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3.  Izolacja termiczna cokołów 

3.2  Przykłady zastosowań

3.3 Instalacja
Warstwa izolacji termicznej cokołu z płyt

STYROFOAM IB powinna sięgać co

najmniej na około 30 cm powyżej

poziomu gruntu. Przejście w izolację

termiczną elewacyjnej ściany z cegły

lub tynkowaną zewnętrzną izolację 

termiczną i izolację obwodową musi

być wykonane starannie, a płyty

ściśle łączone na styk. 

Płyty można instalować metodą

traconego deskowania lub przyklejać

do podłoża, na przykład  klejącą

zaprawą cementową lub

bezrozpuszczalnikowym klejem

bitumicznym na zimno. 

W razie stosowania kleju bitumicznego,

zachowującego przez cały czas

elastyczność, płyty STYROFOAM

muszą być podparte (np. na izolacji

obwodowej) lub dodatkowo 

zamocowane mechanicznie. Jeśli 

izolowane są większe powierzchnie

(więcej niż jeden rząd płyt 

termoizolacyjnych), wymagane jest

mechaniczne mocowanie kołkami,

opisane w punkcie 2.3.2 dotyczącym

mostków termicznych. Tynkowanie 

lub wykańczanie powierzchni cokołu

należy przeprowadzić zgodnie 

z zaleceniami dotyczącymi mostków

termicznych (patrz 2.3.3), stosując

specjalny tynk do cokołów lub płytki

mrozoodporne o małej nasiąkliwości.

W ścianach szczelinowych płyty

STYROFOAM powinny być przyklejane

przynajmniej jako najniższy rząd 

płyt izolacji cieplnej na ewentualną

warstwę izolacji przeciwwodnej

wewnętrznej ściany muru. Jeśli ma

być zastosowana izolacja obwodowa,

powinna ona stanowić kontynuację

izolacji cieplnej ściany szczelinowej

lub zachodzić na zewnętrzną ścianę

muru, aby uniknąć  powstania mostka

termicznego. Praktyczne rozwiązanie

zależy od sposobu skonstruowania

podparcia zewnętrznej ściany muru. 
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3.1 Zagadnienia projektowe
Ze względu na to, że warstwa izolacji

termicznej w obszarze cokołu jest

szczególnie narażona na działanie wilgoci

gruntowej, deszczu i ochlapywanie wodą

oraz naciski i uderzenia mechaniczne,

kwasy humusowe itd., wymagany jest

specjalny materiał termoizolacyjny, który

zapewni trwałe i skuteczne rozwiązanie.

Płyty termoizolacyjne STYROFOAM IB

stanowią bardzo dobre rozwiązanie,

gdyż praktyka stosowania produktów

STYROFOAM w okresie wielu lat

dowiodła ich przydatności w tym

newralgicznym zastosowaniu, dzięki

ich korzystnym, następującym

właściwościom:  

◆ zamkniętej strukturze komórkowej,

niewrażliwej na wilgoć,

◆ strukturze materiałowej o dużej

wytrzymałości i sprężystości,

odpornej na działanie czynników

mechanicznych,

◆ szorstkiej lub specjalnie

ukształtowanej powierzchni,

zapewniającej dobrą przyczepność

dla zapraw, tynku, klejów 

bezrozpuszczalnikowych.

Izolacja termiczna cokołu stanowi

zwykle część obszernej koncepcji 

izolacji cieplnej. Dlatego opracowano

praktyczne rozwiązania, których celem

jest połączenie izolacji termicznej cokołu

z izolacją obwodową (izolacja termiczna

ścian piwnic mających kontakt 

z gruntem) i izolacją ścian szczelinowych.


