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2.  Izolacja mostków termicznych

W przypadku, gdy wykończenie

powierzchni stanowi mechanicznie

mocowana okładzina lub płyty 

termoizolacyjne umieszczane są 

w szczelinie pomiędzy warstwami

ścian, jako efektywne rozwiązanie

może służyć szeroki asortyment płyt

STYROFOAM o charakterystycznej

„skórce” na powierzchni oraz 

profilami krawędziowym w postaci

schodkowych zamków lub zamków na

„pióro i wpust” (np. ROOFMATE SL,

AGMATE TG, itd.).

1.2 Grubość izolacji
Przy obliczaniu właściwej grubości

materiału termoizolacyjnego

niezbędne jest przestrzeganie 

przepisów, określających wymagane

wartości współczynnika przenikania

ciepła.  Minimalne wymagania dla 

izolacji cieplnej budynków 

mieszkalnych i przemysłowych są

przedstawione w normie dotyczącej

izolacji cieplnej. Ponadto muszą 

również zostać spełnione wymagania

dotyczące komfortu cieplnego 

i unikania problemów strukturalnych

(np. kondensacji powierzchniowej 

i wewnątrz przegrody).

Zaleca się, żeby wartości parametrów

izolacyjności termicznej mostków

cieplnych i cokołów przewyższały te,

którymi charakteryzują się sąsiadujące

ściany, dach lub płyta stropowa, ze

względu na większy przepływ ciepła

poprzez te elementy spowodowany

ich specjalną geometrią. 

Ogólnie zaleca się również stosowanie

izolacji cieplnej o lepszych parametrach

niż wymagane w normie, gdyż będzie

ona mogła spełnić przyszłe wymagania,

jak również pozwoli oszczędzić  koszty

energii i ogrzewania poprzez minimalną

dodatkową inwestycję.

Mostki termiczne, czyli innymi słowy

„przerwy w warstwie izolacji cieplnej”,

powstają, jeśli łączone są ze sobą

materiały budowlane o różnej 

przewodności cieplnej, jeśli nieizolowane

elementy usytuowane są w obszarach

izolowanych termicznie lub jeśli obszary

ścian są zwymiarowane konstrukcyjnie,

a zatem mają gorsze własności cieplne.

Prawidłową izolację mostków 

termicznych należy rozważyć nie tylko

ze względu na straty energii cieplnej.

W miejscach, gdzie występują 

nieizolowane mostki zimne, obniżona

temperatura powierzchni wewnętrznej

negatywnie wpływa na komfort w

pomieszczeniu i może spowodować

kolejne problemy, takie jak kondensację

pary wodnej, wilgoć, rozwój pleśni,

pęknięcia itd. Dlatego prawidłowa

konstrukcja i właściwa izolacja

potencjalnych mostków termicznych

niesie ze sobą szereg korzyści: 

◆ zapobieganie problemom

budowlanym, takim jak kondensacja

powierzchniowa, kwestie 

estetyczne, tworzenie się pęknięć,

◆ unikanie rozwoju pleśni,

◆ zmniejszenie strat cieplnych –

oszczędność energii (straty cieplne

można zmniejszyć o około 10%), 

◆ poprawa komfortu.

2.1.  Zagadnienia projektowe
Mostki termiczne można łatwo 

i niezawodnie izolować płytami 

STYROFOAM IB. 

Płyty można ciąć i dopasowywać bardzo

precyzyjnie, a ich szorstka powierzchnia

gwarantuje wysoką przyczepność warstw

tynku, betonu lub zaprawy. Ze względu

na dużą odporność płyt STYROFOAM

na przenikanie pary wodnej, normalnie

niepotrzebna jest warstwa izolacji

paroszczelnej, w przypadku gdy izolacja

jest  umieszczona po stronie

wewnętrznej. W celu uniknięcia 

mostków termicznych decydujące

znaczenie ma dokładne zaprojektowanie

szczegółów konstrukcyjnych. Rysunki

na str. 6 pomogą zilustrować różnicę

pomiędzy konstrukcjami nieizolowanymi,

nieprawidłowo izolowanymi 

i prawidłowo izolowanymi.
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2.2 Przykłady zastosowań
Krawędzie płaskich dachów 

i „zwieńczenia ścian” w przypadku

płaskich dachów są często nieizolowane

lub tylko niedostatecznie izolowane.

