiedni wymiar. W tym celu 
na jego powierzchni należy zaznaczyć linię cięcia 
i dociąć element piłą taśmową lub ręczną piłą wid-
łową.

Fot. iV.  bloczki, których spoiny pionowe nie będą 
się łączyć na pióra i  wpusty muszą być połączo-
ne za pomocą zaprawy. Na dociętą powierzchnię 
boczną bloczka należy więc nanieść zaprawę cien-
kowarstwową używając w tym celu kielni SolbeT 
o szerokości dostosowanej do szerokości bloczka. 
dzięki niej warstwa zaprawy nie będzie grubsza, 
niż jest to wymagane. docięty bloczek ustawia się 
na zaprawie cementowej. 

Fot. V.  Po wymurowaniu pierwszej warstwy górną 
powierzchnię bloczków należy przeszlifować pacą 
do szlifowania SolbeT. W  ten sposób eliminuje 
się ewentualne drobne nierówności. Po przeszli-
fowaniu powierzchnie bloczków należy starannie 
oczyścić z pyłu. Zaprawę cienkowarstwową nanosi 
się za pomocą kielni SolbeT. Można ja nałożyć od 
razu na kilka bloczków. Trzeba jednak obserwo-
wać, czy pod wpływem wysokiej temperatury nie 
zacznie ona twardnieć zanim wymuruje się na niej 
bloczek. 

Fot. Vi. Murowanie kolejnych warstw również za-
czyna się od narożników. bloczki, które nie zosta-
ły docięte, a więc mają pióra i wpusty, muruje się 
jedynie na spoinę poziomą. bloczki w  kolejnych 
warstwach także muruje się „pod sznur murarski” 
rozciągnięty między narożnikami. Po ustawieniu 
każdego bloczka, należy go dokładnie wypozio-
mować, korygując jego położenie młotkiem z gu-
mowym obuchem i  poziomnicą. W  analogiczny 
sposób buduje się kolejne warstwy ściany.
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MUROWANIE PIERWSZEJ WARSTWY 
BLOCZKóW – NA ZAPRAWIE  
CEMENTOWEJ
Przed położeniem pierwszej warstwy 
bloczków należy pamiętać o  ułożeniu 
hydroizolacji poziomej i  wyrównaniu 
nierówności ścian fundamentowych lub 
płyty stropowej. W  tym celu wykonu-
je się warstwę wyrównawczą z  zaprawy 
cementowej, która również zabezpie-
czy izolację poziomą przed uszkodze-
niem. Ponadto na tradycyjnej zaprawie 
łatwiej skorygować będzie ewentulane 
nierówności przy ustawieniu bloczków. 
Zaprawę klejową nanosi się na dokład-
nie oczyszczoną powierzchnię kielnią  
SOLBET do cienkich spoin. Warstwa za-
prawy powinna być rozprowadzona na 
całej szerokości muru i nie powinna być 
grubsza niż 3 mm. 

ŁĄCZENIE BLOCZKóW W MURZE 
Z PRZEWIĄZANIEM
Budowa ścian z  betonu komórkowego 
SOLBET przebiega szybko i  sprawnie. 

Jedną z podstawowych zasad gwarantu-
jących właściwe wykonanie przegrody 
jest odpowiednie wiązanie bloczków. 
Jego wykonanie gwarantuje, że mur za-
chowuje się jak jeden element konstruk-
cyjny. Spoiny pionowe w poszczególnych 
warstwach nie mogą być usytuowane 
w  jednej linii. Powinny być przesunię-
te względem siebie o  minimum 10 cm. 
Długość bloczka przy narożnikach bu-
dynku lub krawędziach otworu musi 
z kolei wynosić nie mniej niż 12 cm. 

ZASADY MUROWANIA Z BLOCZKóW  
NA CIENKĄ SPOINĘ
Murując przegrody z betonu komór-
kowego należy przestrzegać prawidło-
wego przewiązania elementów muro-
wych. Oznacza to, że należy:
� zachować jednakową grubość spo-

in, a więc 0,5–3-milimetrową,
� kontrolować poziom murowanych 

elementów i  ewentualnie doszlifo-
wać nierówności, 

� unikać niwelowania nierówności 
przy zastosowaniu grubszej war-
stwy zaprawy,

� murując w  temperaturze ponad 
+25oC, dopilnować zwilżenia po-
wierzchni bloczków wodą, co  za-
pobiegnie pobieraniu wilgoci z za-
prawy,

� pilnować, aby bloczki łączone na 
pióro i  wpust dobrze do siebie 
przylegały,

� w  miejscach, w  których łączy się 
ucięte powierzchnie bloczków 
i  w  narożach, gdzie nie ma połą-
czenia bloczków na pióra i wpusty 
(spoinach pionowych), należy na-
łożyć zaprawę do cienkich spoin,

� otworów w  miejscach występowa-
nia uchwytów montażowych nie 
wypełnia się zaprawą.

Prawidłowe przewiązanie wymurowanej ściany

PRZEWIĄZANIE BLOCZKóW W ZGODZIE Z NORMĄ
ZaSady PrZeWiąZaNia eleMeNTóW MUroWycH oKreśla PrecyZyjNie 
eUroKod 6 NorMa PN-eN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – 
część 1-1: reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
� Elementy murowe powinny być przewiązane wzajemnie z wypełnieniem spoin 

zaprawą zgodnie ze sprawdzoną praktyką. W miejscach, gdzie nie ma połącze-
nia na pióra i wpusty należy wypełnić zaprawą spoiny pionowe. Spoiny poziome 
powinny być wypełnione na całej grubości muru.

� Elementy murowe w murach niezbrojonych powinny zachodzić na siebie w po-
szczególnych warstwach w taki sposób, by ściana zachowywała się jak jeden ele-
ment konstrukcyjny.

� W murach niezbrojonych, elementy murowe o wysokości mniejszej lub równej 
250 mm, czyli dla wszystkich bloczków SOLBET, powinny zachodzić na siebie 
na długości co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego lub 40 mm, decydu-
je wartość większa. 

Dla bloczków SOLBET o wysokości 24 cm należy zatem przyjąć 0,4  x  38  x  24  cm 
=  9,6  cm. Dla łatwiejszego zapamiętania podajemy, że powinno to być nie mniej 
niż 10 cm.
Niekiedy zdarza się, że na budowach widać np. bloczki 30, 36 lub 42 cm murowane 
bloczkami układanymi „na boku”. W tym przypadku wysokość elementów muro-
wych się zwiększa, więc należy zwiększyć zakład bloczków. Według postanowień 
normy, dla elementów większych niż 250 mm, zakład powinien być większy od 
0,2 wysokości elementu lub 100 mm. Jeśli zakład elementów murowych w naroż-
nikach i połączeniach, byłby mniejszy niż podany w wymaganiach powyżej, nie 
powinien być mniejszy niż grubość elementu; w celu osiągnięcia odpowiedniego 
zakładu powinny być stosowane elementy przycinane. Oznacza to, że murując 
bloczki 30, 36 lub 42 cm układane „na boku” przewiązanie wynosić powinno nie 
mniej niż 100 mm, więc jest to również 10 cm. 

ZASTOSOWANIE PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTóW Z BETONU KOMóRKOWEGO 
Do niedawna takie elementy jak nadro-
ża czy słupy wykonywane były jako ele-
menty żelbetowe i  zwykle – ze względu 
na słabszą izolacyjność cieplną żebletu 
niż materiału murowego – stawały się 
one mostkami termicznymi – miejscami 
ucieczki ciepła z budynku. Aby uniknąć 
ryzyka powstawania mostków termicz-
nych, firma SOLBET oferuje prefabryko-
wane elementy z  betonu komórkowego 
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pozwalające częściowo lub całkowicie 
zastąpić elementy żebletowe. Należą do 
nich kształtki U oraz gotowe prefabryko-
wane nadproża z  betonu komórkowego 
zbrojonego. Oba produkty znajdują za-
stosowanie jako nadproża. Kształtki U 
wykorzystywane są jako rodzaj szalunku 
traconego, który po zazbrojeniu, wypeł-
nieniu betonem wewnątrz oraz – jeśli jest 
to w  ścianie jednowarstwowej – włoże-
niu pasa materiału ocieplającego tworzy 
ocieplony element konstrukcyjny. 
Kształtki U  SOLBET warto zastosować 
również wszędzie tam, gdzie ściany 
wymagają wzmocnienia w  postaci słu-
pów. Murowane pionowo umożliwiają 
szybkie i  łatwe wykonanie słupów żel-
betowych, tworząc szalunek tracony. 
W  przypadku ścian jednowarstwowych 
konieczne jest wykonanie dodatkowej 
izolacji cieplnej w  środku wykonanego 
z  nich szalunku. W  przypadku ścian 
z ociepleniem izolację termiczną wyko-
nuje się na ścianie.

OKOLICE OTWORóW OKIENNYCH  
– KONIECZNIE ZE WZMOCNIENIEM
Niezależnie od zastosowanego materiału 
do budowy ścian, w  strefach podokien-
nych należy zastosować zbrojenie po-
ziome. Najlepiej wykonać je przy użyciu 
gotowego zbrojenia w postaci kratownicy 
MURFOR. Umieszcza się ją w  najwyż-
szej spoinie pod dolną krawędzią otworu 
okiennego. Dzięki zastosowaniu płaskich 
prętów ze stali ocynkowanej zbrojenie 
może być umieszczone bezpośrednio 
w  spoinie cienkowarstwowej. Zatapia 
się je w rozprowadzonej na powierzchni 
bloczków zaprawie. Szczególnie należy 
zadbać o to, aby zbrojenie nie stykało się 
bezpośrednio z  betonem komórkowym, 
zawsze powinno być oddzielone warstwą 
zaprawy. Ważne jest również, aby otule-
nie zbrojenia, mierząc od wewnętrznej 
i  zewnętrznej krawędzi ściany wynosiło 
minimum 2 cm. Uprzednio należy dociąć 
je stosownie do szerokości otworu okien-

nego, pamiętając, aby strefa zakotwienia 
sięgała minimum 50 cm poza krawędź 
otworu – oznacza to, że zbrojenie po-
winno być dłuższe od szerokości otworu 
o 50  cm z każdej strony. Zbrojenie ma na 
celu zapobieganie występowania rys lub 
pęknięć, rozchodzących się od naroży 
otworu. Zalecenie to dotyczy nie tylko 
budowania z  betonu komórkowego, ale 
również z  innych materiałów. Naroża 
okienne są szczególnie narażone na na-
prężenia powierzchniowe. Aby zapobiec 
pojawianiu się rys, naroża wzmacnia się 
fragmentami siatki tynkarskiej. Wtapia 
się ją w  zaprawę klejową do siatki pod 
kątem 45°. 

ŁĄCZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH
Ściany działowe łączy się z  we-
wnętrznymi i  zewnętrznymi ściana-
mi nośnymi na styk oraz na meta-
lowe łączniki do ścian działowych. 
Powinny być one rozmieszczone 
pojedynczo w  co trzeciej warstwie 
bloczków. Łączniki można wmuro-
wać w  ścianę nośną podczas jej bu-
dowy lub przybić do muru później  
na etapie wykonywania ścian działo-
wych. 

słupy łatwo wykonać z  zestawionych ze sobą 
kształtek u

Sposób połączenia ściany wewnętrznej ze ścianą 
zewnętrzną jednowarstwową 

ścianę działową łączy się ze ściana nośną  
za pomocą metalowych łączników do ścian 
działowych

Sposób połączenia ściany wewnętrznej ze ścianą 
zewnętrzną z dociepleniem 

www.solbet.pl

Naroża otworów okiennych wzmacnia się frag-
mentami siatki tynkarskiej zatopionej w zaprawie 
w każdym narożniku

dozbrojenie strefy podokiennej najłatwiej wyko-
nać za pomocą kratownic zbrojeniowych. Układa 
się je w ostatniej spoinie pod oknem

ŁĄCZENIE ŚCIAN NOŚNYCH  
Z ZEWNĘTRZNYMI
Ściany nośne łączy się przemurowując je, 
pamiętając o  zachowaniu odpowiedniej 
długości przewiązania. Jeśli łączy ściany 
wewnętrzne z zewnętrznymi, które będą 
ocieplone, to przemurowanie wykonuje 
się na pełną grubość muru. natomiast, 
jeśli przemurowujemy ścianę jedno-
warstwową ze ścianą nośną wewnętrz-
ną, to należy przemurować na głębo-
kość do 10–15  cm. przemurowanie 
na pełną grubość ściany zewnętrznej 

spowoduje powstanie mostka termicz-
nego. ściany nośne łączy się przemu-
rowując je, pamiętając o  zachowaniu 
odpowiedniej długości. 

Zdjęcia i rysunki: solbet
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NIE ZAPOMINAJMY O GRUNCIE
Dostępne na polskim rynku produkty ochronno-dekoracyjne 
nie zawierają w swoim składzie biocydów, chroniących drewno 
przed biokorozją. Dlatego wszyscy producenci zalecają użycie 
impregnatu gruntującego, przed użyciem produktu dekoracyj-
nego. Rekomendujemy Altax Szybkoschnący Impregnat grun-
tujący, który nie tworzy powłoki, ale wnika głęboko w drew-
no. Produkt można stosować pod wszelkiego rodzaju: lakiery,  
lakierobejce, oleje, impregnaty. Wystarczy nałożenie jednej 
warstwy, by zabezpieczyć drewno przed grzybami oraz sinizną.

NA NIEPEWNĄ POGODĘ NAJLEPSZE PRODUKTY  
SZYBKOSCHNĄCE
Pogoda bardzo często psuje nasze plany renowacyjne. Przy 
użyciu tradycyjnych produktów musimy czekać ponad 24 go-
dziny, aby nałożyć kolejną warstwę. Z pomocą przychodzą nam 
produkty Szybkoschnące Altax: Impregnat oraz Lakierobejca 
ochronno-dekoracyjna, które są odporne na deszcz już po go-
dzinie. Łatwość aplikacji oraz bardzo szybkie schnięcie (kolejną 
warstwę nakładamy już po 2 h) to kolejne zalety tych produk-
tów. Badania laboratoryjne wykazały, że produkty te zapewniają 
7 lat skutecznej ochrony przed niszczącymi czynnikami atmo-
sferycznymi takimi jak: woda, śnieg, wilgoć, czy promieniowa-
nie UV.

SZYBKOSCHNĄCY IMPREGNAT CZY LAKIEROBEJCA?
Dobór odpowiedniego preparatu ochronno-dekoracyjnego 
zależy od powierzchni drewnianej oraz efektu końcowego, 
którego oczekujemy. Jeżeli zależy nam na półmatowym wy-
kończeniu drewna ogrodowego najlepszym wyborem będzie  
Szybkoschnący Impregnat ochronno-dekoracyjny.
Przed zastosowaniem impregnatu nie musimy mieć dokładnie 
oszlifowanego drewna. Wystarczy, że powierzchnia będzie czy-
sta i sucha, by produkt pokrył całą powierzchnię jednym z dzie-

Co zrobić ze zniszCzonym 
drewnem zewnętrznym?

Zaniedbane drewno ogrodowe, 
nie tylko psuje walory estetyczne 
naszej przestrzeni, ale również 
prowadzi do dalszej degradacji 
drewna. Właściwie przepro-
wadzona renowacja ochroni 
drewno zewnętrzne przed 
niszczącym działaniem czynni-
ków atmosferycznych i pozwoli 
cieszyć się ich pięknem przez 
lata. Najlepszym wyborem przy 
zabezpieczeniu drewna ogrodo-
wego są Szybkoschnące pro- 
dukty Altax.

www.altax.com.pl

więciu atrakcyjnych kolorów. W przypadku, gdy zależy nam na 
satynowym, szlachetnym wykończeniu, najlepszym produk-
tem do ochrony i dekoracji będzie Szybkoschnąca Lakierobejca 
ochronno-dekoracyjna. Najlepszy efekt końcowy uzyskamy na 
dokładnie oszlifowanym drewnie. Obydwa produkty zawierają 
najwyższej jakości żywice, które zapewniają najwyższą trwałość 
zabezpieczanego drewna.

JAK ODNOWIĆ STARE DREWNO ZEWNĘTRZNE  
– KROK PO KROKU?
1. usunięcie lub przeszlifowanie warstwy wierzchniej
Jeśli drewno nie jest surowe, musimy zadbać o to, by powierzch-
nia, którą chcemy zabezpieczyć była odpowiednio przygoto-
wana. Starą powłokę możemy pomalować ponownie, jeśli nie 
popękała i nie złuszczyła się. Przed rozpoczęciem pracy trzeba 
tylko dokładnie ją oczyścić. W innym wypadku całość należy 
przeszlifować, aby pozbyć się odpadających kawałków.

2. nakładanie produktu
Przed aplikacją należy wymieszać preparat w celu zapewnienia 
jednorodnej konsystencji. Produkt najlepiej nanosić pędzlem 
wzdłuż słojów drewna. W przypadku produktów szybkoschną-
cych następną warstwę można nakładać już po 2 godzinach.

3. mycie narzędzi
Użyte do malowania narzędzia myjemy w czystej wodzie, zaraz 
po zakończeniu pracy. Powierzchnia pomalowana preparata-
mi szybkoschnącymi jest odporna na deszcz już po godzinie. 
Szybkoschnące produkty Altax pozwolą skutecznie ochronić 
i udekorować nasze drewno ogrodowe niezależnie od pogody. 
Wybór tych preparatów to nie tylko bezpieczeństwo użytkowa-
nia, ale również trwały i piękny efekt na lata.
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ATLAS jest pierwszym producentem 
chemii budowlanej w  Polsce, który 
swoje wyroby budowlane zaczyna pa-
kować w  opakowania z  folii polietyle-
nowej. Do tej pory większość produk-
tów można było dostać w tradycyjnych, 
papierowych workach. Nowe opako-
wania są nowoczesne, trwałe i bardziej 
funkcjonalne.

WIELOLETNI PROCES ZWIEŃCZONY 
SUKCESEM
Firma do zmiany opakowań przygo-
towywała się od kilku lat. Weryfika-
cji poddanych zostało wielu produ-
centów urządzeń i  folii – wszystko 
po to, aby uzyskać materiał naj-
wyższej jakości. Długotrwały pro-
ces przyniósł w  końcu pożądany  
efekt – od kwietnia część produktów 
ATLAS dostępna jest w  udoskonalo-
nym opakowaniu. Zmianę zaplano-
wano w  przypadku tzw. produktów 
sypkich. Produkty w nowych opakowa-
niach będą się pojawiać sukcesywnie. 
W nowych workach będzie można do-
stać również produkty Grupy – Doliny 
Nidy.

ODPORNOŚĆ, SZCZELNOŚĆ,  
WYTRZYMAŁOŚĆ
Nowe, foliowe opakowania są zdecy-
dowanie bardziej odporne na warunki 
atmosferyczne niż opakowania papie-
rowe. Folia, w przeciwieństwie do pa-
pieru, nie chłonie wody, więc wilgoć 
nie przedostaje się do suchej mieszan-

dobra. zmiana! 
Nowe opakowania

Opakowanie – niby mała rzecz, ale bardzo istotnie wpływająca na komfort użytkowania 
produktu. Doskonale wie o tym ATLAS, dlatego od połowy kwietnia część produktów tej 
marki dostępna będzie w zupełnie nowych, innowacyjnych workach. Zastosowane przez 
firmę foliowe opakowania są wygodne, szczelne i trwalsze od tradycyjnych papierowych.

ki. Bardzo istotną cechą opakowań 
foliowych jest również ich wysoka 
szczelność, dzięki której materiał nie 
wydostaje się na zewnątrz, na przykład 
podczas transportu. W  workach za-
stosowano mikrokanały odpowietrza-
jące, które zapewniają odprowadzanie  
powietrza z wnętrza worka tylko w jed-
nym kierunku. Ilość pyłu (materia-
łu) mogąca się wydostać na zewnątrz  
mierzona jest w  mikrogramach i  na-
stępuje jedynie w procesie pakowania. 

