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Kongres budownictwa
energooszczędnego
oraz certyfikacji budynków
Firma City Brand Energia Odnawialna oraz REECO Poland Sp.
z o.o. zapraszają na „Kongres budownictwa energooszczędnego oraz certyfikacji budynków”. Druga edycja wydarzenia
odbędzie się 21 października 2016 roku w Warszawie podczas 6-tych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej „RENEXPO Poland 2016”.
Od kilku lat w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój budownictwa energooszczędnego jak i pasywnego. Dzięki temu znacznie
ograniczamy koszty eksploatacji budynku,
takie jak energia elektryczna i cieplna, zużycie
wody, czy pobór gazu. Przy budownictwie
pasywnym możemy zmniejszyć koszty nawet
o 90% w stosunku do standardowego podejścia. Tak duża redukcja kosztów jest możliwa dzięki rozwiązaniom obejmującym m.in.:
ukształtowanie bryły, wysoką termoizolacyjność oraz szczelność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także wewnętrznych
źródeł ciepła do celów grzewczych. Należy
także wspomnieć, że jednym z najważniejszych elementów budynku pasywnego jest
zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza dzięki wentylacji mechanicznej o wysokim poziomie sprawności.
Na wydarzeniu poruszona zostanie również kwestia certyfikacji wielokryterialnej. Inwestorzy, deweloperzy czy najemcy coraz
częściej stawiają na budowle posiadające
certyfikaty: LEED, BREEAM, DGNB, HQE.
Obecnie w Polsce jest 437 obiektów certyfikowanych, spośród tego 80% to certyfikaty BREEAM. Dokumenty te wydaje się
budynkom, które spełnią określone wymogi
dla danego programu. Są to m.in.: efektywność energetyczna, jakość środowiska wewnętrznego, zarządzanie gospodarką wodną
i odpadami, jakość materiałów, konstrukcja
budynku czy zrównoważona lokalizacja.
Budownictwo energooszczędne oraz
poprawa efektywności energetycznej to
jedne z istotnych kwestii, które narzuca
nam Polityka Energetyczna Polski i Europy.
Rozwiązania wykorzystywane przy budynkach energooszczędnych oraz pasywnych
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Wybierz firmę
z Certyfikatem
DAFA!
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, fasady czy dachu zielonego warto sprawdzić rzetelność
firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych.
Jak więc zweryfikować odpowiednie
uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności oraz jakości jest z pewnością certyfikat DAFA - Stowarzyszenia Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad.

w znacznym stopniu zmniejszają emisję
CO2, ograniczają zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a także przyczyniają się do
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Propagowanie idei budownictwa
ekologicznego, nowoczesnych technologii,
jak również certyfikacji wielokryterialnej
w znacznym stopniu pobudza innowacje
i rozwój polskiej gospodarki.
W programie m.in.:
• Przepisy prawne regulujące rynek budownictwa energooszczędnego oraz
pasywnego,
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
• Przyszłość budownictwa zrównoważonego w Polsce,
• Podnoszenie efektywności energetycznej
w istniejących budynkach,
• Certyfikacja LEED, BREEAM, DGNB,
HQE – przebieg procesu certyfikacji,
przykłady,
• Polska jako lider certyfikacji wielokryterialnej w Europie Środkowo-Wschodniej,
• Polskie certyfikaty budownictwa ekologicznego,
• Dofinansowania do budownictwa energooszczędnego oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków,
• Materiały i technologie w budownictwie
energooszczędnym,
• Rozwiązania IT do efektywnego zarządzania mediami,
• Termowizja i badania szczelności budynków.

