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External Thermal Insulation Composite System

BSO / ETICS
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5,0 cm + 5,0 cm5,0 cm + 5,0 cm

≠≠ 10,0 cm10,0 cm
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wklęśnięcie

rysa
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Tylko punktowo…



Pomysły z przyszłością.

Wykonawstwo
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Klejenie płyt termoizolacyjnych
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Renowacja ociepleń
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Ocieplenia 

� zgodność istniejącego ocieplenia z dokumentacją techniczną
oraz projektową

� spełnienie wymagań montażu systemu ociepleniowego

� zamocowanie ocieplenia – klejowe i mechaniczne
- przyczepność zaprawy klejowej
- rodzaj, liczba, rozmieszczenie i skuteczność zakotwienia łączników 

� rodzaj i stan podłoża pod istniejącym ociepleniem
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Ocieplenia 

Ocena powierzchniOcena powierzchni ……
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Ocieplenia 

Ocena wykonanych odkrywekOcena wykonanych odkrywek ……



Klejenie płyt termoizolacyjnych
metod ą obwodowo -punktow ą
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Wykonawstwo

Klejenie całopowierzchniowo wyłącznie na bardzo równym podłożu !!!



Ocieplenia
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BSO / ETICS

TrwaTrwa łłoośćść -- wypadkowwypadkow ąą jakojako śścici ……

a. projektua. projektu ……
aa bb

cc dd

b. zastosowanych   b. zastosowanych   
materiamateria łłóóww……

c. wykonawstwac. wykonawstwa ……

d. eksploatacjid. eksploatacji ……
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ProjektProjekt ……

Ocieplenia



� rodzaj materiału izolacji cieplnej

� grubość termoizolacji

� system ociepleniowy z przywołaniem dokumentu odniesienia

� klasyfikację ogniową systemu ( grubość izolacji ) 

� opis techniczny systemu ( zaprawy klejowe i tynkarskie, siatka )

� przygotowanie podłoża i sposób mocowania płyt izolacyjnych

� sposób wykonania warstwy zbrojącej ( wzmocnienie ) 

� rodzaj wyprawy tynkarskiej

� rysunki dotyczące miejsc szczególnych Pomysły z przyszłością.

ProjektProjekt ……

Ocieplenia
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Ocieplenia
A. Wyłącznie klejowe…
B. Klejowe z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym…
C. Mechaniczne…
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T1 - grubość ( tolerancja ± 1 mm )

L2 - długość ( tolerancja ± 2 mm )

W2 - szerokość ( tolerancja ± 2 mm )

S5 - prostokątność ( tolerancja ± 5 mm /1000 )

P5 - płaskość ( tolerancja ± 5 mm )

CS(10)70 - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ( ≥ 70 kPa )
DS( N )2 - stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ( ± 0,2% )

CS( 70,-)1 - stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności ( 10% )

TR100 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ( ≥ 100 kPa )

BS115 - wytrzymałość na zginanie ( ≥ 115 kPa ) 

MU10 - współczynnik oporu dyfuzyjnego ( µ = 10 )

EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115

Ocieplenia - EPS
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Ocieplenia 

„stare” istniejące ocieplenie

„nowe” docieplenie 

≤≤ 250 mm250 mm
„stare” ocieplenie                                                     
bez wyprawy tynkarskiej

≤≤ 300 mm                    300 mm                    
„stare” ocieplenie                                                  
z wyprawą tynkarską
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Ocieplenia 



W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690, z 2003 r. ) 

czytamy między innymi:

Pomysły z przyszłością.

Regulacje prawne



Rozdział 2 
Odporno ść pożarowa budynków

§ 216.

6. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna  
i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny 
być wykonane z materiałów niepalnych. 

Pomysły z przyszłością.

Regulacje prawne
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Regulacje prawne

25
 m

EPS
lub 

MW

izolacja 
NIEPALNA

Budynki nowo-wznoszone

Pomysły z przyszłością.