Ważną zaletą worków wykonanych 
z  tworzywa polietylenowego LDPE 
jest także ich wytrzymałość. Prze- 
prowadzone testy udowodniły, że wo-
rek zrzucony z wysokości 6 m nie roz-
rywa się. 

OSZCZĘDNOŚĆ I ŁATWOŚĆ  
APLIKACJI
Szacuje się, że przy tradycyjnych opa-
kowaniach, podczas wysypywania 
produktu ok. 5% pozostaje w  worku. 
Gromadzi się bowiem w  jego zagię-
ciach i  łączeniach. Wyrób zapakowa-
ny w  foliowe opakowanie jest z  niego  
pozyskiwany niemal w 100%. Jest ono 
bowiem łatwe do otworzenia i pozwala 
na wygodne dozowanie produktu.

ESTETYKA I EKOLOGIA
Ważną cechą nowego opakowania 
jest także jego estetyka. Foliowe worki  
zapobiegają pobrudzeniu palety czy 
samochodu, którym produkt jest trans-
portowany. ATLAS wziął również pod 
uwagę aspekt ekologiczny – folia po-
lietylenowa LDPE, z  której wykona-
ny jest worek, podlega recyklingowi 
w 100%. Nawet 14-krotne zmielenie nie 
wpływa na jej parametry jakościowe.  
Wykonawca nie musi się zatem mar-
twić o  utylizację odpadu. Na mocy 
obowiązujących przepisów, wyspecjali-
zowane firmy recyklingowe mają obo-
wiązek odebrać taki surowiec. Nowe 
worki są więc nie tylko funkcjonalne, 
ale też ekologiczne. 

www.atlas.com.pl
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Codzienne doświadczenia pracy ma-
larzy dostarczają wiele inspiracji do 
zmian. Podczas pracy z  kuwetami 
malarskimi firma dostrzegła potrze-
bę skuteczniejszego wchłaniania farby 
w wałek i zmniejszenia stopnia jej roz-
chlapywania. Użytkownikom często 
pracę utrudniała również mało stabil-
na konstrukcja kuwet oraz to, że wałek 
ślizgał się po jej powierzchni w  mo-
mencie nabierania farby. Wszystkie te 
sugestie zostały wzięte pod uwagę przy 
opracowaniu nowego wzoru kuwet ma-
larskich na profesjonalnym poziomie. 
W  efekcie, Color Expert oferuje cał-
kowicie nowy i  zoptymalizowany pro-
dukt, który spełnia wymagania nawet 
najbardziej wymagających użytkow-
ników, a  wszystko to przy utrzymaniu 
doskonałego poziomu cenowego.

nowa generaCja  
kuwet malarskiCh 
od Color expert!

ulepszenia zastosowane w  nowych 
kuwetach malarskich Color expert:
� stabilna konstrukcja – solidna 

konstrukcja i profesjonalna jakość, 
gwarantują wysoką wytrzymałość, 
stabilność i sztywność kuwety,

� karbowana powierzchnia dna 
części na farbę – ochrona przed 
ślizganiem się wałka podczas nabie-
rania farby, lepsze wchłanianie,

� strukturyzowana, innowacyjna 
powierzchnia ociekająca – spe-
cjalne wypustki na powierzchni 
ociekającej zapewniają odpowiednie 
wchłanianie farby, co odbywa się 
w dwóch istotnych aspektach – 
optymalizacji ilości pobieranej farby 
oraz jej równomiernego rozłożenia 
na powierzchni wałka,

� specjalnie wyprofilowane rogi dla 
lepszego zlewania – łatwe i czyste 
zlewanie pozostałości farby 
z powrotem do wiadra,

� miarka – możliwość kontrolowania 
zużycia farby sprzyja lepszemu pla-
nowaniu pracy i redukcji kosztów,

� podwyższona krawędź – zapobie-
ga rozchlapywaniu farby podczas 
toczenia wałka.

DODATKOWE KORZYŚCI  
DLA KLIENTóW:
� odporna na rozpuszczalniki kuweta, 

która nadaje się do pracy z każdym 
rodzajem farb, lakierów, gruntów 
i innych materiałów malarskich,

� solidny, wysokiej jakości plastik,
� bardziej wydajna praca dzięki ulep-

szonej, innowacyjnej powierzchni 
ociekającej,

� czysta praca dzięki podwyższonym 
krawędziom.

www.colorexpert.pl

Produkt został już pozytywnie przy-
jęty na rynku niemieckim, głównie ze 
względu na swoje doskonałe właściwo-
ści i przemyślane rozwiązania projektu. 
Asortyment z czasem będzie poszerzał 
się o nowe kuwety w rozmiarach dosto-
sowanych do najczęściej stosowanych 
wałków malarskich. Dzięki całkowicie 
rewolucyjnym i  innowacyjnym roz-
wiązaniom w  detalach, nowe kuwety 
znacznie przewyższają podobne pro-
dukty tego typu, wychodząc naprzeciw 
rzeczywistym potrzebom końcowych 
użytkowników.
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www.isoroc.pl

Ognioochronne izolacje

Jeszcze do niedawna nie poświęcano zbyt dużej uwagi wymaganiom akustycznym  
i szkodliwemu wpływowi hałasu. Jednak nie tylko przepisy i normy zwiększają 

zainteresowanie tematem wśród architektów czy projektantów – znaczny wpływ 
wywierają również oczekiwania użytkowników, a  te ciągle się zwiększają. Coraz 
częściej inwestorzy zwracają uwagę na właściwości akustyczne pomieszczeń i po-
szukują optymalnych rozwiązań.

Producent wełny mineralnej ISOROC Polska S.A. zwraca uwagę na zwiększa-
jące się wymogi rynku i  przygotował w  swoim asortymencie nowy produkt:  
ISOACOUSTIC. Ta płyta o gęstości pozornej 50 kg/m3 przeznaczona jest przede 
wszystkim do izolacji termicznej, ogniowej oraz akustycznej:
� ścian zewnętrznych ocieplanych metodą „lekką-suchą” z okładziną kamienną, 

szklaną, PCV, itp.,
� poddaszy, pomiędzy krokwiami,
� podłóg między legarami,
� stropodachów wentylowanych (dwudzielnych),

� stropów od spodu z okładziną 
(sufitów podwieszanych),

� w konstrukcjach wewnętrznych  
ścianek działowych,

� ścian szczelinowych z wentylowaną  
i niewentylowaną szczeliną po-
wietrzną,

� wypełnień konstrukcji drewnia-
nych lub stalowych.

Rezultaty przeprowadzonych badań 
umieszczają tę lekką płytę, rozpo-
czynając od grubości 75 mm, w  naj-
wyższej klasie pochłaniania dźwięku. 
Oznacza to, że dźwięk zostaje pochło-
nięty praktycznie w  całości. W  połą-
czeniu z  posiadaniem bardzo dobre- 
go współczynnika przewodzenia 
ciepła λd ≤ 0,036, zastosowanie płyt  
ISOACOUSTIC sprawia, że kształto-
wane środowisko w  pomieszczeniach 
daje nam optymalny komfort ich 
użytkowania. 

Wybierając ISOACOUSTIC zyskuje 
się bezpieczeństwo, komfort i  pew-
ność, że stosuje się produkt najwyż-
szej jakości, gdyż firma ISOROC  
Polska S.A. produkuje wełnę mine-
ralną z  naturalnych surowców otula-
jąc użytkowników NATURALNYM  
CIEPŁEM.

ISOACOUSTIC 
– nowa płyta firmy Isoroc

OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ TRóJWARSTWOWEJ

u Tynk mineralny
v Pustaki ceramiczne
w Szczelina wentylacyjna
x iSoacoUSTic

y łącznik
z Pustaki ceramiczne
{ Tynk
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JEDYNY TAKI W POLSCE
Tynk ma najwyższą w  swojej klasie od-
porność na działanie agresji biologicznej. 
Osiągnięto to poprzez wykorzystanie 
niepowtarzalnego systemu BIO-PRUF, 
który uwalnia biocyd w  zdecydowanie 

biotynk 042
Tynk Max Protect 042 to absolutna rewolucja na rynku systemów ociepleń. Dzięki  
innowacyjnemu połączeniu specjalnych polimerów uzyskano najwyższą odporność na 
uderzenia. Oznacza to, że tynk ten jest najlepszym rozwiązaniem do miejsc narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu. 

dłuższym okresie niż w  tradycyjnych 
rozwiązaniach. Przez to tynk jest kilku-
krotnie bardziej odporny na algi, glony 
czy grzyby pleśniowe. Odporność bio-
logiczną podnoszą właściwości samo-
czyszczące tynku związane z  jednym 

www.kreisel.pl

głównych składników tynku czyli żywi-
cami silikonowymi. Żywice silikonowe 
twardniejąc tworzą gęstą sieć polepsza-
jącą spływ wody wraz z  brudem z  po-
wierzchni tynku, jednocześnie tynk ten 
nie stanowi bariery dla pary wodnej, jest 
oddychający. 
Dodatkowo BIOTYNK zawiera specjal-
ne dodatki poprawiające odporność tyn-
ku na promieniowanie UV, przez to tynk 
nie płowieje nawet przy intensywnych 
kolorach.
Dzięki innowacyjnemu podejściu do 
receptury tynku MAX PROTECT 042 
klient otrzymuje niepowtarzalne rozwią-
zanie, najbardziej odporne na wszystkie 
destrukcyjne czynniki jakimi może być 
obciążona elewacja.
Dostępny jest w  palecie barw Color  
Design, Trendy oraz California w uziar-
nieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,  
2,0 mm, 3,0 mm w  strukturze drapanej 
(kornikowej) oraz baranka.

NoWoŚć!

CeCHy tynku:
� innowacyjna odporność  

biologiczna,
� system BIO-PRUF,
� najwyższa odpornośc na  

uderzenia >40 J,
� właściwości samoczyszczące,
� wysoka odporność na promie-

niowanie UV,
� wysoka elastyczność, z włók- 

nami,
� szeroka paleta barw,
� paroprzepuszczalny,
� wodo- i mrozoodporny.