Źródło: RENEXPO POLAND
www.renexpo-warsaw.com

Powodzenie inwestycji budowlanej
uwarunkowane jest w głównej mierze
właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych
i stosowanych materiałów budowlanych
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
technicznymi i prawem budowlanym jest
Certyfikat Członkostwa w Stowarzyszeniu
Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad
(DAFA).
Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści - inwestor
i generalny wykonawca zyskuje przede
wszystkim pewność wyboru rzetelnych
partnerów, wysokiej jakości produktów
i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.
Do grona firm z certyfikatem DAFA
należą wykonawcy dachów płaskich
i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej.
Lista certyfikowanych firm dostępna jest
na: www.dafa.com.pl
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Zgłoś elewację do konkursu Fasada Roku - jubileuszowa edycja
Już po raz dziesiąty polscy architekci, inwestorzy, wykonawcy, właściciele i zarządcy nieruchomości mają szansę zmierzyć się w walce o prestiżowych tytuł „Fasada Roku”. Ideą konkursu jest nagrodzenie najciekawszych
rozwiązań elewacyjnych powstałych z wykorzystaniem produktów firmy Baumit. Oprócz prestiżowego tytułu i
10000 zł., zwycięzcy zdobędą przepustkę do konkursu międzynarodowego Baumit Life Challenge.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych
polskich budynków, w których do stworzenia elewacji wykorzystano kompletną
technologię Baumit – system ociepleń,
system tynkowy z wykończeniem lub
program produktów renowacyjnych z
wykończeniem. Warunkiem uczestnictwa jest ukończona w 100% elewacja –
łącznie z takimi elementami jak barierki
bądź balustrady, tarasy, strefa cokołowa,
a wszelkie wystające z elewacji kable i
druty muszą być zabudowane. Zgłoszenia obiektu do konkursu można dokonać
za pomocą elektronicznego formularza
na stronie www.fasadaroku.pl, pamiętając
przy tym o załączeniu dokumentacji zdjęciowej. Fotografie powinny przedstawiać
ogólny widok obiektu względem okolicy,
wszystkie jego strony oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia – co
najmniej 5 zdjęć o minimalnej wielkości
2400 x 1600 px. Dodatkowo do zgłoszeń
obiektów w kategoriach budynek po rekonstrukcji i adaptacji oraz Budynek po
renowacji koniecznym wymogiem jest
dołączenie zdjęć sprzed prac remontowych. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do
31.12.2016 r.

lecz także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy prawidłowość
realizacji projektu.
Zwycięskie obiekty – oprócz tytułu
Fasada Roku 2016 i nagrody pieniężnej
– dołączą do międzynarodowej obsady
Baumit Life Challenge, w którym gra toczy
się o jeszcze wyższą stawkę – tytuł Europejskiej Fasady Roku oraz 6.660 €.

Pięć kategorii – pięć
nagród
Tak jak w poprzednich latach, konkurs Fasada Roku 2016 jest podzielony na pięć
kategorii: „Budynek jednorodzinny nowy”,
„Budynek wielorodzinny nowy”, „Budynek
po rekonstrukcji i adaptacji”, „Budynek
niemieszkalny” i „Budynek po renowacji”.
Nagroda główna w każdej z tych grup wynosi 10 000 zł., a zakwalifikowane elewacje
oceniać będzie konkursowe Jury złożone z
architektów, reprezentantów mediów branżowych oraz profesjonalistów związanych z
budownictwem i architekturą. Przy wyborze
Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę nie
tylko walory architektoniczne i estetyczne,

Nagroda Internautów
Zgłoszone projekty są prezentowane
na stronie www.fasadaroku.pl. W terminie od 01.07.2016 do 31.01.2017 każdy
internauta odwiedzający serwis może zagłosować na jeden – jego zdaniem najlepszy – obiekt z każdej kategorii. Projekty
z największą ilością oddanych głosów
zdobędą „Wyróżnienie Internautów”, natomiast osoba, która w przynajmniej 3
kategoriach wytypuje tych samych zwycięzców co profesjonalne Jury, otrzyma
nagrodę rzeczową od Baumit.
Patronat honorowy nad 10-tą edycją
konkursu objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Fundacja Twórców
Architektury.
www.baumit.com

