
INSTRUKCJA  WYKONANIA 

OCIEPLENIA                               

"SYSTEM NA SYSTEM"

Wykonanie ponownego ocieplenia na już istniejącym, ma służyd zwiększeniu izolacyjności 

termicznej ścian, w przypadku braku prawidłowego funkcjonowania istniejącego systemu. 

Tego rodzaju prace renowacyjne przeprowadzone mogą byd wyłącznie wtedy, kiedy 

pozwala na to stan techniczny ściany i ocieplenia stanowiącego podłoże planowanych 

robót. Decyzja o zastosowaniu ponownego ocieplenia z wykorzystaniem dodatkowej 

izolacji termicznej o wymaganej grubości, stanowi optymalną alternatywę dla wyłącznej 

renowacji warstw zewnętrznych istniejącego ocieplenia. Warunkiem niezbędnym do 

efektywnego przeprowadzenia ponownego ocieplenia na już istniejącym, jest 

przygotowanie profesjonalnego projektu prac. Zawsze powinien byd on poprzedzony 

opinią techniczną lub ekspertyzą, która określi stan istniejącego ocieplenia i podłoża, oraz 

wskaże wszystkie niezbędne prace przygotowawcze i wytyczne do projektowania. Do 

ocieplenia należy stosowad system posiadający Aprobatę Techniczną, w której zawarto 

możliwośd wykorzystywania go jako drugiego układu termoizolacyjnego. Budowa systemu 

dociepleniowego oraz układ poszczególnych warstw pozostają standardowe, tak jak jest to 

zdefiniowane w wytycznych instrukcji wykonania i eksploatacji ETICS „złożone systemy 

izolacji cieplnej ścian zewnętrznych” ITB 447/2009.

SYSTEMY OCIEPLEŃ            

EUROTHERM, EUROTHERM ST

WSTĘP

WYKONANIE DODATKOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO EUROTHERM LUB 

EUROTHERM ST PRZY RENOWACJI DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU OCIEPLEO "SYSTEM 

NA SYSTEM"



ETAP I  OCENA POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest 

szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu (systemu) ociepleo oraz podłoża. Ocenę 

taką należy wykonad etapowo. W pierwszej kolejności należy przeprowadzid analizę 

istniejącej dokumentacji ocieplenia, tj.: projektu technicznego, dziennika budowy, notatek 

z budowy itp. Na tej podstawie, o ile dokumentacja jest dostępna i rzetelna, należy określid 

rodzaj zastosowanego systemu, zidentyfikowad jego składniki oraz ustalid jego klasyfikację 

ogniową. Ważnym elementem jest sprawdzenie, jak zostało wykonane mocowanie 

mechaniczne systemu ociepleo, w szczególności liczba, rodzaj i rozmieszczenie łączników 

oraz skutecznośd zamocowania. W drugim etapie należy wykonad odkrycie przekroju 

ocieplenia czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia: - czy wykonane ocieplenie odpowiada 

dokumentacji technicznej i projektowej. W szczególności, jaką posiada klasyfikację 

ogniową, czy widoczny układ spełnia wymagania zawarte w instrukcji montażu danego 

systemu. Następnie należy dokonad oceny rozbieżności i określid rodzaj i stan podłoża pod 

istniejącym ociepleniem. Badanie wyciętego przekroju istniejącego ocieplenia, zarówno 

warstw systemu, jak i podłoża ściennego należy wykonad zawsze, nawet jeśli stare 

ocieplenie nie wykazuje żadnych widocznych uszkodzeo. Ocena wizualna ma byd podstawą 

do oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji. Ostateczną decyzję o 

liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje posiadająca uprawnienia budowlane osoba 

(rzeczoznawca, projektant), która wykonuje ocenę techniczną.

Zaleca się w pierwszej fazie diagnostyki wykonanie odkrywek w dwóch lub trzech 

miejscach na ociepleniu, w obszarach ścian różniących się ekspozycją i specyfiką geometrii, 

np. w przypadku budynków wielorodzinnych na ścianie szczytowej oraz na ścianie z 

oknami. Dodatkowo sprawdzeniu należy poddad miejsca, w obszarze których występują 

odstępstwa od reszty elewacji np. zmienna grubośd styropianu zmiana konstrukcji i stanu 

ścian itp. Powierzchnia odkrywek nie powinna byd mniejsza niż 1 m2 . W przypadku gdy nie 

szacuje się liczby łączników i/lub sposobu klejenia, geometria odkrywek może byd inna. 