 Tynk akrylowy
Tynk

silikatowy 
Tynk

silikonowy 

Tynk
silikatowo-
silikonowy 

BIOTYNK 042

LAS

JEZIORO 

TERENY NADMORSKIE

TERENY PRZEMYSŁOWE

AGLOMERACJE MIEJSKIE 

PRZEDMIEŚCIA, MAŁE 
MIASTA 

TERENY WIEJSKIE

TERENY GÓRSKIE

LEGENGA:   rozwiązanie niekorzystne    rozwiązanie możliwe    rozwiązanie optymalne    rozwiązanie najlepsze
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Fix All Flexi powstał na bazie innowacyj-
nej, opatentowanej przez Soudal techno-
logii polimerów SMX®. Charakteryzuje 
go doskonała przyczepność do wszelkie-
go rodzaju materiałów budowlanych 
i  konstrukcyjnych, w  tym drewna, ce-
gły, betonu, ceramiki, metalu, szkła oraz 
większości tworzyw sztucznych. Klei tak-
że wilgotne materiały, jest wyjątkowo od-
porny na naprężenia i  zapewnia mocne 
połączenie elastyczne w  konstrukcjach 
wibrujących. 
Fix All Flexi odznacza się bardzo uniwer-
salnym zastosowaniem. Idealnie spraw-
dza się przy klejeniu i fugowaniu paneli, 
progów czy dekoracyjnych listew. Dzięki 
konserwantom ZnP nie jest podatny na 
działanie grzybów i  pleśni, a  co za tym 
idzie – z powodzeniem może być wyko-
rzystany w pomieszczeniach narażonych 
na zawilgocenie, takich jak łazienka czy 
pralnia. Z  jego pomocą można trwale 
uszczelnić brodzik prysznicowy, wyko-
nać spoinę wokół wanny lub kuchenne-
go blatu. Z  kolei odporność na wpływy 
atmosferyczne oraz promieniowanie UV 

Fix all Flexi – sprawdzony  
klej-uszczelniacz w nowej odsłonie
Fix All Flexi marki Soudal to wszechstronny klej-uszczel-
niacz hybrydowy, znany wcześniej jako Fix All Classic. 
Nowa nazwa podkreśla jedną z jego podstawowych właści-
wości – trwałą i ekstremalną elastyczność spoiny. Zalety  
Fix All Flexi doceniają zarówno profesjonaliści, jak i indy-
widualni użytkownicy, którzy samodzielnie podejmują się 
prac remontowych i wykończeniowych w swoim domu. 

sprawia, że klej ten doskonale sprawdza 
się w  pracach na zewnątrz budynku,  
np. przy klejeniu i fugowaniu parapetów 
oraz płyt z kamienia naturalnego.
Bardzo wysoka wytrzymałość spoiny 
rozwiązuje problem montażu różnych 
elementów aranżacji wnętrz w  sytuacji, 
kiedy chcemy uniknąć użycia wiertarki 
lub wkrętów. Fix All Flexi umożliwia 
szybkie i  skuteczne mocowanie pół-
ki, wieszaka na ręczniki, lustra, a  także 
skrzynki na listy lub tabliczki adresowej 
na zewnętrznej ścianie domu. Co istotne, 
jest neutralny chemicznie i  nie niszczy 
klejonych powierzchni.
Fix All Flexi to także doskonały wybór 
w przypadku potrzeby zachowania este-
tyki uszczelnianych elementów wyposa-
żenia. Dostępny jest w czterech kolorach 
(białym, szarym, brązowym i czarnym), 
a po utwardzeniu spoiny można go ma-
lować, nawet farbami na bazie wodnej. 
Jego dodatkowymi atutami są łatwość 
aplikacji oraz bezwonność. Fix All Flexi 
został wyróżniony znakiem EC1 Plus® 
jako materiał budowlany o  minimalnej 
emisji substancji lotnych.
Klej-uszczelniacz Fix All Flexi jest roz-
wiązaniem ekologicznym, ekonomicz-
nym i  skutecznym. Jego uniwersalność, 
wysoka elastyczność oraz wytrzymałość 
decydują o  tym, że podczas wykonywa-
nia prac wykończeniowych oraz drob-
nych napraw wewnątrz i  na zewnątrz 
domu – jest niezastąpiony. www.soudal.pl
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DWA POZIOMY MONTAŻU
Nowa Generacja okien dachowych, cha-
rakteryzuje się prostym i szybkim mon-
tażem. nowy kątownik montażowy do-
kładnie wyznacza wysokość montażu. 

Okna dachowe są o wiele bardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych  
niż te tradycyjne pionowe. Dlatego firma VELUX proponuje nowatorskie rozwiązanie,  
które pozwala na obniżony montaż, dzięki któremu można poprawić parametry izolacyjne.

Umieszcza się go we wrębie na oścież-
nicy w  miejscu zaznaczonym czerwoną 
(poziom standardowy) lub niebieską 
linią (poziom obniżony o  4 cm). Dach 
wygląda lżej i ładniej, kiedy okna nie wy-
stają ponad jego powierzchnię. Unikamy 
w ten sposób powstawania mostków ter-
micznych, które powodują straty ciepła. 
montując okno VeluX wraz z kołnie-
rzem do obniżonego montażu i  przy 
zastosowaniu ramy izolacyjnej bdX 
straty ciepła mogą spaść nawet o 9%.
O  wyborze wysokości montażu decy- 
dujemy przy zakupie produktów, wy-
bierając odpowiedni kołnierz uszczel-
niający. Do pogłębionego montażu de-
dykowane są kołnierze uszczelniające  
EDJ i  EDN – do montażu okien poje-
dynczych i  EKJ – do montażu okien 
w zestawach. 

ENERGOOSZCZĘDNE OKNA
Okna Nowej Generacji VELUX zawdzięczają  
lepszy bilans energetyczny zmienionej konstruk-
cji ThermoTechnology™. drewniane skrzydło 
i ościeżnicę połączono z polistyrenem ekspando-
wanym, który jest trzy razy lepszym izolatorem 
niż drewno. współczynnik przenikania ciepła dla 
okien linii standard plus wynosi uw = 1,3 w/m2k.  
Powierzchnia szyby zwiększyła się nawet o  10%, 
dzięki czemu do wnętrza wpada więcej światła.  
Dodatkowo, straty ciepła minimalizuje również  
zastosowanie produktów montażowych, które za-
pewniają prawidłową izolację przeciwwilgociową  
i termiczną. Dzięki nim okno jest dobrze zabezpie-
czone i  szczelnie połączone z  dachem. W  ofercie 
VELUX są trzy typy produktów: zestaw izolacyjny 
BDX, wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa 
BFX i wokółokienna paraizolacja BBX.  

okna daChowe
zamontuj głębiej w dachu

www.velux.pl
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Bosch wprowadza na rynek cztery 
wyjątkowo wydajne modele małych 
szlifierek kątowych o  podwyższonej 
mocy silnika 1900 W. Narzędzia gwa-
rantują ergonomię i wysoki standard 
bezpieczeństwa oraz najlepszą na 
rynku relację mocy do wagi.
Cztery modele: GWS 19-125 CI Pro-
fessional, GWS 19-125 CIE Profes-
sional, GWS 19-125 CIST Professio-
nal i  GWS 19-150 CI Professional 
to najwydajniejsze na świecie małe 
szlifierki kątowe. narzędzia wyróż-
niają się ergonomią i  komfortem 

obsługi. dzięki małemu obwodowi rę-
kojeści doskonale leżą w  dłoni, ważą 
zaledwie 2,4–2,5 kg i oferują najlepszą 
na rynku relację mocy do wagi. Nowe 
szlifierki gwarantują ponadto wysokie 
bezpieczeństwo pracy – są wyposażone 
w  blokadę Kick Back Control (dotych-
czasowa nazwa Kick Back Stop), łagodny 
rozruch, blokadę ponownego rozruchu, 
osłonę zabezpieczoną przed obracaniem 
się w trakcie pracy i dodatkową rękojeść 
z systemem tłumienia drgań.
Dzięki wysokiej mocy i  poręczne-
mu kształtowi małe szlifierki kątowe 
1900  W  są szczególnie polecane do  
pracy ciągłej. Nawet przy wymagających 
pracach związanych z  cięciem i  szlifo-
waniem narzędzia oferują wyjątkowo 
delikatną, a  przy tym szybką obróbkę 
materiałów podatnych na uszkodzenie. 

www.bosch.pl

proFesjonalne małe  
szliFierki kątowe  
firmy bosCh

Cztery modele zapewniają szeroki za-
kres zastosowań w różnych branżach.
wyjątkowo dobre rezultaty nowe 
szlifierki kątowe osiągają wraz z tar-
czami ceramicznymi bosch. Tarcze 
szlifierskie z  samoostrzącym korun-
dem cyrkonowym wyróżniają się wy-
soką wydajnością ścierną. Pokrywy 
odsysające Bosch do szlifierek kąto-
wych zapewniają efektywne odsysanie 
pyłu, bezpieczeństwo oraz zapewnia-
ją trwałość narzędzi. W  programie 
osprzętu dostępne są także tarcze tną-
ce, wachlarzowe, diamentowe i  tarcze 
ścierne oraz szczotki.

NAŁóŻ, POMALUJ, GOTOWE
Nową generację akryli zapoczątkowuje Den Braven 
Akryl Natychmiast Malowalny. To wyjątkowy uszczel- 
niacz, który można malować zaraz po jego nałożeniu, 
metodą „mokre na mokre”, każdym rodzajem farby, 
wałkiem, pędzlem, natryskiem. 
Nowy Akryl Natychmiast Malowalny Den Braven  
skraca czas pracy o min. 1  dzień, co jest zaletą 
wszędzie tam, gdzie prace odbywają się w pośpiechu 
i  gdzie liczy się każda godzina do terminu oddania 
inwestycji. Akrylowanie i malowanie w jeden dzień. 
Remonty 24h. Z nowym akrylem jest to możliwe. 
Den Braven Akryl Natychmiast Malowalny (nazwa 
oryg. Zwaluw Acryl Wet on Wet) został stworzony 
w  technologii UCA® (z  ang. Unique Compatibility 
Additives), która zapewnia najwyższą możliwą kom-

patybilność między uszczelniaczem a farbą. Przekła-
da się to na idealne krycie fug akrylowych, eliminu-
jąc spękania, rysy czy odbarwienia w powłoce farby. 
Produkt jest trwale plastyczno-elastyczny, prak- 
tycznie bezskurczowy, bez rozpuszczalników, 
o niespotykanie szybkim czasie obróbki (do 2 minut). 
Sprawdza się idealnie do wypełniania wewnętrz- 
nych szczelin, rys, połączeń w  ścianach i  sufitach, 
pomiędzy materiałami budowlanymi a  elementami 
wykończeniowymi, w kombinacji z drewnem, stalą, 
metalami, betonem, tynkami, gładziami, gipsami,  
ceramiką budowlaną. 

