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WSTĘP

Instrukcja ta opisuje technologię ocieplania ścian zewnętrznych budynków złożonymi
systemami izolacji cieplnej EUROTHERM.
Technologia ta zwana była kiedyś „metodą lekką-mokrą”, potem BSO – bezspoinowym
systemem ocieplania. Ostatnio używa się nazwy ETICS
od angielskiej nazwy (External Thermal Insulation Composite System).
Metoda ta polega na umocowaniu do istniejących ścian od zewnątrz warstwowego
układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy
zbrojonej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej.

Rys. nr 1
Schemat
ETICS

ZALETY WŁAŚCIWIE WYKONANEGO OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU

• Zwiększenie izolacyjności termicznej ścian;
• Ograniczenie kosztów ogrzewania budynku;
• Poprawa mikroklimatu wnętrz;
• Redukcja istniejących mostków termicznych;
• Ochrona ścian zewnętrznych przed przemarzaniem;
• Wydłużenie trwałości elewacji i zwiększenie jej odporności na działanie warunków
atmosferycznych;
• Poprawa wizerunku i estetyki elewacji;
• Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych przy budowie instalacji grzewczej;
• Możliwość renowacji starych i zniszczonych elewacji (także na obiektach zabytkowych);
• Pełniejsza ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie zapotrzebowania na
energię grzewczą i ograniczenie emisji szkodliwych gazów (głównie CO2)
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Prace dociepleniowe powinny wykonywać wyłącznie firmy wyspecjalizowane. Optymalnie
powinny mieć autoryzację dostawcy systemu: firmy EURO-CHEM. Podstawą do
rozpoczęcia robót jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do
organu nadzoru budowlanego. Roboty dociepleniowe powinny być rejestrowane w
dzienniku budowy. Inwestor (zarządca budynku) może zażądać od wykonawcy robót
Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (wystawionej przez producenta) na zestaw
wyrobów do wykonywania ocieplenia – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.
Stosowanie elementów składowych z różnych systemów jest niedopuszczalne.
Systemy kombinowane najczęściej nie spełniają wymogów prawa budowlanego i poza nie
zachowaniem parametrów technicznych uniemożliwiają dochodzenie praw od producenta
w drodze reklamacji.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Prace dociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0C i nie wyższej
niż + 250C. Temperatura w ciągu doby poprzedzającej rozpoczęcie prac nie może być
niższa niż +50C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów
atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 0C w ciągu 24 godzin.
ETAPY WYKONYWANIA OCIEPLENIA

1. Zapoznanie się z projektem technicznym
2. Wykonanie prac przygotowawczych (montaż rusztowań, zgromadzenie materiałów i
sprzętu)
3. Przygotowanie podłoża
4. Przyklejanie płyt styropianowych do podłoża
5. Wyrównanie nierówności warstwy izolacyjnej
6. Wykonanie warstwy zbrojonej
7. Gruntowanie podłoża
8. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
9. Prace końcowe i porządkowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Każde płaskie, nośne podłoże o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej, równe,
wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym
(zmniejszającym przyczepność) nadaje się do wykonania systemu ociepleniowego.
A BUDYNKI NOWO ZBUDOWANE

W szczególności nadają się do tego ściany:
• monolityczne betonowe;
• z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych;
• murowane nieotynkowane ( z cegły, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych,
pustaków ceramicznych)
Mogą być ocieplane inne podłoża ścienne np.: drewno i materiały drewnopochodne,
wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa.
W przypadku podłoży bardzo chłonnych (np. gazobeton) wskazane jest ich gruntowanie
preparatem TER-GRUNT przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych.
B BUDYNKI ISTNIEJĄCE - TERMOMODERNIZACJA