Jeśli obserwacja daje podobne wnioski na temat stanu ocieplenia w różnych punktach 

elewacji, można poprzestad na odkrywkach wykonanych w pierwszej fazie. Jeśli stan 

elewacji jest różny w sprawdzonych na wstępie miejscach, konieczne jest określenie 

indywidualnych metod diagnostycznych dla danego obiektu.

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU OCIEPLENIOWEGO

Jest to istotny element oceny technicznej, ze względu na to, że powierzchnia istniejącego 

ocieplenia staje się podłożem pod planowane, nowe ocieplenie.



Ręczne odrywanie przyklejonych klocków styropianu o wymiarach ok. 10 x 10 cm (liczba 

miejsc klejenia- kilka do kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni elewacji). 

Rozwarstwienie powinno nastąpid w styropianie. Jeśli wyniki testu nie są jednoznaczne, 

należy wykonad na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, 

tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp. (zgodnie z istniejącymi 

instrukcjami ITB), a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie zrobid testy. 

Ocena techniczna musi zawierad dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, jeśli 

wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosły pozytywnego rezultatu, bezwzględne 

wskazania usunięcia starego systemu ociepleo.

Sprawdzenie geometrii ścian po powierzchni starego ocieplenia.

Zamocowanie linek na elewacji lub przyłożenie łaty. Podanie maksymalnych odchyłek od 

płaszczyzny. W przypadku wystąpienia istotnych nierówności, autor opracowania powinien 

określid metodykę, w wyniku której zostanie uzyskane równe lico nowej elewacji.

Badanie przyczepności między warstwowej – ocena wizualna                                                 

Rozmieszczenie kleju i powierzchnia jego efektywnego przyklejenia

1) Sprawdzenie, czy wykonano klejenie obwodowe. ( W przypadku braku klejenia 

obwodowego istnieje ryzyko, że system nie spełni wymaganej klasyfikacji ogniowej (NRO) i 

należy rozważyd całkowite usunięcie starego systemu).

2) Sprawdzenie, czy całkowita powierzchnia nałożonego kleju wynosi 60% powierzchni 

płyty.

3) Sprawdzenie, czy zastosowano łączniki mechaniczne w wymaganej ilości na m2.

Podłoże pod istniejącym ociepleniem                                                                                                       

1) Sprawdzenie rodzaju podłoża.                                                                                                              

2) Sprawdzenie przyczepności kleju.                                                                                         

Rozwarstwienie (przy odrywaniu ręcznym klocków styropianu o wymiarach ok. 10 x 10 cm) 

powinno nastąpid w styropianie. Inne przypadki, takie jak odspojenie samoistne, 

odspojenie od podłoża, odspojenie od styropianu czy odspojenie z przemieszczeniem 

muszą byd rozpatrzone indywidualnie, ale w takich sytuacjach trzeba liczyd się z 

koniecznością całkowitego usunięcia starego ocieplenia.                                                                

3) Sprawdzenie układu i grubości warstw podłoża. Odwiert koronką – pomiar warstw w 

celu określenia długości łączników                                                                                                                        

4) Przydatnośd istniejącego podłoża do mocowania mechanicznego ostatecznego 

ocieplenia, określenie wartości charakterystycznej wyrywania łączników oraz 

sklasyfikowanie podłoża. (W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu / rodzaju / 

typu podłoża należy wykonad badanie wytrzymałości łączników; próba wyrywania 

łączników mechanicznych przewidzianych do mocowania nowego systemu ociepleo przy u 

życiu odpowiedniego urządzenia do wyrywania.

Sprawdzenie stanu wyprawy zewnętrznej istniejącego ocieplenia pod względem 

przyczepności kleju.

