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1.  Izolacja termiczna – znaczenie i korzyści

Dobra izolacja termiczna budynków

ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia

zużycia energii potrzebnej na ogrzewanie,

a tym samym wpływa na ograniczenie

emisji gazów, sadzy i pyłów,  przynosząc

przez to bezpośrednie korzyści

środowisku  naturalnemu.

Temperatury na powierzchni ścian,

podłóg i sufitów mają decydujący

wpływ na komfort przebywania 

w pomieszczeniu, jak również na stan

konstrukcji budynku. Dostateczna 

izolacja termiczna zapewnia dobre

warunki mieszkalne i pomaga w 

utrzymaniu konstrukcji budynku.

Zapewnienie zdrowych i komfortowych

warunków życiowych możliwe jest

tylko w pomieszczeniach, w których

utrzymuje się odpowiednią temperaturę

i wilgotność. Stosując prawidłowo

dobraną izolację termiczną można

skutecznie zapobiegać kondensacji,

tworzeniu się plam wilgoci, rozwojowi

pleśni w mostkach termicznych 

i pęknięciom. 

Izolując termicznie budynek, oprócz

zwrócenia uwagi na przegrody 

o dużych powierzchniach, poprzez

które następuje wychładzanie (ściany,

dachy, podłogi), należy zwrócić także

odpowiednią uwagę na potencjalne

mostki termiczne (cokoły, wieńce,

nadproża, obudowy grzejników, 

żelbetowe słupy, podokienniki

zewnętrzne, filary pomiędzy oknami,

naroża, połączenia ścian). Zaniedbanie

znaczenia zimnych mostków

przyczynia się nie tylko do znacznych

strat ciepła, lecz także do występowania 

kondensacji wilgoci, rozwoju pleśni,

pęknięć w tych częściach budynku,

które nie są należycie izolowane 

termicznie.  Jeśli przeprowadzi się

porównanie kosztów z korzyściami,

okaże się, że izolacja termiczna jest

inwestycją ekologiczną i przynoszącą

korzyści ekonomiczne. Jednakże

istotne jest przestrzeganie  fizycznych

i technicznych zasad projektowania,

jak również stosowanie wysokiej

jakości odpowiednich materiałów 

termoizolacyjnych.  

1.1 Rozwiàzania izolacji 
termicznej na bazie 
STYROFOAM

Dla zapewnienia skutecznej izolacji

cieplnej 

◆ mostków termicznych

◆ cokołów 

◆ ścian elewacyjnych 

(zarówno od strony zewnętrznej

jak i wewnętrznej)

oraz pod wszelkiego typu wykończenia

tynkowe i przyklejane (np. płytki 

ceramiczne itp.) należy stosować

produkty STYROFOAM o szorstkiej

powierzchni :

◆ STYROFOAM IB

Niebieskich płyt z ekstrudowanego

polistyrenu można używać w szerokim

zakresie zastosowań, dzięki ich 

doskonałym właściwościom 

wynikającym z jednorodnej,

zamkniętej struktury komórkowej. 

Ich właściwości są następujące:

◆ niska, niezmienna w czasie 

przewodność cieplna,

◆ niewrażliwość na działanie

wilgoci,

◆ mała przepuszczalność pary

wodnej,

◆ duża wytrzymałość na ściskanie

i sztywność,

◆ duża sprężystość i odporność

mechaniczna,

◆ stabilność wymiarowa,

◆ odporność na gnicie,

◆ mały ciężar,

◆ łatwość i szybkość obróbki,

czystość.

Powierzchnia płyt termoizolacyjnych

STYROFOAM IB jest szorstka 

na skutek mechanicznej obróbki 

lub  specjalnie kształtowana, 

co pozwala na uzyskanie dobrej

przyczepności pomiędzy płytami 

a betonem, tynkiem, zaprawami 

i klejami bezrozpuszczalnikowymi.

Kolejne zalety wynikające ze stosowania

produktów STYROFOAM IB,

zapewniające efektywne i trwałe

rozwiązania, są następujące:

◆ płyty nie są wrażliwe na wilgoć 

i są odporne na mróz – zachowują

wartość termoizolacyjną i właści-

wości wytrzymałościowe w trakcie

budowy i po jej zakończeniu,

◆ korzystne właściwości z punktu

widzenia fizyki budowli – normalnie

przegroda paroszczelna nie jest

potrzebna, np. w przypadku

wewnętrznej izolacji ścian

elewacyjnych,

◆ duża odporność na uderzenia,

◆ dobra przyczepność do zapraw 

i betonu – według raportu MPA 

w Darmstadt wytrzymałość na

rozwarstwianie płyt 

STYROFOAM IB i betonu 

wykonywanego na miejscu

budowy wynosi: 

– dla płyt zainstalowanych

poziomo: 0,32 N/mm2

– dla płyt zainstalowanych 

pionowo: 0,39 N/mm2, co dużo

przekracza minimalną wymaganą

wartość wynoszącą 0,2 N/mm2.

* Znak towarowy The Dow Chemical Company