W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest sprawdzenie jakości podłoża
ściennego. Ponadto należy zwrócić baczną uwagę na oznaki zakażenia mikrobiologicznego
(grzyby, pleśnie, algi).
Postępowanie w przypadku zakażenia mikrobiologicznego.
Usunąć mechanicznie wykwity i porosty. Umyć ściany środkiem do usuwania zakażeń
biologicznych.
Przygotowanie powierzchni ścian.
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajającej się zewnętrznej
warstwy materiału ściennego, łuszczenia się lub widocznych spękań i uszkodzeń. Stare
powłoki malarskie, tynki, które odspajają się od podłoża muszą być bezwzględnie
usunięte. Można je usuwać mechanicznie (piaskowanie, skuwanie, szczotką drucianą) lub
strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku wszystkich powierzchni budynków
istniejących należy je oczyścić przez zmycie wodą pod ciśnieniem. Istniejące nierówności i
te powstałe w trakcie czyszczenia należy uzupełnić i wyrównać. Do głębokości 10 mm –
zaprawą klejącą TERMOPLAST, o głębokości 10 - 20 mm zaprawą TERMOPLAST nakładaną
w kilku warstwach, w przypadku nierówności powyżej 20 mm naprawić wklejając materiał
termoizolacyjny (styropian) o odpowiedniej grubości. Po całkowitym wyschnięciu
wyrównanych nierówności całość zagruntować preparatem gruntującym TER-GRUNT.
Gdy jakość podłoża wzbudza wątpliwości należy wykonać próbę przyczepności. Próbki
styropianu o wymiarach ok. 100 x 100 mm przykleić w różnych miejscach elewacji (8 – 10
próbek). Klej TERMOPLAST S, przygotowany zgodnie z instrukcją, rozprowadzić po całej
powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Po 3 dniach
odrywać próbki ręcznie. Zerwanie powinno nastąpić w styropianie. W przypadku
oderwania całej próbki z klejem i podłożem należy usunąć warstwę słabo związaną z
podłożem. Podłoże zagruntować preparatem TER-GRUNT i wykonać ponowną próbę.
Rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne.

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA

Płyty styropianowe powinny spełniać następujące wymagania:
• co najmniej klasy E reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1 + A1:2010 odpowiadające
określeniu „samogasnące”;
• wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm;
• powierzchnie płyt szorstkie, po krojeniu z bloków;
• gęstość 15-20 kg/m3 ;
• krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień;
• grubość płyt: 20 – 200 mm;
• sezonowane;
Na budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych
dłużej niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt powinny być przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż
dłuższej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą się
tworzyć spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się w przejściach między
różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny
dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie zaprawy klejącej w
spoinach. Zaprawę klejącą TERMOPLAST S należy nakładać metodą krawędziowopunktową. Szerokość pasma zaprawy wzdłuż obwodu powinna wynosić co najmniej 5 cm.
Na pozostałej powierzchni rozłożyć masę klejącą plackami o średnicy 8 – 12 cm (Rys. 2)
Łącznie powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna wynosić co najmniej 60 %
powierzchni płyty. Ilość zaprawy klejącej i jej grubość zależą od stanu podłoża, musi być
zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po
nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie
docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać.
Nakładanie kleju metodą krawędziowo-punktową

płyta styropianowa
klej TERMOPLAST S
do przyklejania styropianu

Rys. 2

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej (Rys. 3). Listwy startowe (cokołowe) należy dopasować do grubości
stosowanego styropianu, mocować przy pomocy kołków rozporowych, używając
poziomnicy. W narożnikach budynku listwy przycięte pod katem 45 0 łączyć nakładkami z
tworzywa.

Schemat przyklejania płyt styropianowych do ścian

listwa cokołowa o szerokości odpowiadającej grubości styropianu

Rys. 3

Przyklejać płyty kolejno, pasami w taki sposób aby spoiny nie przebiegały w narożach
otworów (drzwi, okien) (Rys. 4) . Ewentualnych szczelin, powstałych między płytami nie
wolno wypełniać klejem, należy je uzupełnić paskami styropianu lub pianką (w przypadku
wąskich otworów).

Prawidłowy sposób przyklejania płyt styropianowych wokół otworów ściennych (drzwi, okna)

Rys. 4

Po zakończeniu klejenia całą powierzchnie dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem
ściernym lub specjalną tarką do styropianu. Powierzchnię odpylić.
DODATKOWE MOCOWANIA MECHANICZNE

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin
od przyklejenia płyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien określać projekt techniczny. W przypadkach,
gdy projekt nie jest wymagany zaleca się stosowanie łączników mechanicznych w ilości 4 8 szt. na m2 (Rys. 5). W przypadku stosowania styropianu o grubości powyżej 15 cm
łączniki muszą być bezwzględnie stosowane.