ETAP II  OCENA WYKONANYCH ODKRYWEK



INSTRUKCJA WYKONANIA NOWEGO OCIEPLENIA

Prace przygotowawcze

Mocowanie przy pomocy zaprawy klejącej nowych płyt izolacyjnych na istniejącym 

ociepleniu                                                                                                                                           

Zaprawę klejową należy nakładad na płyty styropianowe tzw. Metodą „ pasmowo-

punktową”, przy pomocy kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 

3-5 cm oraz dodatkowo plackami o średnicy 8-10cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy 

klejącej powinna obejmowad co najmniej 60% powierzchni płyty. Płyty przykleja się w 

układzie poziomym, ściśle jednak z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Przyklejając płyty styropianowe w rejonie naroży otworów należy tak dobierad płyty 

(docinad), by spoiny poziome i pionowe pomiędzy płytami nie pokrywały się z krawędziami 

otworów.

Ocenę stanu żelbetowych trójwarstwowych ścian zewnętrznych w eksploatowanych 

budynkach mieszkalnych, należy przeprowadzid zgodnie z Instrukcjami ITB nr 360, 374 oraz 

447. Badamy elementy podlegające sprawdzeniu, w związku z planowanym dodatkowym 

ociepleniem ścian zewnętrznych, (oprócz tych wskazanych powyżej, odnoszących się do 

wszystkich podłoży),

Jeśli ocena istniejącego ocieplenia wykaże, że może byd na nim zastosowane nowe, 

dodatkowe ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego 

należy naprawid, poprzez wklejenie w te miejsca płyt termoizolacyjnych z EPS (o 

parametrach zgodnych z izolacją zastosowaną w starym ociepleniu) i wykonanie na nich 

warstwy zbrojącej. Płyty powinny byd zgodne ze specyfikacją określoną w Aprobacie 

Technicznej instalowanego systemu. Należy zdemontowad stare i zamontowad nowe 

parapety i obróbki blacharskie. Projektant ocieplenia podejmuje decyzję o liczbie, rodzaju, 

długości i rozstawie łączników mechanicznych.

Wykonanie nowego ocieplenia

ETAP III  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE PODŁOŻE 

STANOWIĄ ŻELBETOWE ŚCIANY TRÓJWARSTWOWE.

Sprawdzenie, czy nie nastąpiło przemieszczenie płyt. Ocena wizualna. Przemieszczenia płyt 

względem siebie z reguły są widoczne w postaci spękao zewnętrznej warstwy ocieplenia . 

Diagnostyka stanu płyt oraz stalowych wieszaków według przywołanych wyżej instrukcji. W 

wyniku tej czynności musi zostad oceniony stan wieszaków, a na tej podstawie projektant 

podejmie decyzję o ewentualnym wzmocnieniu płyt Jeżeli pomiędzy płytami zaczęły 

pojawiad się przemieszczenia lub gdy diagnostyka wykaże, że wieszaki stalowe w znacznym 

stopniu zostały osłabione przez korozję lub przez wpływy zewnętrzne, należy zastosowad 

systemowe wzmocnienie połączenia warstwy fakturowej z warstwą nośną za pomocą 

specjalnych, dedykowanych rozwiązao renowacyjnych w postaci mechanicznych lub 

chemicznych kotew, posiadających odpowiednią Aprobatę Techniczną. Łączniki mocujące 

ocieplenie należy kotwid w warstwie fakturowej.



Wymagania dla łączników mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia 

na istniejących ociepleniach :                                                                                                                      

1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpieo stalowy wkręcany lub wbijany .                                                          

2. Trzpieo zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej.                                                                       

3. Łączniki dedykowane do danych klas podłoży (A, B, C, D, E).                                                             

4. Łączniki identyfikowalne: muszą zawierad identyfikację producenta, informacje o klasach 

podłoży, do których są dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj Aprobatą 

Techniczną                                                                                                                                              

5. Punktowa przenikalnośd cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczad 0,002 W/K; 

parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.                                                                          

6. Sztywnośd talerzyka nie więcej niż 1kN/mm.                                                                                                           

7. Średnica talerzyka – nie mniej niż 60mm.                                                                             

Łącznik do mocowania nowego ocieplenia należy stosowad w taki sposób, aby przeszedł 

przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod 

płytami termoizolacyjnymi znajduje się klej) i został we właściwy sposób zakotwiony w 

podłożu. Głębokośd zakotwienia łączników należy określid na podstawie Aprobaty 

Technicznej łącznika oraz klasyfikacji podłoża, określonego podczas odkrywek. Liczba 

łączników przy renowacji istniejących ociepleo nie powinna byd mniejsza niż 6 szt/m2 . 