Ocieplenia - MW
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RO Reno SRO Reno S

ProContactProContact

GranoporTop                          
SilikonTop    
StellaporTop                                        
CreativTop                                                
EdelPutz Spezial

Ocieplenia 
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Ocieplenia



Pomysły z przyszłością.

Ocieplenia 

PPłłyty styropianowe mogyty styropianowe mog ąą bybyćć mocowane do ocieplanych mocowane do ocieplanych śścian za pomoccian za pomoc ąą zaprawy klejzaprawy klej ąącej cej 
lub za pomoclub za pomoc ąą zaprawy klejzaprawy klej ąącej i cej i łąłącznikcznik óów mechanicznych. w mechanicznych. 

12 m12 m

RozwiRozwi ąązania standardowezania standardowe ……
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Ocieplenia 

Do mocowania pDo mocowania p łłyt styropianowych naleyt styropianowych nale żży stosoway stosowa ćć łąłączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym czniki mechaniczne z trzpieniem stalowym 
wkrwkr ęęcanym. Ich dcanym. Ich d łługougo śćść powinna bypowinna by ćć sumsum ąą cacałłkowitej grubokowitej grubo śści ci „„ staregostarego ”” ocieplenia, gruboocieplenia, grubo śści ci „„ nowegonowego ””
oraz goraz g łęłębokoboko śści zakotwienia w podci zakotwienia w pod łłoożżu, zaleu, zależżnej od wnej od w łłaaśściwociwo śści technicznych ci technicznych łąłącznikcznik óów i rodzaju w i rodzaju 
podpod łłoożża. Da. Dłługougo śćść łąłącznikcznik óów powinna byw powinna by ćć dokdok łładnie okreadnie okre śślona w projekcie technicznym.lona w projekcie technicznym.

Docieplenie istniejDocieplenie istniej ąącego ociepleniacego ocieplenia ……
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BB

CC

DD

EE

cegceg łła szczelinowaa szczelinowa

betonbeton

cegceg łła pea pełłnana

beton lekkibeton lekki

beton kombeton kom óórkowyrkowy

Ocieplenia 
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IloIlośćść łąłącznikcznik óów: w: szt./m2szt./m266

Ocieplenia 

ew. wzmocnienie ew. wzmocnienie „„ staregostarego ”” ocieplenia:  4 szt./m2ocieplenia:  4 szt./m2
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IloIlośćść łąłącznikcznik óów : w : szt./m2szt./m266

Ocieplenia 



Pomysły z przyszłością.

BSO / ETICS

TrwaTrwa łłoośćść jest funkcjjest funkcj ąą jakojako śści:ci:

a. projektua. projektu ……
aa

Projekt techniczny ocieplenia powinien uwzglProjekt techniczny ocieplenia powinien uwzgl ęędniadnia ćć co najmniej:co najmniej:

�� sposspos óób przygotowania powierzchni b przygotowania powierzchni śścianyciany

�� grubogrubo śćść ppłłyt termoizolacyjnychyt termoizolacyjnych

�� rodzaj, ilorodzaj, ilo śćść i rozmieszczenie i rozmieszczenie łąłącznikcznik óów mechanicznychw mechanicznych

�� wyroby do wykowyroby do wyko ńńczenia miejsc szczegczenia miejsc szczeg óólnych elewacji                             lnych elewacji                             
( ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, gzymsów, dylatacji itp. ).
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Literatura



Literatura

Pomysły z przyszłością.www.systemyocieplen.plwww.systemyocieplen.pl
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Trendy kolorystyczne…
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Ryzyko…
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Ryzyko…
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Ryzyko…
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Różnice temperatur i naprężenia

Pomysły z przyszłością.

14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
75°
70°
65°
60°
55°
50°
45°
40°
35°
30°

Godz.

Wpływ nagłych zmian 
pogody na temperaturę
ocieplonej elewacji.