Baumit podsumowuje dwie edycje konkursu
19 maja odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu Fasada Roku, podczas której firma Baumit podsumowała
dwie ostatnie edycje konkursu, nagradzając autorów najciekawszych elewacji wykonanych w 2014 i 2015 roku.
Blisko 400 osób wzięło udział w wyjątkowym wydarzeniu zorganizowanym
z okazji finału dwóch kolejnych odsłon
konkursu Fasada Roku, który już od 9 lat
promuje najlepsze elewacje wykończone
kompletną technologią Baumit. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele świata architektury, wykonawców i
inwestorów – laureaci obu edycji, a także
członkowie jury, pracownicy firmy i goście
honorowi. Swoją reprezentację podczas
gali miały również media branżowe.
Przybyli mieli szansę poznać nie tylko
zwycięskie i wyróżnione budynki edycji
2014 i 2015, ale także ludzi, którzy przyczynili się do ich sukcesu. – Konkurs Fasada Roku to nie tylko niesamowite elewacje, to także – a może przede wszystkim
ludzie, którzy je stworzyli – mówi Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w
polskim oddziale firmy Baumit.
Laureaci i wyróżnieni odebrali dyplomy
i pamiątkowe statuetki oraz symboliczne
czeki na 10000 zł.
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Wśród nagrodzonych znalazło się wielu profesjonalistów z branży architektoniczno-budowlanej. Aż czterokrotnie na
scenę wchodzili arch. Magdalena i Maciej
Beczakowie z pracowni BECZAK / BECZAK
/ ARCHITEKCI, którzy na przestrzeni dwóch
edycji zgarnęli wszystkie nagrody główne w

kategorii „dom jednorodzinny nowy” – tytuł
„Fasada Roku 2014” i „Wyróżnienie Internautów 2014” za projekt SIO House w Konstancinie-Jeziornie oraz tytuł „Fasada Roku 2015”
i „Wyróżnienie Internautów 2015” za projekt
RYB House w Zielonkach-Wsi.
www.baumit.com

Architekci Magdalena i Maciej Beczakowie – ich nazwisko wymieniano najczęściej podczas gali. Fot. Baumit

Warstwy Dachy i Ściany 2/2016 (70)

aktualności

Szkoła Dekarska Największe wydarzenie
Protan
w branży dekarskiej!
Praktyczna nauka zgrzewania membran oraz zastosowania produktów i rozwiązań systemowych to głównej obszary tematyczne, na
których skupią się uczestnicy
Szkoły Dekarskiej Protan Polska, mieszczącej się w Pabianicach.
- Nasza inicjatywa oparta jest na autorskim programie szkoleniowym, unikatowym w skali kraju, podczas którego uczestnicy mogą zdobyć praktyczne
umiejętności z zakresu kompleksowego
montażu i instalacji systemów dachowych opartych na membranie typu PVC –
mówi Michał Miąsek, dyrektor zarządzający Protan Polska Sp. z o.o. Uczestnicy
po ukończeniu trzydniowego szkolenia
potwierdzają swoją wiedzę egzaminem
z teorii i praktyki dotyczącej właściwości membran PVC, systemów montażu,
urządzeń i praktycznych umiejętności
zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek. Osoby, które pozytywnie
przejdą weryfikację, otrzymają dyplom
poświadczający ich kompetencje dekarskie na okres dwóch lat.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram zjazdów Szkoły Dekarskiej Protan
dostępny jest na stronie www.protan.pl
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Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w porozumieniu z Międzynarodową Federacją IFD organizuje Mistrzostwa Świata Młodych
Dekarzy. To już 26 edycja tego wydarzenia, która tym razem
odbędzie się w Warszawie.
W tym roku najlepsze drużyny dekarzy
z całego świata będą rywalizowały o tytuł
mistrzowski w dniach 26-29 października
w Warszawie, w centrum Kongresowo-Targowym MT Polska przy ul. Marsa 56/62.
W Mistrzostwach Świata Polskę reprezentować będą najlepsze drużyny naszego kraju, zwycięzcy Mistrzostw Polski
Młodych Dekarzy:
n Mistrzowie Polski w kategorii dach metalowy:
Artur Falkowski i Patryk Żukowski
Mentor: Kamil Muszyński
Województwo Podlaskie
n Mistrzowie Polski w kategorii dach
stromy:
Darek Jurga i Oskar Sworek
Mentor: Tomasz Jurga
Województwo Wielkopolskie
n Mistrzowie Polski w kategorii dach płaski:
Marcin Minorczyk i Krystian Klara
Mentor: Mirosław Minorczyk
Województwo Małopolskie