Ostateczną decyzję o ich liczbie i rozmieszczeniu podejmuje projektant.

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy:                                          

1) Osadzid narożniki ochronne z siatką na narożach ścian budynku i na narożach drzwi 

wejściowych i balkonowych, oraz okien                                                                                                             

2) Wszystkie naroża otworów wzmocnid przez przyklejenie siatki o wymiarach 20x35 cm – 

przyklejając ją pod kątem 45º.                                                                                                                      

3) Wykonad niezbędne dylatacje za pomocą taśm uszczelniających lub profili dylatacyjnych.

Mocowanie mechaniczne nowych płyt izolacyjnych                                                           

UWAGA! Do kołkowania styropianu należy przystąpid najwcześniej po 24h od przyklejenia 

płyt styropianowych na istniejące ocieplenie.                                                                         

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne, wyjątek stanowid mogą 

inne rozwiązania techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie, objęte 

projektem ocieplenia. Do mocowania nowego docieplenia zaleca się stosowanie łączników 

z trzpieniem stalowym wkręcanym lub wbijanym , zapewniającym odpowiednio wysokie 

parametry wytrzymałościowe i bezpieczeostwo użytkowania oraz pozwalającym na 

kontrolowany montaż izolacji termicznej. Łączniki muszą posiadad odpowiedni dokument 

dopuszczający wyrób do obrotu, tj. Europejską lub krajową Aprobatę Techniczną. 



Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynad od naroży ścian, ościeży otworów i 

od dylatacji. Zaprawę klejową nanosi się na płyty styropianowe ciągłą warstwą o grubości 

około 3-4 mm. Zaprawę nanosi się pionowymi pasami o szerokości siatki z włókna 

szklanego. Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopid 

napiętą siatkę zbrojącą, unikając powstawania sfalowao, garbów i wybrzuszeo. Siatkę 

należy wtopid dokładnie w środek grubości zaprawy. Siatka zbrojąca powinna byd 

całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym wypadku leżed bezpośrednio na płytach 

styropianowych. Dokładne zatopienie siatki w środku grubości zaprawy podyktowane jest 

tym, że ma ona przejąd naprężenia cieplne występujące w warstwie zaprawy. Zbyt głębokie 

lub zbyt płytkie zatopienie siatki powoduje ,że zamiast osiowo - tak jak działają naprężenia 

cieplne – siatka będzie pracowad mimośrodowo, co w efekcie doprowadzi do powstania 

spękao i odspajanie się od styropianu warstwy zbrojonej (garby). Siatka musi byd 

całkowicie wciśnięta w zaprawę. Niedopuszczalne są prześwity (przebijanie) siatki w licu 

zaprawy. Grubośd warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej warstwy siatki winna 

wynosid nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Nie jest dopuszczalne doszpachlowanie 

cienkiej warstwy kleju o gr. 1 mm do wyschniętej warstwy zbrojonej ze względu na jej 

słabą przyczepnośd. W skrajnym przypadku (wyjątkowo) można nałożyd na widoczną siatkę 

dodatkową warstwę zaprawy o grubości 2-3 mm tak by łączna grubośd warstwy zbrojonej 

wynosiła 5 do 6 mm. W tym przypadku należy sprawdzid przyczepnośd dodatkowo 

nałożonej warstwy. Podczas wtapiania siatki w warstwę zaprawy należy zwracad uwagę by 

zakłady pionowe i poziome wyniosły minimum 10 cm.