Schemat rozmieszczenia łączników mechanicznych (kołków)
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Rys. 5

Używane łączniki muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Długość
łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości styropianu i zaprawy klejowej.
Głębokość kołkowania powinna wynosić:
• lity beton, pełna cegła – minimum 50 mm
• podłoże o mniejszej nośności (gazobeton, cegła kratówka) – minimum 80 mm
Przykład:
styropian o grubości 100 mm na bloczki z gazobetonu
100 mm (styropian) + 80 mm (minimalna głębokość kotwienia)+10 mm (zaprawa klejąca) =
190 mm
Można stosować łączniki o długości co najmniej 190 mm
Dodatkowe mocowanie mechaniczne wykonuje się przez wbicie łączników mechanicznych
w uprzednio wykonane otwory w warstwie materiału izolacyjnego (styropianu) i ściany
budynku. Zaleca się, w celu uniknięcia powstania mostków termicznych, wykorzystanie
zaślepek styropianowych (fot. 1).

Fot. 1

Miejsce przeznaczone na łącznik nawierca się specjalnym frezem (fot. 2, 3, 4, 5), wierci się
otwór na kołek (fot. 6), wbija łącznik (fot. 7, 8, 9) i zakrywa dopasowaną zaślepką
styropianową (fot 10, 11).

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot.6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11

Można też wykonać kołkowanie bez użycia zaślepek, ale wymaga to dużej dokładności i
staranności wykonawczej, a mimo to nie gwarantuje uniknięcia powstawania mostków
termicznych i zachowania pełnych własności ociepleniowych budynku.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach
styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3
miesiącach, jeżeli przyklejenie płyt nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku
należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża i zwichrowania. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podłoża za pomocą łączników mechanicznych.
Nie należy zostawiać na zimę niezabezpieczonej klejem warstwy styropianu !
Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie i wzmocnienie wszystkich narożników. Wykonuje
się to przez wklejenie narożników perforowanych z siatką (fot. 12). Na nałożoną warstwę
wcześniej przygotowanej zaprawy klejącej TERMOPLAST nakładamy narożniki, dociskając
je do zaprawy. Korzystamy z poziomnicy, zachowując właściwe ułożenie poziome
i
pionowe.

Fot. 12. Narożnik z siatką

Każdy z systemów ociepleń potrzebuje trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego
połączenia tynku z ramą okna, drzwi i innych elementów budowlanych. Ten problem
rozwiązują listwy przyokienne z siatką (fot.13), które są umieszczane pomiędzy tynkiem i
ramą okna lub drzwi. Listwy posiadają specjalny element z klejem służący do
zabezpieczania folią okien i drzwi. Zabezpieczenie to umożliwia bezpieczne prowadzenie
prac budowlanych bez obawy zniszczenia lub zabrudzenia stolarki okiennej i drzwiowej. Po
zdjęciu folii ochronnej z taśmy samoprzylepnej PE listwę przyklejamy i mocno dociskamy
do czystej i suchej powierzchni ramy okna lub drzwi. Następnie z elementu
zabezpieczającego zdejmujemy warstwę ochronną i przyklejamy folię, zabezpieczając tym
okna i drzwi przed zabrudzeniem. Po zakończeniu wtapiania siatki i wykonaniu wyprawy
elewacyjnej odłamujemy element zabezpieczający z przyklejoną folią. Uzyskujemy czyste,
trwałe i estetyczne zakończenie prac dociepleniowych.

Fot. 13. Listwa
przyokienna z siatką

Zalety stosowania listew przyokiennych z siatką:
- brak uszkodzeń stolarki budowlanej poprzez prace związane z tynkowaniem;
- brak dodatkowych prac związanych z oczyszczaniem stolarki z pozostałości chemii
i tynku;
- brak powstawania mostków termicznych;
- zwiększenie oszczędności energii potrzebnej do ogrzania budynku;
- trwałe i estetyczne połączenie tynku ze stolarką budowlaną.
Poziome zakończenia systemu ociepleń powodują problemy z bezpiecznym i efektywnym
odprowadzeniem wody z powstałych krawędzi. W takich wypadkach należy stosować
listwy kapinosowe (okapnikowe) z siatką (Fot. 14). Należy je wkleić w poziome wystające
krawędzie ocieplenia elewacji.