Całość wydarzenia poprowadzi na
żywo Filip Chajzer – dziennikarz telewizji
śniadaniowej. To on zadba o dobrą atmosferę w strefie Mistrzostw, o dobre humory
uczestników wydarzenia i rzetelny przekaz informacji.
Mistrzostwa Świata to nie tylko zmagania drużyn, ale również bicie Rekordu
Polski w kategorii: montaż okna dachowego na czas – zgodnie ze sztuką dekarską i zaleceniami producentów. Odbędą
się konkursy z nagrodami, quizy dekarskie, demonstracja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez producentów,
pokaz mody dekarskiej, a specjalnie dla
fanów motoryzacji wystawa samochodów
dostawczych i ciężkiego sprzętu ułatwiającego pracę.
Wstęp na Halę Mistrzostw Świata jest
wolny dla wszystkich odwiedzających.
Dołącz by wspólnie dopingować naszą
reprezentację!
Serdecznie zapraszamy w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.
www.dekarz.com.pl
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Swisspor HYDRO Blachy Pruszyński wzmacnia pozycję
Lambda –
na rynku produkcji płyt warstwowych
płyty z szarego
Uruchomienie nowej linii do produkcji
płyt warstwowych w podwarszawskim
styropianu
zakładzie firmy Blachy Pruszyński to zado izolacji
powiedź ekspansji spółki na nowe rynki.
fundamentów
– Liczymy, że będziemy jednym z liderów
Nowe, hydrofobowe płyty styropianowe Swisspor HYDRO Lambda o doskonałych parametrach termoizolacyjnych,
wytrzymałości mechanicznej i obniżonej nasiąkliwości to idealne rozwiązanie
do docieplenia fundamentów.

Swisspor HYDRO lambda - nowoczesne,
specjalistyczne płyty do izolacji fundamentów - produkowane są z hydrofobowego
surowca z dodatkiem grafitu, metodą
wtrysku do formy. Technologia produkcji
nadaje płytom właściwości znacznie przewyższające tradycyjne płyty styropianowe.
Na tle innych materiałów do izolacji
fundamentów, styropian Swisspor HYDRO
Lambda wyróżnia się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi (λd ≤0,031
[W/mK]). Zalecany jest do budownictwa
pasywnego i energooszczędnego, co potwierdza certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Oprócz rewelacyjnych parametrów
termoizolacyjnych HYDRO Lambda charakteryzuje się optymalnie dobraną do
zastosowań fundamentowych wytrzymałością mechaniczną (CS(10) ≥ 100 [kPa])
oraz obniżoną nasiąkliwością (≤ 3,5 [%]).
Dzięki temu styropian zachowuje właściwości termoizolacyjne w wilgotnym środowisku jakim jest grunt.
Wprowadzenie na rynek hydrofobowych płyt HYDRO lambda uzupełniło
istotną lukę rynkową w ofercie styropianów szarych. Teraz szarym styropianem
o doskonałej izolacyjności termicznej
można ocieplić każdą część budynku od
fundamentu, aż po dach. Styropian Swisspor HYDRO lambda posiada certyfikat
Instytutu Budownictwa Pasywnego.
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krajowego rynku produkcji płyt warstwowych. To sektor, który dynamicznie się rozwija – ujawnia Krzysztof Pruszyński, prezes firmy Blachy Pruszyński. Ma on spore
doświadczenie w budowaniu przedsiębiorstw, które dominują w swojej branży.
Wśród wytwórców stalowych pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce nie ma
większego gracza. Spółka swoją pozycję
systematycznie umacnia. W pierwszym
kwartale 2016 r. po raz kolejny zwiększyła sprzedaż, która sięgnęła już niemal 35
tys. ton. Takimi wynikami nie może się
pochwalić żaden inny podmiot z branży.
Firma Blachy Pruszyński skupia się nie
tylko na rynku krajowym. Stawia również
na eksport. Marka Pruszyński jest znana
zarówno w krajach Europy Wschodniej,
jak i Zachodniej. Obecnie też spółka
rozwija sprzedaż do tak odległych regionów, jak Ameryka Południowa czy Afryka.
– Nasze produkty są doceniane na całym
świecie. Klienci kojarzą je z wysoką jakością
– wyjaśnia Krzysztof Pruszyński. – Innowacyjność i solidność czyni nas konkurencyjnymi. Nieustannie aktualizujemy naszą
ofertę, poszerzając ją o nowe produkty, po
to by była ona jak najbardziej kompletna i
dostosowana do potrzeb klientów – dodaje.