Warstwa zbrojąca

Gruntowanie ścian można rozpocząd dopiero wtedy, gdy podłoże jest suche – jego 

wilgotnośd wynosi nie więcej niż 4%. Jeśli prace prowadzone są w optymalnych warunkach 

pogodowych tj. temperatura +20ºC i wilgotnośd powietrza 60%, grunt można nanosid na 

warstwę zbrojoną po minimum 3 dniach. Prace należy prowadzid w temperaturze nie 

niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC. Grunt należy nakładad za pomocą pędzla lub wałka 

pamiętając o jego równomiernym rozcieraniu na całej powierzchni. Po zagruntowaniu 

powierzchni ścian – należy odczekad 24 godziny i dopiero wtedy można rozpocząd 

nakładanie tynków.

Gruntowanie warstwy zbrojącej



Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Wykonywanie tynków można rozpocząd nie wcześniej niż po upływie 3 dni (w warunkach 

optymalnych) od wykonania warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona powinna byd sucha (4% 

wilgotności podłoża). Aplikację tynków należy prowadzid w temperaturze nie niższej niż 

+5ºC i nie wyższej niż +25ºC. Ściany budynków nie mogą byd silnie nasłonecznione 

dopuszczalna temperatura na powierzchni ścian nie może przekraczad +25ºC.W celu 

obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego wyschnięcia nakładanego tynku 

należy stosowad odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków 

przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, 

deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. W przypadku niebezpieczeostwa wystąpienia spadku 

temperatury poniżej +5ºC w trakcie jego wysychania, a minimum po 48 godzinach od jego 

nałożenia, również należy wstrzymad prace tynkarskie. Po wykonaniu tynku do momentu 

całkowitego wyschnięcia zaleca się stosowad siatki lub folie ochronne w celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W celu uniknięcia 

widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeżo nakładaną masą tynkarską, 

należy zapewnid wystarczającą liczbę pracowników i rusztowao, co pozwoli na płynne 

wykonanie wypraw. Jedną płaszczyznę architektoniczną wykonywad należy w jednym cyklu 

roboczym, unikając przerw w czasie nakładania tynku i przestrzegając naczelnej zasady 

„mokre na mokre”. Przygotowanie cienkowarstwowych zapraw tynkarskich i technologia 

ich zastosowania wg Kart Technicznych.

Jeśli istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym, nie spełnia wymagao formalnych 

zawartych w Aprobatach Technicznych i wytycznych producenta systemu, uniemożliwiając 

prawidłowe ponowne docieplenie wszystkich części elewacji (ościeża okienne, części pod 

parapetowe, loggie, płyty balkonowe itp.), lub w sytuacji, kiedy ponowne ocieplenie może 

znacząco zwiększyd szerokośd ościeża okiennego (ograniczając dostęp światła do okien), zawsze 

należy rozważyd usunięcie ocieplenia istniejącego i wykonanie w sposób prawidłowy nowego, z 

użyciem materiału termoizolacyjnego o niższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. W 

przypadku budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej, renowacja poprzez ponowne 

ocieplenie stwarza możliwośd wzmocnienia trójwarstwowej płyty żelbetowej poprzez 

zastosowanie dodatkowego połączenia płyt osłonowych (fakturowych) z płytami nośnymi za 

pomocą odpowiednich kotew. Należy pamiętad, iż wykonanie ocieplenia zamyka dostęp do 

konstrukcji ścian od zewnątrz na kilkadziesiąt lat, a więc przy szacowaniu wytrzymałości 

łączników, z ewentualnym uwzględnieniem ich nieodpowiedniego stanu, należy brad pod uwagę 

odpowiednio wydłużony okres czasu, a nie wyłącznie stan obecny. W każdym przypadku, w 

którym rozpatrywane jest usuniecie istniejącego ocieplenia lub wykonanie nowego na obecnym, 

oprócz ocen technicznych, zaleca się również przeprowadzenie analizy ekonomicznej 

rozważanych rozwiązao, w celu uzasadnienia wyboru.

UWAGA
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INSTRUKCJĘ OPRACOWANO NA PODSTAWIE

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3129/2016 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleo 

ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM”

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7509/2016 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleo 

ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM ST”

3. Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków.”

4. Instrukcja ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.”

5. Instrukcja ITB nr 418/2007 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”

6. Materiały własne firmy EURO-CHEM