NAŁóŻ AKRYL, POMALUJ FUGĘ I GOTOWE!!!

www.denbraven.pl
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SUPER BIAŁE PŁYTY SUFITOWE  
O DOSKONAŁYCH WŁAŚCIWOŚCIACH  
ODBIJAJĄCYCH ŚWIATŁO 
Nakładając powłokę stosowaną 
w   przemyśle kosmicznym w  USA na 
rdzeń ze skalnej wełny mineralnej o wy-
sokich właściwościach, ROCKFON 
opracował niezwykle wytrzymałe ma-
towe płyty sufitowe, które są widocznie 
bardziej gładkie i znacznie bielsze. Ul-
trabiałe płyty ROCKFON Blanka po-
siadają wysoki współczynnik odbicia 
i  rozproszenia światła, które umożli-
wiają maksymalnie równomierne roz- 
przestrzenianie się naturalnego świat-
ła. Niezależne testy wykazały, że płyty 

roCkFon® blanka™ 
– najbielsze płyty sufitowe rockfon

w  miejscu montażu. Testy wytrzy-
małości powierzchni wykazały, że 
płyty ROCKFON Blanka są najlepsze 
w  swojej klasie, a  specjalna powłoka 
ułatwia usuwanie zabrudzeń za pomo-
cą wilgotnej ściereczki. Płyty zostały 
zaprojektowane z myślą o odporności 
na codzienną eksploatację i wytrzyma-
łości oraz posiadają 15-letnią gwaran-
cję, co zapewnia właścicielom budyn-
ków długi cykl życia produktu. 
Oprócz tego płyty ROCKFON Blanka 
posiadają bardzo dobre właściwości 
akustyczne, stabilność wymiarową 
i  odporność ogniową zapewniane 
przez skalną wełnę mineralną. Płyty 
ROCKFON Blanka są wytwarzane 
w  42% z  przetworzonych materiałów 
i w pełni nadają się do recyklingu.

ROCKFON Blanka charakteryzują się 
współczynnikiem odbicia światła 87%  
i wartością L przekraczającą 94, co spra-
wia, że są to jak dotąd nasze najbielsze 
płyty sufitowe.

POWIERZCHNIA UMOŻLIWIAJĄCA  
MONTAŻ W DOWOLNYM UŁOŻENIU 
I DŁUGI CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Dzięki specjalnej powłoce zagwaran-
towany jest brak określonego kierunku 
ułożenia włókien powierzchni płyt, co 
przyspiesza montaż i  ogranicza ilość 
odpadów. Dzięki antystatycznym właś-
ciwościom powłoki, płyty ROCKFON 
Blanka są odporne na pył unoszący się www.rockfon.pl

  dokĄd ZmierZa rynek

W KTórycH PoWiaTacH MoŻe PoWSTać NajWięcej 
MieSZKań W bUdoWNicTWie iNdyWidUalNyM?
Odpowiedź na tytułowe pytanie jest ważna dla wykonawców budowlanych, producen-
tów materiałów budowlanych oraz kupców tymi materiałami handlujących. Może pomóc 
w prognozowaniu popytu na stosowane w budownictwie indywidualnym systemy i wyroby. 
Dlaczego interesują nas w  Głosie PSB powiaty? Ponieważ właśnie na  lokalnych, powiato-
wych rynkach prowadzą działalność najważniejsi klienci składów PSB, Centrów Budow-
nictwa PSB-Profi i sklepów PSB-Mrówka. Mówiąc wprost – są nimi małe i średniej wiel-
kości firmy budowlane i budowlano-remontowe. To one realizują zlecenia indywidualnych 
inwestorów na budowę domów mieszkalnych.

SEZON LEPSZY NIŻ POPRZEDNI
Nikt, żaden statystyk, nie wie tyle o lokalnym rynku budowla-
nym co wykonawcy mający siedziby w jego obrębie. Swój po-
wiat trzeba znać jak własną kieszeń, bo od tego zależy czy przy-
słowiowe kieszenie będą pełne pieniędzy płynących ze zleceń 
na roboty budowlane i remontowe. Często jednak taka wiedza 
nie wystarczy. wiele firm wykonawczych musi „eksportować” 
swoje usługi poza teren macierzystych powiatów. Raz, dlate-

go że gdzie indziej można lepiej zarobić, po drugie, gdy u siebie 
co rusz natykają się na ostrą konkurencję. i właśnie do wszyst-
kich ekspansywnych wykonawców adresujemy informację, 
w których powiatach mogą liczyć na zlecenia w 2016 r.
Nie wchodząc w gąszcz liczb przypomnimy tylko, że w 2015  r. 
wydano w  Polsce pozwolenia na budowę 87  577 mieszkań 
w budownictwie indywidualnym, to jest o niemal 15,5% wię-
cej niż w roku poprzednim. Jeszcze lepszą dynamikę uzyskano 
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Mieszkania w  budownictwie indywidualnym, na budowę których 
wydano pozwolenia w 2015 r.

w  budownictwie deweloperskim, ta forma interesuje jednak 
przede wszystkim duże i największe firmy wykonawcze, a małe 
i średnie w mniejszym zakresie. Poza tym deweloperzy koncen-
trują swoją uwagę głównie na 6 największych aglomeracjach 
(Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk). W bu-
downictwie indywidualnym koncentracja ma inny wymiar, jest 
bardziej „rozproszona”, ale też godna zainteresowania. Zwraca 
na przykład uwagę, że zaledwie w 19 powiatach (5% spośród 
380 wszystkich powiatów w  polsce) wydaje się niemal rok 
w rok pozwolenia na budowę około 20% mieszkań w budow-
nictwie indywidualnym. Gdy weźmiemy pod uwagę 76 po-
wiatów (20% z ogólnej liczby) okaże się, że powstaje w nich 
około 50% takich mieszkań.

SPEKTAKULARNE WYNIKI
Jak wypada, najogólniej biorąc, porównanie dynamiki pozwo-
leń na budowę mieszkań w  budownictwie indywidualnym 
w 2015 r. wobec roku poprzedniego – w 259 powiatach liczba 
mieszkań w  nowych budynkach mieszkalnych, na których 
budowę wydano pozwolenia wzrosła, w 117 spadła, a w 4 nie 
zmieniła się. Wzrosty o  ponad 100 mieszkań miały miejsce 
w 35 powiatach, w tym powyżej 200 w 14 powiatach (rekordo-
wo w piaseczyńskim – wzrost o 523 mieszkania i w średzkim 
– o 462). Spadki powyżej 100 mieszkań zanotowano w 3 powia-
tach: nowodworskim, m. Opole i m. Siedlce.
w których powiatach inwestorzy indywidualni zlecą wyko-
nawcom budowę największej liczby domów jednorodzin-
nych? mapa pokazuje, że więcej niż tysiąc mieszkań może po-
wstać w tej formie budowania w powiatach: poznańskim (gdzie 
w 2015 r. wydano pozwolenia na budowę w budownictwie in-
dywidualnym 1569 mieszkań – rekord w skali kraju!), krakow-
skim, m. Rzeszów, piaseczyńskim i wołomińskim. W 28 powia-
tach wydano pozwolenia na budowę od 500 do 999 mieszkań 
w budownictwie indywidualnym, w 61 może powstać od 250 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2011 2012 2013 2014 2015
poniżej 100 od 100 do 249 od 250 do 499 powyżej 500

Wykres 1. Liczba powiatów, w których wydano 
pozwolenia na budowę określonej liczby mieszkań

 w budownictwie indywidualnym   

do 499 takich mieszkań, w 171 od 100 do 249, a w 115 powia-
tach poniżej 100 mieszkań.
kolory zieleni (nadzieja…, w  tym przypadku na własny 
domek) najczęściej barwią powiaty sąsiadujące z  wielki-
mi miastami: warszawą, krakowem, poznaniem, wrocła-
wiem, łodzią, tworzącymi trójmiasto Gdańskiem, Gdynią 
i  sopotem oraz z  ośrodkami rozwijającymi się wyjątkowo 
dynamicznie: rzeszowem, bydgoszczą i toruniem, białym-
stokiem, kielcami czy lublinem. Mniej optymizmu, ale jed-
nak, niesie pomarańcz przynależna powiatom wokół kolejnych 
dużych miast – zaczynając od północy: Szczecina, Koszalina, 
Słupska, Olsztyna a kończąc na gęsto zaludnionych powiatach 
Polski centralnej i południowej, ze Śląskiem, Małopolską i Pod-
karpaciem. Najwięcej powiatów barwi jasna żółć, przeważająca 
zwłaszcza w  województwach: Zachodniopomorskim, Lubu-
skim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Mazo-
wieckim, Świętokrzyskim, Dolnośląskim, Śląskim, Lubelskim 
i Podkarpackim. Białe plamy na mapie tworzą liczne powiaty 
województw: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, wschod-
niej części Lubelskiego i Podkarpackiego, a także zwartej czę-
ści Świętokrzyskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Lubuskiego, 
Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

wykres 1 oddaje zmiany w  poszczególnych zakresach licz-
bowych pozwoleń w powiatach w  latach 2011–2015. Większą 
dynamiką wzrostów/spadków odznaczają się kategorie skrajne 
– najmniej i najbardziej liczne.