Fot. 14. Listwa
okapnikowa z siatką

Zalety stosowania listew kapinosowych:
- ochrona poziomych krawędzi tynków;
- efektywne odprowadzenie wody i skroplin z miejsc wyjątkowo zagrożonych ich
powstawaniem.
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po
nałożeniu przygotowanej zaprawy TERMOPLAST na szerokość przekraczającą szerokość
siatki i grubość co najmniej 4 mm, należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią
napiętą siatkę zbrojącą, dociskając ją pacą ze stali nierdzewnej. Siatka powinna być
całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym wypadku leżeć bezpośrednio na płytach
styropianowych. Zużycie kleju wynosi 3,5 – 4,0 kg/m2. Pasy siatki zbrojącej powinny być
przyklejane na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady nie mogą pokrywać się ze spoinami
między płytami styropianu. Na narożnikach otworów w elewacji (okna, drzwi) należy
przykleić ukośnie (pod kątem 450) dodatkowe kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm) (Rys. 6)

Przyklejanie pasów siatki w narożnikach otworów ściennych (drzwi, okna)

Rys. 6

Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju (ok. 1 mm) do
wyschniętej warstwy zbrojonej ze względu na jej słabą przyczepność (zbyt szybkie
odparowanie wody z doszpachlowanej warstwy może skutkować jej odspojeniem od
podłoża).
Warstwa zbrojona musi być starannie zaszpachlowana, gdyż niedokładne jej wykonanie i
wyrównanie powierzchni ma wpływ na ostateczny wygląd elewacji. W przypadku
występowania nierówności oraz karbów konieczne jest zeszlifowanie ich papierem
ściernym – w przeciwnym razie będą one widoczne w strukturze cienkowarstwowego
tynku. Szlifowanie powierzchni można wykonywać wówczas, gdy warstwa zaprawy nie jest
jeszcze zbyt twarda.
NAKŁADANIE PREPARATU GRUNTUJĄCEGO

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, lecz nie wcześniej niż po 3 dniach od jej wykonania
(okres ten może się wydłużyć w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych) w
celu zapewnienia optymalnej przyczepności tynku do podłoża można przystąpić do
gruntowania.
W przypadku tynków akrylowych EUROMIX A, mozaikowych EUROMIX M, EUROMIX W,
silikonowych EUROMIX S stosować preparat gruntujący TERMOGRUNT.
Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 0C i nie wyższej niż + 250C przy
bezdeszczowej pogodzie. Grunt nakładać równomiernie, rozcierając na całej powierzchni
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Nie zaleca się rozcieńczania preparatu
gruntującego ze względu na możliwość pogorszenia jego właściwości.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAW TYNKARSKICH

Gotowe masy tynkarskie EUROMIX, A, EUROMIX S, EUROMIX W, EUROMIX M,
wymieszać przed użyciem przy pomocy mieszadła. Mieszać krótko, tylko w celu
ujednorodnienia konsystencji.
NAKŁADANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH

Po wyschnięciu warstwy gruntującej, nie wcześniej niż po 24 godzinach od jej nałożenia,
można przystąpić do wykonania wyprawy tynkarskiej.
Prace tynkarskie należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zarówno
w czasie aplikacji jak i wysychania tynków unikać deszczu, silnego wiatru oraz dużego
nasłonecznienia. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić od +10 0C do 250C, a
wilgotność względna nie przekraczać 75%. Ze względu na duże wahania temperatur
pomiędzy dniem i nocą nie zaleca się prowadzenia prac w miesiącach: listopad – marzec.
W przypadku możliwości wystąpienia spadku temperatury poniżej +5 0C w trakcie
wysychania tynku (co najmniej 48 godzin od jego nałożenia) również nie należy
wykonywać prac tynkarskich. Przy spełnieniu powyższych warunków można przystąpić do
nakładania tynku na wcześniej zagruntowaną ścianę.