Firma Blachy Pruszyński wchodzi w
skład Grupy Pruszyński, którą tworzy
ponad 20 podmiotów działających na
terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii,
Węgier, Niemiec oraz Litwy.
Grupa Pruszyński jest dostawcą materiałów i technologii przy realizacji największych i najambitniejszych projektów
inwestycyjnych w kraju. Była zaangażowana m.in. podczas budowy fabryki
Volkswagena we Wrześni, fabryki Toyoty,
Portów Lotniczych w Warszawie, Gdańsku
i Modlinie, toru kolarskiego w Pruszkowie,
elektrowni w Opolu oraz wielu centrów
handlowych w całej Polsce.
Jakość produktów i usług oferowanych
przez spółkę potwierdzają liczne certyfikaty i nagrody. Jest ona też posiadaczem
najbardziej prestiżowych wyróżnień biznesowych, jak choćby Godła „Teraz Polska”
przyznanego blachodachówce Szafir w
XIII edycji Konkursu. Grupa została uhonorowana m.in. tytułem Diamentu Forbesa
oraz Wybitnego Eksportera Roku, na swoim koncie ma również 6 Złotych Medali
Międzynarodowych Targów Poznańskich
BUDMA, tytuł Kreatora Budownictwa, Budowlanej Marki Roku i wiele innych.

Kotwy iniekcyjne Mont Blanc,
Elbrus, Makalu, Mount Everest
- szczyty mocy
Firma Klimas Wkręt-met wprowadziła do
sprzedaży 4 rodziny kotew iniekcyjnych o unikalnych cechach: Mont
Blanc (WCF-PESF) – żywicę poliestrową, Elbrus (WCF-VESF ) – żywicę winylowo-estrową, Makalu (WCF-EASF)
– żywicę metakrylanową, Mount Everest (WCF-E3) – żywicę
epoksydową.
Produkty te posiadają unikalne cechy i
charakteryzują się doskonałą jakością. Nowe
żywice cechuje niezwykła elastyczność
montażu. Kotwienie na różne głębokości
może się odbywać w rozmaitych podłożach, przy użyciu prętów zbrojeniowych
lub gwintowanych wykonanych z różnorodnych gatunków stali. Formuły chemiczne

umożliwiają kotwienie
nawet w otworach zalanych wodą. Zróżnicowane zakresy temperaturowe montażu dostosowują produkty do
zmiennych warunków
atmosferycznych. Dla
wygody użytkowników
większość żywic została
wyposażona w zapasowy mieszacz, a także w system automatycznego rozcinania ładunku (żywice 300
ml). Profesjonalne kotwy chemiczne marki
Klimas Wkręt-met dają możliwość stosowania technik głębokiego kotwienia oraz
uciąglania konstrukcji żelbetowych.
System kotwienia chemicznego oznacza prostotę montażu. Jest on też bardziej
ekonomiczny w porównaniu do kotew
mechanicznych.
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Nowa instrukcja SSO
o eksploatacji systemów ETICS