Powiaty, w  których przyspieszenie bądź spowolnienie w  po-
szczególnych latach miało najbardziej spektakularny cha-
rakter to, obok piaseczyńskiego i  średzkiego, notujące ponad 
2,5-krotny wzrost w 2015 r. wobec 2014 r. powiaty: m. Bielsko-
-Biała (508 wobec 182), wrzesiński (394 wobec 150), m. Gliwi-
ce (353 wobec 129), aleksandrowski (287 wobec 106). Wzrosty 
podobnej skali notowano też w innych latach, np. 2,5-krotny 
w  powiecie m. Rzeszów (1294 mieszkania w  2014 r. wobec  
514 mieszkań w  2013 r.), ponad 2-krotny w  kartuskim 
(690 w 2014 r. wobec 323 w 2013 r.) i m. Szczecin (450 w 2013 
r. wobec 201 w  2012  r.). Patrząc z  perspektywy ostatnich 
5 lat rekordowe wzrosty notowano w  powiatach m. Gliwi-
ce (niemal 5-krotny), m. Lublin (ponad 4-krotny) i  m. Żory 
(niemal 4-krotny). Równolegle krzywe oddające dynamiki 
w niektórych powiatach opadły w dół, ale mniej gwałtownie –  
np. w kieleckim, nowosądeckim, tarnowskim, mińskim, zgier-
skim, nowotarskim, olsztyńskim, dębickim, płockim, żywie-
ckim, ostrołęckim.
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Wykres 2. Średnia powierzchnia mieszkań, na których budowę
wydano pozwolenia (w m2) 

WIĘCEJ MIESZKAŃ, MNIEJ METRóW
Optymizm związany ze wzrostem liczby mieszkań w budowni-
ctwie indywidualnym, jaki odnotowano w 2015 r., studzi nasila-
jący się w ostatnich latach trend malejącej średniej powierzchni 
użytkowej mieszkań. dotyczy to zarówno budownictwa indy-
widualnego jak i realizowanego w pozostałych formach (tutaj 
przy zdecydowanej dominacji budownictwa deweloperskiego, 
inne rodzaje – budownictwo spółdzielcze, zakładowe, społeczne 
czynszowe i komunalne – stanowią niewielki margines).
wykres 2 musi niepokoić zarówno wykonawców budowla-
nych, jak i producentów materiałów oraz kupców. Mniejsze 
mieszkania pochłaniają mniej materiałów i  wymagają mniej-
szego nakładu robocizny.

Tabela 1. Województwa z  największą i  najmniejszą średnią po-
wierzchnią mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia w bu-
downictwie indywidualnym

rok największa m2 najmniejsza m2

2008 Podlaskie 175,9 Pomorskie 128,9

2009 Podlaskie 169,6 Zachodniopomorskie 130,7

2010 Podlaskie 172,6 Zachodniopomorskie 131,2

2011 Podlaskie 166,6 Lubuskie 133,6

2012 Podlaskie 164,1 Dolnośląskie 128,3

2013 Podlaskie 161,5 Lubuskie 128,7

2014 Podlaskie 164,4 Lubuskie 121,8

2015 Małopolskie 155 Dolnośląskie 121,9

woje- 
wództwo

śred- 
nia największa najmniejsza

Dolnośląskie 121,9 Powiat  
bolesławiecki 158,8 Powiat  

średzki 81,1

Kujawsko- 
-Pomorskie 132,3 Powiat  

m. Toruń 173,3 Powiat  
aleksandrowski 90,3

Lubelskie 125,3 Powiat  
lubelski 156,5 Powiat  

m. Lublin 71,8

Lubuskie 124,3 Powiat  
międzyrzecki 147 Powiat  

nowosolski 112,5

Łódzkie 138,4 Powiat  
pabianicki 168,1 Powiat  

m. Skierniewice 80,8

Małopolskie 155 Powiat  
tatrzański 196 Powiat  

m. Nowy Sącz 122,4

Mazowieckie 136,6 Powiat  
siedlecki 159,7 Powiat  

m. Siedlce 86,5

Opolskie 144,8 Powiat  
prudnicki 201,9 Powiat  

m. Opole 121,7

Podkarpackie 122,2 Powiat  
m. Krosno 171,8 Powiat  

m. Rzeszów 73,6

Podlaskie 149,8 Powiat  
zambrowski 188,8 Powiat  

m. Suwałki 82

Pomorskie 127,8 Powiat  
m. Sopot 298,7 Powiat  

kościerski 97,8

Śląskie 133,7 Powiat 
rybnicki 169,1 Powiat  

m. Bielsko-Biała 87,9

Święto- 
krzyskie 133,9 Powiat 

kazimierski 155,3 Powiat  
m. Kielce 114,5

Warmińsko- 
-Mazurskie 134 Powiat  

m. Olsztyn 185,6 Powiat  
iławski 98

Wielko- 
polskie 126,9 Powiat 

krotoszyński 165,6 Powiat 
wrzesiński 86,9

Zachodnio- 
pomorskie 122,8 Powiat  

wałecki 165,1 Powiat  
m. Koszalin 93,8

Tabela 2. Przeciętne powierzchnie mieszkań [m2] w nowych budyn-
kach mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w  bu-
downictwie indywidualnym w 2015 r.

W 2015 r. średnia powierzchnia użytkowa mieszkania, na któ-
re uzyskano pozwolenie w budownictwie indywidualnym była 
mniejsza o 5,8% od notowanej 8 lat wcześniej. Licząc w metrach 
kwadratowych 2015 r. przyniósł spadek powierzchni wobec 
bardzo dobrego 2009 r. aż o 12,7 m2. Równolegle deweloperzy 
zmniejszyli zakładaną w pozwoleniach na budowę powierzch-
nię mieszkań pomiędzy rokiem 2008 a 2015 aż o 10,8%. W me-
trach kwadratowych spadek pomiędzy bardzo dobrym 2009 r. 
a rokiem 2015 przekroczył u deweloperów 10,2 m2.

� Sięgamy w artykule do danych o pozwoleniach na budo-
wę, ponieważ od wielu lat obserwujemy, zwłaszcza w budow-
nictwie indywidualnym, współbieżność liczby mieszkań, na 
budowę których wydano pozwolenia i liczby mieszkań rozpo-
czynanych. Przyjmując liczbę mieszkań, na budowę których 
wydano pozwolenia w danym roku za 100 – liczba mieszkań 
w tymże roku rozpoczętych oscyluje między 93 a 98.
� Chcąc odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak dużo czy tak 
mało mieszkań w  budownictwie indywidualnym powstaje 
w określonych powiatach należy sięgnąć do podstawowych 
danych na temat demografii (gęstość zaludnienia, tenden-
cje), urbanizacji (dynamizm poszczególnych ośrodków miej-
skich, rozrost miejscowości-sypialni wokół nich), PKB, nasi-
lającej się migracji zarówno wewnątrz kraju, jak i zagranicę.
� Znajomość statystyki z  wymienionych dziedzin, w  tym 
także z  zakresu budownictwa mieszkaniowego, w  żadnym 
jednak razie nie zastąpi zawodowej wiedzy o lokalnych ryn-
kach. Ale może pomóc w uporządkowaniu informacji z wie-
lu innych źródeł.

Mirosław Ziach

Sięgając do statystyki z województw – spadki w budownictwie 
indywidualnym notowano w ostatnich latach zarówno w tych, 
w których średnia powierzchnia mieszkań była największa, jak 
i  w  tych, gdzie mieszkania miały metrów kwadratowych naj-
mniej (tabela 1).
tabela 2 pokazuje, że jeszcze większe różnice mają miejsce – co 
oczywiste – pomiędzy powiatami.
Największe różnice przeciętnej powierzchni mieszkań w powia-
tach mają miejsce w województwach: Pomorskim, Podlaskim 

i Podkarpackim – w każdym ponad 95 m2 pomiędzy powiatami 
notującymi w 2015 r. rekordy i najmniejsze powierzchnie.
Najmniejsze różnice wystąpiły w  województwie Lubuskim 
i Świętokrzyskim – poniżej 41 m2 pomiędzy powiatami notują-
cymi rekordy i najmniejsze powierzchnie.
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choroby zawodowe  �  budowniCtwo

dariusz Klarecki, lek. med. w hotelu Słoneczny 
Zdrój Medical Spa&Wellness w busku-Zdroju 

Choroby neurologiczne to schorzenia związane z nieprawid-
łowym  funkcjonowaniem układu nerwowego ośrodkowego/
mózg i rdzeń kręgowy/ oraz obwodowego /połączenia nerwowe 
pomiędzy układem ośrodkowym a całą resztą organizmu/.  
To wiele zaburzeń, o różnym podłożu, objawach, przebie-
gu oraz leczeniu. Podobnie jak choroby onkologiczne budzą 
powszechny lęk. Mogą dotyczyć każdego człowieka, niezależ-
nie od trybu życia, wieku, płci i portfela. Niestety nie omijają 
pracowników budownictwa i to na każdym stanowisku pracy.

choroby neurologiczne

przyczyny chorób neurologicznych są 
bardzo zróżnicowane. dotyczą jego 
części ośrodkowej (urazy, guzy, udary, 
padaczka, zespoły otępienne, neuroin-
fekcje, wady rozwojowe, zatrucia toksy-
nami) albo obwodowej (uszkodzenia, 
zapalenia nerwów, zespoły korzeniowe, 
polineuropatie). Są też takie schorzenia 
neurologiczne, w których dochodzi jed-
nocześnie do uszkodzeń części ośrod-
kowej i  do zmian „na obwodzie“ np. 
w  stwardnieniu rozsianym. Są wreszcie 
schorzenia, które wybiórczo dotyczą 
rdzenia kręgowego lub mózgu.
Choroby układu nerwowego można 
podzielić na schorzenia pierwotne, po-
jawiające się w układzie nerwowym oraz 
na schorzenia wtórne, czyli takie, które 
pojawiają się w wyniku zaburzeń innych 
narządów i  układów. wtórne choroby 
neurologiczne mogą być powikłaniami 
innych chorób lub skutkiem ich rozwoju 
i  zajmowania kolejnych układów orga-
nizmu, np. miażdżyca, źle kontrolowana 
cukrzyca.