Niewłaściwie izolowane krawędzie

dachu, w zależności od ich udziału 

w łącznej powierzchni dachu, mogą

powodować około 10% strat ciepła.

Płyty STYROFOAM IB nadają się

szczególnie do izolowania zwieńczeń

dachów betonowych oraz 

do zapobiegania tworzeniu się mostków

cieplnych wzdłuż zewnętrznych ścian,

nadproży okiennych, belek

betonowych, słupów itd.

Izolacja mostków termicznych

Nadproże okienne

Wieniec

Narożnik
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2.3 Instalacja i tynkowanie/
wykańczanie

2.3.1 Instalacja w deskowaniu

rozwarstwienia podczas utwardzania

betonu w przypadku wystąpienia 

oddziaływań mechanicznych, które

mogłyby spowodować oddzielenie 

się płyt. Stosowanie kołków zalecane

jest zwłaszcza wokół otworów

okiennych, przy narożach ścian itd. 

Długość kołków powinna wystarczyć

do zakotwienia w betonie na

głębokość co najmniej 50 mm.

2.3.2 Instalacja na 
istniejących 
konstrukcjach

Jeśli płyt STYROFOAM IB nie

umieszcza się w deskowaniu, lecz

instaluje na istniejącej konstrukcji

(chodzi o nowy lub odnawiany

budynek), należy je przykleić,

zwłaszcza na dużych powierzchniach,

lub jeśli powierzchnia tynkowanych

ścian jest złej jakości, należy je

dodatkowo przymocować mechanicznie

kołkami. W celu przyklejenia płyt 

do cegieł, betonu i tynkowanych

powierzchni należy stosować klejące,

mrozoodporne zaprawy cementowe.

Zaprawę klejącą należy nakładać 

Izolacja mostków termicznych

w postaci ciągłego paska pomiędzy

krawędziami oraz 2–3 porcje należy

nałożyć wzdłuż długości płyty. 

W przypadku ściany o gładkiej

powierzchni zaprawę klejącą należy

nakładać ząbkowaną szpachlą na całą

powierzchnię płyty termoizolacyjnej. 

Na większych powierzchniach płyty

termoizolacyjne należy kłaść na

ścianę stosując układ wzorowany na

układzie cegieł, ściśle je dopasowując

oraz zwracając uwagę na zachowanie

płaskości powierzchni. 

Łączniki mechaniczne (kołki) powinny

być wyposażone w talerzyk 

dociskający o średnicy min. 50–60 mm,

a ich długość powinna zapewniać

skuteczne zakotwienie: min. 40 mm 

w betonie, 50 mm w pełnej cegle, 

70 mm w pustakach i gazobetonie.

(Podczas odnawiania starych ścian

należy uwzględnić grubość tynków 

o małej wytrzymałości!) Ekonomiczne 

rozmieszczenie punktów mocowania

mechanicznego pokazano na rysunku

poniżej. Na jedną płytę przypadają 

4 kołki, a liczba punktów mocujących

na płycie wynosi 8. 

Przed robotami betoniarskimi

dokładnie przycięte kawałki płyt 

STYROFOAM IB muszą być

umieszczone lub ułożone 

na obszarze mostka termicznego 

w deskowaniu. Jeśli ma być izolowana

duża powierzchnia (np. żelbetowa

ściana), płyty termoizolacyjne powinny

zostać tymczasowo przymocowane

do deskowania w celu zachowania

wymaganego położenia. Elementy

dystansowe stalowego zbrojenia nie

wciskają się w odporny na naciski

materiał termoizolacyjny – tak więc

uzyskane jest niezbędne pokrycie

zbrojenia betonem. Szorstka lub 

specjalnie ukształtowana powierzchnia

płyt izolacyjnych zapewnia dobrą

przyczepność do betonu. 