Im ciemniejszy kolor,                    
tym większa różnica
temperatur i naprężenia                
z tym związane.



Energia

Promieniowanie
ultrafioletowe

HBW & TSR…

Pomysły z przyszłością.

Promieniowanie widzialne zajmuje jedynie dość wąski przedział widma 
fal elektromagnetycznych (380 do 780 nm). Taki zakres odbiera nasze oko.

Promieniowanie
widzialne

Promieniowanie
podczerwone

0                                       500                     1000                                  1500        2000

Długość fali [ nm ]



HBW & TSR…

Pomysły z przyszłością.

HBW HBW – współczynnik odbicia światła (%)
Hellbezugwerte                                                  Hellbezugwerte                                                  
ilość promieniowania słonecznego odbitego - w zakresie  widzialnym 

0 % 100 %

TSRTSR – współczynnik odbicia całkowitej energii słonecznej (%)
Total Solar Reflectance                                         Total Solar Reflectance                                         
ilość promieniowania słonecznego odbitego - w pełnym zakresie 



HBW & TSR…

Pomysły z przyszłością.
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0019 0382 0902

TSRTSR
HBWHBW

81
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HBW & TSR…

TSRTSR – nie zmienia wymagań dla kolorów na ociepleniach
( podaje precyzyjniejsze wyniki pomiaru akumulacji ciepła )



Coolpigments w praktyce…

Pomysły z przyszłością.

0

10

20

30

40

50

60

70

0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909

W
e

rt
 in

 %

"Schwarz grauer" Farbton

GranoporColor/Top

TSR GranoporColor bez Cool pigments

TSR GranoporColor z Cool pigments

Odcienie koloru czarno-szarego

0902



Pomysły z przyszłością.

Coolpigments w praktyce…

1. Pigmenty tradycyjne
2. Promieniowanie słoneczne  

( widmo światła )
3. Promieniowanie nieodbite,                                    

ulegające rozproszeniu w podłożu

1. Coolpigment
2. Pigmenty tradycyjne
3. Promieniowanie słoneczne                                            

( widmo światła )
4. Promieniowanie słonecznie odbite
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PePełłłłłłłłna paleta barwna paleta barw

Baumit Baumit 
na ocieplonych elewacjachna ocieplonych elewacjach
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Wytyczne…

TSR  21TSR  21––2424
40 odcieni kolorystycznych

Warstwa bazowa / zbrojonaWarstwa bazowa / zbrojona ……

� cementowa:    grubość ≥≥≥≥ 5 mm ( 2 x Baumit StarTex ) 

� dyspersyjna:   grubość ≥≥≥≥ 3 mm ( 1 x Baumit StarTex )* 

* wyłącznie tynki organiczne

masy tynkarskie + coolpigment 

mineralna zaprawa tynkarska / farba elewacyjna + coolpigment 

TSR  TSR  ≤≤ 2020
nie występuje we wzorniku
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Wszystkie kolory farb i tynków ze wzornika Baumit Life można 
stosować w systemach ociepleń bez ograniczeń powierzchni. 
Kolory o współczynniku TSR ≥ 25 bez dodatkowych 
warunków.

Kolory Baumit Life o współczynniku TSR w zakresie 21-24 nr: 
0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 0401, 
0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442, 0831, 
0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892, 
0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972 
pod warunkiem wykonania wybranej opcji warstwy zbrojącej:

a.) warstwa o grubości ≥ 5mm                                                            
z zaprawy klejowo-szpachlowej                                               
StarContact White /  StarContact Speed / ProContact                  
z siatką z włókna szklanego StarTex

lub

b.) warstwa grubości 3-4 mm                                                            
z masy szpachlowej Baumit PowerFlex (SilverFlex)           
z siatką z włókna szklanego StarTex

-------- 122 122 122 122 122 122 122 122 --------
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Dziękuję za uwagę