mobiDOM

– bezpłatna
aplikacja,
która pomaga
w budowie domu

Nowe, już trzecie wydanie „Instrukcji eksploatacji ETICS”, opublikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
(SSO), przygotowali specjaliści z Komisji Technicznej Stowarzyszenia. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że właściwe
użytkowanie pozwala zachować ocieploną elewację w naBezpłatna aplikacja mobiDOM –
leżytym stanie technicznym i estetycznym przez dziesiątki lat.   dostępna w sklepach Google Play i
– Najnowsza wersja
„Instrukcji eksploatacji
ETICS”, podobnie jak dwie
poprzednie, adresowana
jest w szczególności do
inwestorów i administratorów nieruchomości,
na których zastosowano
systemy ETICS, niezależnie
od wielkości tych obiektów. Od czujności i odpowiedzialności właścicieli
i zarządców zależy stan
ocieplonych elewacji. W
naszej ocenie propagowanie wiedzy o kompleksowym podejściu do inwestycji ociepleniowych, z uwzględnieniem
etapu ich eksploatacji, jest niezbędne do
osiągnięcia tego, na czym zależy pewnie
wszystkim, czyli trwałości zastosowanego
ocieplenia. Nic nie jest wieczne, jeżeli nie
dba się o to w odpowiedni sposób – mówi
Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń.
Dariusz Matysik z Komisji Technicznej
SSO podkreśla, że publikacja omawia nie
tylko zagadnienia formalne związane z
użytkowaniem i koniecznością utrzymania obiektów w należytym stanie
technicznym, które to wynikają wprost
z przepisów prawa. – W „Instrukcji” kładziemy nacisk przede wszystkim na potrzebę przeprowadzania okresowych
przeglądów elewacji. Podpowiadamy, na
co należy w ich trakcie zwrócić uwagę,
jak rozpoznawać ewentualne nieprawidłowości i oceniać przyczyny ich powstania, a także w jaki sposób powinno się
dokonywać napraw w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń. Posługując
się naszą instrukcją, nie sposób pominąć
żadnego z elementów, który powinien zostać podany ocenie – zapewnia ekspert
Stowarzyszenia.
Oprócz wykazu czynności, które standardowo należy wykonać podczas każdego przeglądu systemu ocieplenia, oraz
wskazówek dotyczących jego konserwacji „Instrukcja eksploatacji ETICS” zawiera
wzór protokołu okresowej kontroli ocieplonej elewacji. Instrukcja zaleca prze-
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chowywanie protokołów
przeglądów w książce
obiektu budowlanego.
Specjaliści SSO zaznaczają, że – dla bezpieczeństwa inwestycji – kontrole, jak też dokumentację
techniczną nieruchomości warto prowadzić
również w przypadku
domów jednorodzinnych,
mimo że przepisy tego
nie wymagają.
Dariusz Matysik przypomina, że w 2015 roku
ukazały się zaktualizowane „Wytyczne wykonawstwa ETICS”, kierowane głównie do
projektantów, wykonawców oraz osób
sprawujących nadzór nad realizacją prac
związanych z wbudowaniem systemów
ETICS. – Zwróciliśmy w nich szczególną
uwagę na znaczenie prawidłowego przebiegu prac, począwszy od zaprojektowania
ocieplenia, uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji i doboru tylko kompletnych, systemowych zestawów materiałów.
Dokładnie opisaliśmy poszczególne etapy
wykonania ocieplenia i podkreśliliśmy rolę
właściwej kontroli w trakcie robót. W najnowszej publikacji chcemy podkreślić, że
właściciele i zarządcy są równoprawnymi
uczestnikami tego procesu i że nie kończy
się on wraz z odbiorem inwestycji. Dobry
gospodarz regularnie kontroluje ocieplenie, zleca jego konserwację i niezbędne
naprawy. Jego postawa jest więc kluczowa
dla zapewnienia długowieczności zainstalowanego na elewacji systemu ociepleń –
wskazuje ekspert SSO.
Premiera nowego opracowania technicznego autorstwa SSO odbyła się
12 maja 2016 roku podczas III Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanego przez Stowarzyszenie dorocznego
spotkania polskiej branży ociepleń. „Instrukcja eksploatacji złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
ETICS – wydanie 03/2016” jest udostępniona na stronie internetowej Stowarzyszenia Systemyocieplen.pl w zakładce
„Do pobrania”.