Chociaż dzięki dużej sile adhezji

pomiędzy betonem i płytami 

termoizolacyjnymi nie wymagane jest

dodatkowe mocowanie mechaniczne

płyt, to jednak zaleca się stosowanie

plastykowych gwoździ lub kołków 

w celu zminimalizowania ryzyka
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Izolacja mostków termicznych

2.3.3 Tynkowanie lub 
wykańczanie 
izolowanych termicznie 
powierzchni

Szorstka  powierzchnia płyt

STYROFOAM IB zapewnia bardzo

dużą przyczepność zapraw tynkowych

do płyt. Można stosować zarówno

cienkie tynki, zawierające wzmocnienie

z tkaniny szklanej, jak i grubsze tynki,

tradycyjnego typu, ze wzmocnieniem

z siatki stalowej. 

Właściwe stosowanie warstw 

tynku ma decydujące znaczenie dla 

zminimalizowania ryzyka pękania tynku.

W obu przypadkach powierzchnia płyt

termoizolacyjnych musi być czysta.

Należy usunąć warstwę kurzu oraz

odbarwioną i skruszałą, na skutek 

promieniowania UV, warstwę

zewnętrzną. Należy starannie 

sprawdzić mocowanie lub przyleganie

płyt do ściany lub sufitu i w razie 

potrzeby dodatkowo zamocować

mechanicznie. Większe szczeliny

pomiędzy płytami należy wypełnić

paskami STYROFOAM lub 

wtryskiwaną pianką poliuretanową.

Jeśli nakładana jest cienka warstwa

tynku, nierówności na powierzchni

płyt należy wyrównać poprzez 

szlifowanie połączeń płyt i na całą

powierzchnię nałożyć zaprawę klejącą

i pokryć nią całkowicie warstwę 

tkaniny szklanej o minimalnej

wytrzymałości na rozciąganie 1500

N/5 cm. Tkanina wzmacniająca musi

zachodzić co najmniej 10 cm na siebie

na łączeniach oraz na sąsiednie 

elementy budowlane. W narożach

ścian najlepiej jest zastosować 

metalowe profile do tynkowania 

lub podwójną warstwę tkaniny 

wzmacniającej (zakładka). W narożach

okien, otworach drzwiowych należy

położyć drugą warstwę tkaniny 

po przekątnej. Zastosowanie

mocniejszego wzmocnienia może

jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko

powstawania pęknięć. Kolejne

warstwy tynku należy nakładać

przestrzegając wytycznych

producenta lub 

dostawcy systemu tynkowania.

W przypadku nakładania tradycyjnej,

grubszej warstwy tynku należy 

stosować, zgrzewaną punktowo,

siatkę z drutu stalowego, 

ocynkowanego, o min. grubości 

0,8–1,0 mm. Siatka wzmacniająca

wymaga mechanicznego 

zamocowania do podłoża poprzez

płyty termoizolacyjne, jak również 

stosowania co najmniej 

10-centymetrowych zakładek 

zachodzących także na sąsiednie

elementy budowlane. 

W narożach otworów okiennych,

drzwiowych itp. należy nałożyć 

pasek wzmocnienia po przekątnej. 

W narożach ścian, złączach 

dylatacyjnych itp. należy zastosować

metalowe profile do tynkowania.

Podkład stanowi zaprawa cementowa

o grubości 6–8 mm (najlepiej 

fabryczna mieszanka sucha), 

tworząca „pomost łączący” pomiędzy

płytami termoizolacyjnymi 

i następnymi warstwami tynku, 

które należy nakładać zgodnie 

z zasadami tynkowania. Szczególnie

zaleca się stosowanie fabrycznych

suchych mieszanek i przestrzeganie

wytycznych producenta lub dostawcy

systemu tynkowania, dot. m.in. 

okresu utwardzania tynku.

Jeśli wykończenie stanowi warstwa

wykańczająca (płytki klinkierowe itp.),

należy także stosować albo tkaninę

szklaną, albo metalową siatkę 

wzmacniającą, jak opisano powyżej.

Następnie do równej powierzchni,

zawierającej wzmocnienie, można

przykleić płytki lub inne wykończenie

mrozoodporną zaprawą cementową

lub bezrozpuszczalnikowym klejem, 

w zależności od rodzaju wykończenia.


