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4.  Wewn´trzna izolacja termiczna nowych 
budynków i modernizacja starych budynków

W pewnych przypadkach niemożliwe

jest zastosowanie zewnętrznej

warstwy izolacji termicznej 

lub w szczególnych przypadkach

wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej

oferuje więcej korzyści. Podczas

modernizacji starych budynków nie

zawsze jest możliwe położenie izolacji

termicznej od strony zewnętrznej,

zwłaszcza jeśli musi zostać zachowany

zewnętrzny wygląd elewacji. 

W przypadku starych ścian, 

stykających się z gruntem, położenie

wewnętrznej izolacji termicznej jest

często jedyną drogą poprawienia 

izolacyjności termicznej budynku.

Wewnętrzna izolacja termiczna

zapewnia znaczne korzyści w po-

mieszczeniach używanych czasowo 

i nieogrzewanych w sposób ciągły: 

takie pomieszczenia mogą być ogrze-

wane przy minimalnym zużyciu energii.

Płyty termoizolacyjne STYROFOAM IB

zapewniają długotrwałą i skuteczną

izolację. Ich szorstka lub specjalnie

ukształtowana powierzchnia stanowi

doskonałą podstawę dla wykończeń

w postaci tynku lub elementów

przyklejanych (płyty gipsowe, płytki

ceramiczne).

4.1  Zagadnienia projektowe
Prawidłowe zaprojektowanie 

fasady izolowanej od strony

wewnętrznej zawsze wymaga

dokładnych informacji odnośnie 

do konstrukcji istniejącej ściany.

Ponieważ izolacja termiczna

umieszczana jest od wewnętrznej,

ciepłej strony, konstrukcja ściany

będzie narażona na jeszcze większe

zmiany temperatury. Ściana ceglana,

kamienna lub betonowa powinna 

być mrozoodporna na całej 

grubości, gdyż wewnętrzna 

izolacja cieplna obniża temperaturę

konstrukcji ściany i potencjalnie

zwiększa zagrożenie podczas cykli

zamarzania i rozmarzania.

Szczególną uwagę należy poświęcić

mostkom termicznym w wewnętrznej

izolacji termicznej. Izolowanie 

sąsiadujących konstrukcji (ściany,

płyty stropowe prostopadłe do 

ścian elewacyjnych) może pomóc

złagodzić negatywne skutki.

Ze względu na stosunkowo dużą

odporność na przenikanie pary przez

izolację z płyt STYROFOAM, 

kondensacja na połączeniu warstwy

izolacji cieplnej z murem zwykle 

nie osiąga krytycznych rozmiarów.

Obliczenia, przeprowadzane dla

normalnych warunków wewnętrznych

(temperatura 20°C i wilgotność

względna 50–60%), zwykle wykazują

niewielkie ilości skroplin 

wysychających w lecie. Jeśli mur pod

warstwą izolacji cieplnej wykonany

jest z cegieł o stosunkowo dobrych

własnościach izolacyjnych, 

w konstrukcji  zwykle nie występuje

kondensacja. W pomieszczeniach 

o dużej wilgotności względnej

(baseny pływackie, pralnie itd.) 

na wewnętrznej stronie warstwy

izolacji termicznej należy zainstalować

warstwę izolacji paroszczelnej.

Użytkowanie pomieszczeń 

z wewnętrzną izolacją termiczną

wymaga zwrócenia uwagi na

regularne wentylowanie, w celu

zapewnienia minimalnej wymiany

powietrza, wystarczającej 

do utrzymania wymaganej

wilgotności względnej powietrza.

Ponieważ płyty STYROFOAM nie 

są wrażliwe na wilgoć, mogą one

stanowić trwałe podłoże dla warstwy

wykończeniowej (np. płytek

ceramicznych) w środowisku mokrym

lub wilgotnym występującym 
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w łazienkach, kuchniach, umywalniach

itp., nawet jeśli w tych przypadkach

właściwości termoizolacyjne

produktów nie są wymagane 

i wykorzystywane. 

4.2 Instalacja
Instalacja  płyt STYROFOAM IB 

W zależności od stanu podłoża płyty

termoizolacyjne można mocować 

na całej powierzchni lub przyklejać

punktowo oraz na krawędziach 

do ściany wewnętrznej.

Przyklejanie na całej powierzchni 

zalecane jest w przypadku równego

podłoża. W takim przypadku klejącą

zaprawę cementową nakłada się na

odwrotną stronę płyty termoizolacyjnej

i rozprowadza ząbkowaną szpachlą.

Przyklejanie punktowo-krawędziowe

stosuje się w przypadku nierównego

podłoża. Kleje muszą spełniać

następujące, podstawowe wymagania:

◆ Klej nie może wykazywać

własności paroszczelnych.

◆ Do płyt STYROFOAM należy

stosować tylko kleje 

bezrozpuszczalnikowe 

przeznaczone do tego celu.

Jeśli powierzchnia ściany nie nadaje

się do klejenia, płyty powinny zostać

dodatkowo zamocowane mechanicznie.

Mocowania mechanicznego wymaga

się zawsze przy instalowaniu na

powierzchniach poziomych (sufity).

W przypadku ścian wylewanych 

na budowie płyty STYROFOAM IB 

można także umieszczać 

w deskowaniu (jak opisano w części

dotyczącej mostków termicznych) 

i dlatego późniejsze przyklejanie nie

jest już potrzebne.

Tynkowanie, wykańczanie płytkami

ceramicznymi

Płyt STYROFOAM nie powinno się

nigdy zostawiać jako powierzchni

odkrytej w budynkach mieszkalnych,

użyteczności publicznej lub  

handlowych. Dlatego zaleca się 

pokrycie ich tynkiem, okładziną 

tynkową, płytkami ceramicznymi itd.

Chociaż płyty termoizolacyjne nie są

poddane działaniu dużych zmian 

temperatur, które mogłyby 

spowodować znaczne odkształcenia

termiczne, zaleca się przynajmniej

wzmocnienie połączeń paskiem 

tkaniny szklanej o szerokości 15–20 cm.

Szorstka powierzchnia płyt

STYROFOAM IB umożliwia bardzo

dobrą przyczepność tynków i klejów.

Nakładając warstwę zaprawy

cementowej lub tynku gipsowego

należy postępować zgodnie 

z zasadami tynkowania powierzchni

nienasiąkliwej i przestrzegać zaleceń

producenta. W przypadku wykończenia

płytkami ceramicznymi zaleca się 

również wzmocnienie (siatkowanie)

połączeń płyt wbudowane w cienką

warstwę zaprawy klejącej, położonej 

na całej powierzchni, stanowiącej

„pomost łączący” na nienasiąkliwej

powierzchni płyt STYROFOAM.

Następnie, po 1–2 dniach utwardzania,

można przyklejać płytki ceramiczne 

na zaprawę klejącą. Siłę przyczepności

można jeszcze poprawić stosując

specjalne dodatki lub płynne masy

podkładowe. 
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