pierwotne choroby neurologiczne, nie-
będące powikłaniami innych schorzeń, 
to np: padaczka, migrena, udar mózgu, 
zapalenie opon mózgowych, stward-
nienie zanikowe boczne, stwardnienie 
rozsiane, choroba Parkinsona, choroba 
Alzheimera i wiele innych.
układ nerwowy starzeje się – w wyniku 
tego nieuchronnego procesu dochodzi 
do wystąpienia zespołów otępiennych, 
do których zalicza się chorobę Alzheime-
ra oraz otępienie starcze. Najczęstszą jed-
nak przyczyną postępującego otępienia 
są ciągle jeszcze choroby naczyń, przede 
wszystkim miażdżyca i źle leczone nad-
ciśnienie tętnicze.
Na zaburzenia układu nerwowego 
ogromny wpływ ma stres i  przewlekłe 
przemęczenie, z  powodu nadmiernej 
eksploatacji fizycznej i  psychicznej or-
ganizmu. Aby sprostać stale rosnącym 
oczekiwaniom w  domu i  pracy wobec 
nas, narażamy się na przewlekłe prze-
męczenie psychiczne i  to nieżadko 
świadomie, a do tego często w trudnych 
relacjach z innymi ludźmi. Zamiast szyb-
ko zareagować na dolegliwości bólowe, 
ograniczenie sprawności, czy też kłopoty 
ze snem i zdrowiem psychicznym, para-
doksalnie ukrywamy dokuczliwe dolegli-
wości, jakby to było coś wstydliwego. To 
wielki błąd. Choroby neurologiczne wy-
magają szybkiej reakcji, bo im wcześniej 
się nimi zajmiemy, tym większe szanse 
na zatrzymanie rozwoju choroby lub cał-
kowite wyzdrowienie.
Zapamiętaj!!! Choroby nerologiczne, 
ze względu na rolę jaką odgrywa układ 
nerwowy w  organizmie, mają kluczo-
wy wpływ na funkcjonowanie każdego 
chorego w życiu prywatnym i pracy, na 
jego zachowanie, a  często na długość 
i jakość życia.

Personel Zakładu Rehabilitacji Medycz-
nej tworzy świetnie wykształcony i pro-
fesjonalny zespół magistrów fizjoterapii, 
w tym aż 5 terapeutów manualnych.
do metod leczniczych używanych 
w  Zakładzie rehabilitacji leczniczej 
hotelu słoneczny Zdrój należą: kąpiele 
w  buskich wodach siarkowych, okłady 
borowinowe, hydroterapia, rehabilita-
cja indywidualna i  zespołowa, masaże 
lecznicze, laseroterapia, fala uderzenio-
wa, kriosauna, zabiegi prądowe, ultra-
dźwięki, masaż limfatyczny BOA, ma-
saż Aquavibron, masaż mechaniczny 
Aquamed, kabina PUVA. Sprzętem re-
habilitacyjnym, którym niewiele ośrod-
ków w  Polsce maże się pochwalić jest  
Targumet System, PST i jedyne w Polsce 
Centrum Biomechanicznej Stymulacji 
(BMS).

lek. med. Dariusz Klarecki

W  Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej  
hotelu Słoneczny Zdrój najczęściej reha-
bilitujemy pacjentów z  takimi chorobami 
neurologicznymi jak:
– rwa szyjno-ramienna i kulszowa często 

o charakterze porażennym (opadająca 
stopa),

– kregosłupopochodne bóle i zawroty 
głowy (spektakularne rezultaty),

– kręgosłupopochodne szumy uszne,
– zespół cieśni nadgarstka,
– zespół bolesnego barku,
– migreny i zaburzenia snu,
– stwardnienie rozsiane (SM) w okresie 

remisji,
– stany po udarach mózgu z ubytkami 

neurologicznymi,
– niedowład nerwu twarzowego,
– choroba Parkinsona,
– fibromialgia,
– stany po przebytej chorobie Heinego-

-Madina,
– przewlekłe zmęczenie i inne schorzenia.
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inwestycje WioSNą    MróWKi roSNą 

221 sklep Mrówka – roPcZyce, 
inwestor ceNTrUM PlUS sp. z o.o., 

powierzchnia marketu 950 mkw. + 400 mkw. ogród

220 Mrówka – oPaTóW,
inwestor ProFarb sp. z o.o.,

powierzchnia 1000 mkw.

218 market Mrówka – MalborK, 
inwestor SaMbor Sa,

powierzchnia 2000 mkw.

217 Mrówka – oPole lUbelSKie, 
inwestor HdaP Sławomir lankamer, 

powierzchnia 1250 mkw. + ogród 400 mkw.

w kwietniu i maju 2016 roku sieć mrówek powiększyła się o 
kolejne 11 placówek w: białej podlaskiej, świnoujściu, Czy-
żowicach, kowalu, kałdowie k/malborka, Chęcinach, opo-
lu lubelskim, malborku, elblągu, opatowie i ropczycach. 
łącznie od początku tego sezonu powstało 16 sklepów, 
gdzie w minionym roku powstało ich 30. tej wiosny mrów-
ki naprawdę rosły. na koniec maja sieć liczyła 221 placówek. 

Mrówki są obecnie najliczniejszą siecią detaliczną sektora 
„dom i ogród” w Polsce. Funkcjonują głównie w miastach po-
wiatowych, ale także w miejscowościach gminnych pod nazwą  
„Mini-Mrówka” (jest ich obecnie 62). Do końca roku planujemy  
powiększenie sieci do ok. 240 marketów.

Każdemu otwarciu sklepu PSB-Mrówka towarzyszy moc atrak-
cji, promocji, konkursów z cennymi nagrodami dla dorosłych 
i dla dzieci. Przedstawiciele dostawców Grupy PSB oraz prze-
szkoleni pracownicy sklepu doradzają i pomagają klientom  
w dokonywaniu zakupów.

przedstawiamy galerię zdjęciową z otwarcia 11 sklepów 
mrówka w polsce (w iV–V 2016)

219 sklep Mrówka – elbląG, 
b&H SUPPly sp. z o.o.,

powierzchnia 5300 mkw.
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WioSNą    MróWKi roSNą 

216 sklep Mini-Mrówka – cHęciNy, 
inwestor erKaZeT ryszard Znojek,

powierzchnia 450 mkw. + ogród

215 Mini-Mrówka – KałdoWo K. MalborKa, 
inwestor KrZySZToF GrZeSiK, 
powierzchnia 520 mkw. + ogród

214 market Mini-Mrówka – KoWal, 
inwestor aliK sp. z o.o., 
powierzchnia 550 mkw.

212 sklep Mrówka – śWiNoUjście, 
inwestor WiNKiel sp. z o.o., 

powierzchnia 1300  mkw. + 500 mkw. ogród
211 Mrówka – biała PodlaSKa, 

inwestor b&H SUPPly sp. z o.o., 
powierzchnia 1800 mkw. + ogród 400 mkw.

213 Mrówka - cZyŻoWice, 
inwestor MiXPol sp. z o.o.,

powierzchnia 3600 mkw.
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kronika
Certyfikat „złoty płatnik 2015”
Grupa psb otrzymała certyfikat „Złoty płatnik 2015”, 
przyznany przez euler Hermes, potwierdzający naj-
wyższe standardy dyscypliny płatniczej. tym samym 

Grupa należy do elitarnego grona rzetel-
nych kontrahentów. 

również partner Grupy psb – fir-
ma elGryF sp. z o.o., prowadząca 
sklep psb-mrówka w Gryfinie, 
otrzymała certyfikat „Złoty płat-
nik 2015”.
Firma Euler Hermes jest wiodącym 
na świecie dostawcą rozwiązań w  za-

kresie ubezpieczeń należności i jest 
częścią międzynarodowej grupy Allianz. 

Euler Hermes prowadzi Program Analiz Na-
leżności, z którego wyłania firmy, które posiadają wskaź-
nik moralności płatniczej powyżej 80 punktów, raiting 
na poziomie powyżej CCC oraz nie mają aktywnych 
windykacji. Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia  
te kryteria. Co oznacza, że Złoty Certyfikat to elitarne 
wyróżnienie świadczące o rzetelności podmiotu. 
natomiast średni wskaźnik moralności płatniczej  
w polsce w 2015 r. wyniósł 58 punktów, zaś Grupy psb 
99 punktów.

„laur powiatu 
wałeckiego”

Agencja Handlowa BAZA sp. 
z.o.o z Wałcza otrzymała (13 
maja 2016  r.) główną nagro-
dę „Laur Powiatu Wałeckiego”  
w kategorii gospodarczej za  
całokształt 24 lat działalności 
na terenie miasta i powiatu wa-
łeckiego.

Rafał Przywitowski i Mateusz Przywitowski właściciele Mrów-
ki oraz drogerii Jasmin w Żurominie zajęli pierwsze miejsce  
w kategorii „Drogeria Średniego Formatu”. Uroczystość wrę-
czania nagród odbyła się 10 maja 2016 r. w Warszawie.

dostawcy
rozbudowa fabryki Velux 

w namysłowie
10 maja 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części 
fabryki okien i kołnierzy Velux w Namysłowie. Zakończona 
inwestycja ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę efek-
tywności produkcji. Zakład od lat dynamicznie się rozwija – 
jest największym producentem oraz pracodawcą w regionie.
Dzięki nowej inwestycji powierzchnia produkcyjno- 
magazynowa w fabryce Velux zwiększyła się o 4 260 mkw. i ca- 

łość, obejmująca 9 
hal, liczy teraz ponad  
67 tys. mkw. To 
obecnie największy 
zakład produkcyjny 
w Namysłowie. Spe-
cjalizuje się w pro-
dukcji okien drew-
niano-poliuretano-
wych oraz kołnierzy 

aluminiowych. Nowa hala została umiejscowiona blisko dwóch  
linii montażu, co było decyzją strategiczną, związaną z rozwo-
jem produkcji i usprawnieniem procesu logistyki komponentów.