Masę tynkarską nanosimy pacą stalową w cienkiej warstwie na grubość ziarna. Następnie
wygładzić powierzchnię, zbierając nadmiar materiału. Po krótkim czasie można ją
fakturować przy pomocy pacy z tworzywa sztucznego ( tynki mozaikowe wygładzamy pacą
ze stali nierdzewnej, zacierając zawsze w jednym kierunku). W celu uniknięcia widocznych
linii styku między wyschniętą a świeżo nakładaną masą należy zapewnić wystarczającą
ilość pracowników i rusztowań dla płynnej pracy. Jedną płaszczyznę wykonywać w jednym
cyklu roboczym, unikając przerw i przestrzegając zasady nakładania „mokre na mokre”.
Tynki typu „kornik”
Można je fakturować w dowolny sposób w zależności od założonej faktury końcowej.
Można uzyskiwać w ten sposób pionowe, poziome, ukośne lub koliste rysy o szerokości
zależnej od rozmiarów kruszywa rysującego.
Tynki typu „baranek”
Zacieramy ruchami kolistymi, unikając nadmiernego roztarcia kruszyw. Należy pamiętać,
aby pacę dociskać z taką samą siłą, trzymając ją pod stałym kątem.
Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego i ultrafioletowego, na
ścianach południowych i zachodnich nie zaleca się stosowania kolorów ciemnych. Udział
takich kolorów na tych ścianach nie powinien przekraczać 10%.

BŁĘDY WYKONAWCZE

System ociepleniowy jest wielowarstwowy. Nakładając kolejne warstwy przykrywamy
warstwy ułożone wcześniej, maskując wszystkie popełnione błędy. Ukryte
niedociągnięcia dadzą o sobie znać dopiero po pewnym czasie. Usunięcie ich i naprawa
mogą być bardzo kosztowne lub czasami wręcz niemożliwe. Biorąc to pod uwagę bardzo
ważne jest kontrolowanie jakości podczas poszczególnych etapów prac wykonawczych.
Jakość wykonania prac ma ogromne znaczenie dla późniejszej eksploatacji budynku oraz
jego estetyki.
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY OCIEPLANIU

1. Stosowanie przy wykonywaniu ocieplenia materiałów niesystemowych, pochodzących od
różnych producentów. Taki system nie daje gwarancji trwałości, wytrzymałości i izolacyjności
termicznej.
2. Poświęcenie zbyt małej uwagi na sprawdzenie i przygotowanie podłoża. Zwykle jest to praco- i
czasochłonne, więc wykonawcy starają się ograniczyć te czynności do minimum. Przyczepność
warstwy do nieprzygotowanego podłoża może być znacząco niższa.
3. Pominięcie pokrywania gruntem uniwersalnym porowatych i nasiąkliwych podłoży mineralnych.
Jest to pozorna oszczędność. Może ona spowodować nierównomierne wchłanianie przez podłoże
wody z cementowych zapraw klejowych, a to z kolei – obniżenie ich przyczepności i odspajanie się
płyt styropianowych.
4. Nakładanie na płyty styropianowe zaprawy klejowej tylko w postaci placków w kilku punktach
bez obwodowego pasma kleju. Nie zapewnia to szczelnego przyklejenia i powoduje brak
odporności na siły ssące, powstające na powierzchni elewacji pod wpływem wiatru.
5. Używanie niesezonowanego styropianu. Styropian powinien być sezonowany przez okres co
najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania. Wynika to z tego, że w tym czasie występuje tzw. skurcz
wtórny płyt, spowodowany uwalnianiem się pentanu z pęcherzyków styropianu. Gdyby nastąpił on
po przyklejeniu do ściany mógłby doprowadzić do powstania pęknięć na wyprawie elewacyjnej.
Nie wolno stosować płyt uszkodzonych mechanicznie, z obłamanymi narożnikami.
6. Przyklejanie płyt styropianowych bez przesunięcia (przewiązania), spoiny pionowe nie mogą
tworzyć jednej pionowej linii. Może to wywołać powstanie rys i pęknięć na elewacji.
7. Używanie zaprawy klejącej do wypełniania szczelin między płytami styropianowymi. Prowadzi to
do powstania mostków termicznych i pogorszenia parametrów cieplnych z uwagi na właściwości
cieplne zaprawy, które są dużo gorsze od właściwości styropianu.
8. Zaniechanie szlifowania uskoków i nierówności warstwy styropianu. Nierówności tej warstwy
będą widoczne na skończonej elewacji.
9. Brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej i nie wklejanie w narożniki otworów ściennych
ukośnych pasów siatki. Powoduje to powstawanie pęknięć w wyprawie tynkarskiej.
10. Zbyt mała grubość warstwy zbrojącej, lub co gorsza rozpinanie siatki zbrojącej na sucho i tylko
powierzchniowe szpachlowanie zaprawą. Osłabia przyczepność i wytrzymałość warstwy zbrojącej,
zmniejsza trwałość wyprawy tynkarskiej. Niestarannie wykonana warstwa zbrojąca pozostanie
widoczna na elewacji mimo nałożenia tynku.
11. Niedbały i zbyt wczesny montaż kołków. Kołkowanie zbyt wczesne (mniej niż 2 dni), gdy
warstwa kleju nie jest jeszcze zbyt twarda powoduje przesuwanie płyt i powstanie nierówności
powierzchni. Talerzyki kołków, o ile nie stosuje się zaślepek styropianowych, nie mogą wystawać
poza lico ściany, nie mogą też być zbyt zagłębione. W przeciwnym razie będą odwzorowywać się
na elewacji.
12. Zbyt mała ilość pracowników podczas nakładania wyprawy tynkarskiej. Praca powinna być tak
zorganizowana aby jednocześnie (bez przerwy) nakładać tynk na 2-3 poziomach rusztowania. Tylko
wtedy połączenia tynku na elewacji nie będą widoczne. Tynki należy nakładać metodą „mokre na
mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W
przeciwnym razie połączenia będą widoczne w postaci nieestetycznych i nierównych krawędzi.
13. Nie stosowanie odpowiednich siatek ochronnych na rusztowaniach niesie ryzyko rozmycia
świeżego tynku przez deszcz albo wystąpienia odbarwień wyprawy tynkarskiej. Także przy ładnej
pogodzie osłony są niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość wysychania tynków cienkowarstwowych
i stanowią ochronę dla świeżych wypraw przed wiatrem niosącym kurz i brud.