App Store - krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez każdy etap
budowy domu. To poradnik, dziennik
budowy i baza kontaktów w jednym,
a także praktyczny planer i organizer,
który pomoże w budowie domu.
Aplikacja mobiDOM została stworzona z myślą o wszystkich, którzy budują
dom jednorodzinny. Po zalogowaniu,
użytkownik otrzymuje dostęp do kompleksowego przewodnika, który krok po
kroku prowadzi go przez poszczególne
etapy inwestycji. Aplikacja zawiera zestaw pomocnych artykułów i gotowych
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania. Dzięki mobiDOM inwestor zyskuje informacje o sprawdzonych rozwiązaniach, materiałach i technologiach,
przygotowane przez ekspertów z branży.
Aplikacja mobiDOM to również pomocny planer i organizer, który krok po
kroku prowadzi użytkownika przez cały
proces budowy. Inwestor znajdzie tu
szczegółowy plan budowy z listą czynności do wykonania na danym etapie.
Sercem aplikacji jest mobilny dziennik
budowy, w którym można zapisywać
notatki, zdjęcia, dokumenty, kontakty
i wszystkie informacje związane z budową domu. Kolejną przydatną funkcjonalnością jest zbiór kontaktów do
architektów i doradców technicznych z
branży, dzięki którym na każdym etapie
budowy inwestor może otrzymać profesjonalne wsparcie ekspertów.
Ponadto, aplikacja mobiDOM to atrakcyjna gra, w której użytkownik zbiera
punkty, zdobywa poziomy i odbiera
rabaty.
Aplikacja przygotowana przez wrocławską Pracownię Projektową ARCHIPELAG jest bezpłatna, bardzo prosta w
obsłudze i świetnie sprawdzi się jako
wsparcie każdej budowy. Można z niej
korzystać zarówno na smartfonach, jak
i tabletach z system Android lub iOS.
www.mobi-dom.pl
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Dziś i jutro polskiej branży ociepleń
III Międzynarodowa Konferencja ETICS

III Międzynarodowa Konferencja ETICS - debata na temat bieżących kwestii istotnych dla
polskiego i europejskiego rynku ociepleń – odbyła się w dniach 11-12 maja w Ożarowie
Mazowieckim. W dorocznym forum organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wzięło udział 141 osób z Polski, Belgii, Czech, Litwy, Niemiec Słowacji
i Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, producenci systemów ETICS
i ich komponentów, w tym wyrobów termoizolacyjnych, reprezentanci placówek naukowych
i badawczych oraz firm doradczych, stowarzyszenia branżowe, jak też fachowe media –
w tym i nasza redakcja.
– Z satysfakcją stwierdzamy, że konferencja zainicjowana przez nasze Stowarzyszenie
przed dwoma laty stała się ważną płaszczyzną wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i przemyśleń na temat stanu obecnego
i perspektyw rynku ociepleń. W coraz większym gronie wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań efektywnego wspierania
naszej branży, pamiętając o jej znaczeniu
dla rozwoju gospodarczego Polski, nie tylko ze względu na związaną z ociepleniami
oszczędność energii, ale także w związku
z liczbą miejsc pracy, jaką generuje nasz
sektor. Nie zapominajmy też o komforcie codziennego życia, z jakiego korzystają mieszkańcy i użytkownicy ocieplonych budynków,
oraz o dobroczynnym wpływie ociepleń na
środowisko naturalne – powiedział Jacek
Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń.
Szef SSO wyraził nadzieję, że uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ETICS

wynieśli z niej wiele przydatnych informacji. – Polscy i zagraniczni eksperci przedstawili szerokie spectrum aktualnych tematów,
zarówno w sferze teoretycznej, jak i w wymiarze praktycznym. Możemy stwierdzić,
że nie pominęliśmy żadnego istotnego dziś
dla branży ociepleń zagadnienia – podsumował prezes Michalak.
Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny
z udziałem m.in. ministra Jacka Szera, p.o.
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczący m.in. przyznanych do
1 stycznia 2016 roku nowych uprawnień
kontrolnych organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych i ich praktycznych skutków dla producentów systemów ociepleń.
Następnie Robert Geryło, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB),
w prelekcji na temat warunków projektowania i stosowania dodatkowych dociepleń przegród przeanalizował zakresy

izolacyjności cieplnej ścian po przeprowadzeniu dodatkowego docieplenia na
istniejącym oraz omówił zasady instalacji
wtórnego ocieplenia.
Wolfgang Setzler, reprezentujący niemiecki Institut für Absatzforschung und
kundenorientiertes Marketing, podkreślił znaczenie prawidłowej instalacji jako
podstawowego wymogu do zapewnienia trwałości i niezawodności systemów
ETICS, z wytrzymałością w czasie porównywalną do czasu żywotności tynków,
a więc nawet ponad 50 lat. Prelegent
omówił także proste metody recyklingu
ociepleń oraz wskazał, iż systemy ociepleń
oszczędzają kilkakrotnie więcej energii niż
potrzeba do ich wyprodukowania.
Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający European Association for ETICS (EAE), omówił obowiązujące od początku roku 2016
w Niemczech zaostrzone regulacje w za-

Uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ETICS. Fot. SSO
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ociepleń, omówiła zaostrzenia wymagań
dotyczących ochrony cieplnej i ochrony
przeciwpożarowej budynków na Słowacji
i ich odbicie w warunkach wykonawstwa
systemów ETICS.