21 kwietnia 2016 r. w łódzkiej Atlas Arenie Srebrny Jubileusz 
świętowała firma Atlas. Na uroczystość przybyło blisko 1000 go-
ści, wśród nich zwłaszcza partnerzy biznesowi z kraju i zagranicy, 
a także przedstawiciele władz miasta i regionu oraz mediów.
Uroczystość rozpoczął kilkuminutowy pokaz zdjęć opowiada-
jących 25-letnią historię Atlasa. Następnie odbyły się oficjalne 
wystąpienia m.in. prezesa za-
rządu Atlasa Henryka Siod-
moka, a następnie głównych 
bohaterów wieczoru współ-
założycieli i współwłaścicieli 
Atlasa – Grzegorza Grzelaka 
i Andrzeja Walczaka. Nie 
zabrakło życzeń i gratulacji  
z okazji 25. urodzin, które 
składali właścicielom i prezesom Atlasa liczni goście – partne-
rzy biznesowi i także reprezentanci podmiotów Grupy Atlas. 
wśród przemawiających gości nie zabrakło przedstawicieli  
Grupy polskich składów budowlanych – największego odbior-
cy produktów atlasa. Oficjalną cześć spotkania zakończył występ  
Waldemara Malickiego i jego Filharmonii Dowcipu.
Drugą część uroczystości, otworzył dynamiczny i widowiskowy 
pokaz laserów, po którym na scenie koncertowali kolejni zapro-
szeni artyści – zespół El Saffron, Orkiestra Adama Sztaby, Natalia 
Kukulska oraz zespół Wilki. Atrakcją wieczoru był także ogrom-
ny urodzinowy tort, który między zgromadzonych gości podzie-
lili członkowie zarządu Atlasa. 

25-lecie firmy ATLAS
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13 maja 2016 r. zakończyła się  
V ogólnopolska olimpiada 
Budowlana „Buduj z Pasją”. 
Zwycięzcami zostali uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 w Tarnobrzegu 
Hubert Szlufik i Przemysław 
Czachór. drugie miejsce zajął 
ZSP nr 2 w Stalowej Woli, 
a trzecie ZS nr 1 w rzeszowie.

W  Olimpiadzie uczestniczyło 16 ze-
społów, które zakwalifikowały się w ra-
mach eliminacji regionalnych. Uczest-
nicy musieli wykazać się zarówno 
umiejętnościami praktycznymi w  kła-
dzeniu płytek na schodach i ścianie jak 
i teoretycznymi – pisali test. Zwycięzca-
mi dwudniowych zmagań zostali dwaj 
uczniowie tarnobrzeskiego ZSP – Hu-
bert Szlufik i Przemysław Czachór, któ-
rzy są uczniami drugiej klasy, a do zma-

gań przygotowywał ich Marek Serafin 
z Centrum Kształcenia Praktycznego.
Nagrody rozdano podczas uroczystej  
gali w  Tarnobrzeskim Domu Kultury, 
a zwycięzcy oprócz pamiątkowych pu-
charów otrzymali nagrody rzeczowe.
Finałowi Olimpiady towarzyszyły 
warsztaty i szkolenia dla uczestników, 

opiekunów, uczniów i wszystkich zain-
teresowanych innowacyjnością w  bu-
downictwie.
partnerem V olimpiady budowlanej 
była m.in. Grupa psb s.a. i  sklep  
psb-mrówka w tarnobrzegu oraz fir-
ma sopro (generalny sponsor), knauf 
i siniat. 

Ogólnopolska Olimpiada Budowlana „Buduj z Pasją”

szkolenia i Sniadania

proFi sokÓłka i  mrÓwka dĄbrowa białosto-
Cka – szkolenie dla wykonawców z firmą BluDolphin i PPG 
odbyło się 20 maja 2016 r. w Sokółce. W spotkaniu uczestni-
czyło 50 wykonawców, które poświęcone było taśmom z firmy 
BlueDolphin oraz farbom emulsyjnym z firmy PPG. 

mrÓwka rÓŻan – 8 kwietnia 2016  r. firma Kreisel przepro-
wadziła szkolenie w Zespole Szkół w Różan z klasami Techni-
kum Budowlanego. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o cen-
ne porady i zapoznali się z asortymentem firmy Kreisel.

proFi sokÓłka – 9 maja 2016 r. odbyło się śniadanie dla 
wykonawców z  udziałem firmy Rockwool, której przedstawi-
ciel zaprezentował wykonawcom swoje produkty i rozdał drob-
ne upominki.

matbud GliwiCe – podczas „Śniadania z Wykonawcami” 
firma VOX przedstawiła nowoczesne okładziny elewacyjne 
i  podbitki dachowe. Ciekawe, kwietniowe spotkanie poparte 
było szeregiem interesujących zagadnień teoretycznych i prak-
tycznych.

Mrówka, różan Matbud, Gliwice

Wiosną partnerzy PSB kończą szkolenia dla wykonawców oraz coraz częściej dla uczniów szkół budowlanych z cyklu „Szkoła 
dobrego Budowania PSB” (SdB). Prowadzone spotkania przez przedstawicieli producentów składają się przeważnie z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej, które poszerzają wiedzę uczestników o oferowanych produktach, ich właściwościach i sposo-
bach ich prawidłowego stosowania.
Przykładami takich szkoleń oraz śniadań są opisane poniżej spotkania u partnerów PSB.
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ZieloNa aKcja 
„MróWKa – czynimy naszą miejscowość piękniejszą”

brzeg

Hrubieszów

Serock

oraz w Świebodzinie pracownicy sklepów Mrówka wraz  
z dziećmi i nauczycielami z wybranej szkoły, przedszkola  
sadzili rośliny, kwiaty, krzewy, drzewka, po to aby ich miejsco-
wość stała się jeszcze piękniejsza. W kampanii udział wzięło 
ok. 600 dzieci ze szkół podstawowych (klasy 1–3) oraz przed-
szkoli.

Wiosną tego roku została przeprowadzona po raz pierwszy 
przez sklepy PSB-Mrówka zielona akcja pt. „Mrówka – czy-
nimy naszą miejscowość piękniejszą”. W 15 miejscowościach: 
Biłgoraju, Bolesławcu, Brzegu, Busko-Zdroju, Czempinie, 
Hrubieszowie, Jaśle, Kurzętniku, Różanie, Serocku, Strzel-
nie, Tomaszowie Lubelskim, Zduńskiej Woli, Świebodzicach  

różan

nagrodę rzeczową w postaci plecaka otrzymują:
– Renata Starjetzka z Nowego Dworu Gdańskiego,
– Krzysztof Starjetzki z Nowego Dworu Gdańskiego,

rozwiązanie „krzyżówki budowlanej” nr 8/2016. Hasło brzmi – „psb  – twoje cztery kąty”

– Sebastian Potocki z Bochni,
– Krzysztof Hyla z Krakowa.

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

imprezy, festyny

wościach. Niestety, ze względu na brak 
miejsca w numerze, możemy podać tyl-
ko poniższe przykłady, z kilkudziesięciu, 
imprez przeprowadzonych w tym okresie 
przez partnerów PSB.

Sezon budowlany rozpoczął się na dobre, 
nie tylko pod względem handlowym, ale 
również pod względem aktywności na-
szych partnerów na rynkach lokalnych. 
W sezonie wiosenno-letnim sklepy PSB-
-Mrówka i składy PSB prowadzą aktyw-
ne działania umacniające więzi z lokal-
ną społecznością. Organizują festyny, 
imprezy, pikniki, akcje charytatywne w 
swoich placówkach lub dołączają do im-
prez organizowanych w swoich miejsco-

Stalmet w Stalowej Woli zorganizował „dzień 
flagi” – 2 maja Mróweczka rozdała 2000 szt.  
flag biało-czerwonych

6 urodziny Mrówki w Nasielsku



Od kliku lat przychody Partnerów Grupy PSB uzyskują w I kwartale dobrą dynamikę wzrostu sprzedaży. 
Łączne przychody tych firm w I kwartale 2016 r. były wyższe o ponad 5% w stosunku do I kw. 2015 r. 
Od długiego czasu zauważamy, że duże firmy radzą sobie na rynku lepiej od małych, tak jest obecnie – 
najmniejsze podmioty w PSB (¼ populacji) odnotowały kilkuprocentowe spadki przychodów, z kolei te 
największe wykazały się średnio 8% wzrostem. 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

A jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych 
segmentach dystrybucji sieci PSB? 
Otóż w kanale detalicznym (sieć Mrówek) po I kwartale 
2016  r. sprzedaż like for like (ta sama ilość placówek) była 
większa prawie o 7%, a po pięciu miesiącach ta dynamika 
wzrosła do 11% w stosunku do 2015  r. Dynamiczny wzrost 
przychodów w sklepach Mrówka jest spowodowany kilkoma 
czynnikami – nasze palcówki w zdecydowanej większości 
są liderami na lokalnych rynkach, gospodarstwa domowe 
w małych miejscowościach wydają coraz więcej swoich 
dochodów na remonty i utrzymanie swoich domów, dobre 
efekty przynosi program lojalnościowy Payback.
Odmiennie przedstawia się sytuacja w kanale hurtowym 
– przychody po 4 miesiącach 2016 r. wzrosły o 1,1% do 
analogicznego okresu 2015 r., ale w placówkach Profi sprzedaż 
wzrosła aż o 16%. Na tak dobre efekty składa się także kilka 
przyczyn – Profi to lokalni liderzy pod względem asortymentu, 
logistyki, sprawności obsługi inwestycyjnej. Kluczową jednak 
rolę odgrywa lepsze zarządzanie – planowanie, motywowanie, 
organizacja pracy poszczególnych działów. 

Dynamika sprzedaży w grupach asortymentowych
Sprzedaż centrali Grupy PSB S.A. po 5 miesiącach 2016  r. 
była wyższa o ponad 12% od analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Łączny popyt za 5 miesięcy 2016 r. w stosunku 
do analogicznego okresu 2015 r. był wyższy aż w 15 grupach 
asortymentowych. Największy wzrost nastąpił w działach: 
ogród, otoczenie domu (+35%), narzędzia (28%), płytki, 
łazienki, kuchnie (+24%), oświetlenie, elektryka (+22%) oraz 
dekoracje (+23%). Natomiast spadek nastąpił w 3 grupach: 
sucha zabudowa (–3%), izolacje wodochronne (–4%) oraz 
cement, wapno (–19%).                                                         

(ml)

Analiza danych PSB

OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK 2016 ROKU
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Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. za 5 m-cy 2016 r.
w grupach asortymentowych w stosunku do 5 m-cy 2015 r.%