14. Praca w temperaturach nie zalecanych. Generalnie prace powinno się wykonywać w temp.
+50C do+250C. Niestety ze względu na tempo prac i krótkie cykle inwestycyjne wiele prac
wykonywane jest bez respektowania tych zasad. Materiały, które zarabiane są wodą potrzebują
wilgoci podczas całego procesu wiązania i utwardzania. Zimą, podczas przymrozków, woda
zmieniając stan z ciekłego na stały zwiększa swoją objętość powodując mechaniczne niszczenie
materiałów budowlanych. Latem, w wysokich temperaturach, część wody odparowuje, część
zostaje pochłonięta przez rozgrzane podłoże. Materiał wysycha a nie wiąże i zaprawa odchodzi
płatami. W przypadku braku wody podczas procesu wiązania i utwardzania zaprawy nie uzyskają
zakładanych przez producenta parametrów, głównie wytrzymałości i mogą się sypać i pękać.
Konieczne jest stosowanie siatek na rusztowaniach, zwilżanie ścian przed wykonaniem tynków.
15. Przestrzeganie zasady nakładanie kolejnych warstw na poprzednie dobrze wyschnięte.
Zamykanie wilgotnych warstw następnymi jest poważnym błędem. Jeżeli tynk zostanie położony
na mokrej warstwie zbrojonej, to wskutek ograniczonej paroprzepuszczalności, nie będzie miał
odpowiedniej przyczepności do podłoża. Wilgoć w zamkniętej warstwie pod wpływem
temperatury i ciśnienia zamienia się w parę wodną. Para wodna powoduje powstawanie pęcherzy,
czyli odspojenie wyprawy elewacyjnej od warstwy zbrojonej.
KILKA ZDJĘĆ

Zbyt cienka warstwa zaprawy klejącej.

Brak wklejonych ukośnie pasów siatki w
narożnikach – już widać pęknięcia.

Fatalnie przygotowana powierzchnia
pod wyprawę tynkarską.

Mistrzowie ociepleń w akcji
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1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1407 wydanie 1, Zestaw wyrobów do
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM”
2. Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków.”
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