Jacek Michalak i Wolfgang Setzler na konferencji w Ożarowie Mazowieckim. Fot. SSO

kresie bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń, jak również przedstawił
status wciąż oczekujących na harmonizację norm dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego. Szef EAE poinformował, iż
Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Europejskiej o harmonizację testów
ogniowych dużej skali, które zdaniem
EAE winny być niezbędne do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych
systemów ociepleń.
Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej zreferował aktualne i planowane
wymagania przeciwpożarowe dla systemów izolacji cieplnej z perspektywy doświadczeń kierowanego przezeń Zakładu
Badań Ogniowych ITB, stawiając tezę, iż
rozprzestrzenianie ognia po ocieplonych
elewacjach nie stanowi w Polsce bardzo
istotnego problemu, a jednym z gwarantów bezpieczeństwa pożarowego jest
poprawa wykonawstwa.
Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie Anny Panek, wicedyrektor Instytutu
Techniki Budowlanej. Dyrektor Panek obja-

śniła polski system wprowadzania wyrobów
budowlanych do obrotu na tle systemu
europejskiego regulowanego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011. Przedstawiła również nowe
przepisy krajowe ze znowelizowanej Ustawy o wyrobach budowlanych, wchodzące
w życie 1 stycznia 2017 roku, z okresem
przejściowym określonym na sześć miesięcy, do 30 czerwca 2017 roku.
Z kolei Birgitta Börner z Deutsches Institut für Bautechnik (autorka pierwszej
Europejskiej Aprobaty Technicznej dla
systemu ociepleń wydanej w Europie)
zaprezentowała doświadczenia z rynku
niemieckiego dotyczące nadzoru nad
rynkiem zharmonizowanych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawodawstwem europejskim, podając również
zasady działania organów nadzoru budowlanego w Niemczech.
Zuzana Sternová, dyrektor instytutu
Technický a Skúšobný ústav Stavebný
w Bratysławie oraz szefowa słowackiego
stowarzyszenia producentów systemów

Anna Panek, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Fot. SSO
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Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach przekazał audytorium doświadczenia z zakresu rewitalizacji obiektów
poprzemysłowych oraz budownictwa
energooszczędnego i pasywnego, kładąc
nacisk na wielowymiarowe korzyści związane z inwestowaniem w budownictwo
pasywne i energooszczędne technologie.
Efekt energetyczny zastosowania fotowoltaicznych fasad wentylowanych
w polskich warunkach klimatycznych, na
przykładzie dwóch eksperymentalnych
fasad fotowoltaicznych wykonanych
na budynku Politechniki Łódzkiej, opisała w swej prezentacji reprezentująca tę
uczelnię Dominika Knera.
Na zakończenie konferencji Anna Sokulska z Instytutu Ekonomii Środowiska
określiła modernizację budynków jednorodzinnych w Polsce jako najważniejsze
wyzwanie na najbliższe 20 lat. Według
badań Instytutu 70 procent, czyli 3,5
mln domów jednorodzinnych w Polsce,
ogrzewa się przy użyciu węgla. Jednocześnie budynki te są niewystarczająco
lub w ogóle nieocieplone. Zdaniem prelegentki, prowadząc intensywną modernizację budynków jednorodzinnych można
znacząco poprawić jakość powietrza, co
zmniejszy zużycie energii, jak też zniweluje problemy społeczne związane z ubóstwem energetycznym.
Kolejna edycja corocznego forum
polskiej branży ociepleń odbędzie się
11-12 maja 2017 roku.
www.konferencjaetics.com.pl

Zuzana Sternová, dyrektor instytutu Technický a Skúšobný ústav Stavebný w Bratysławie oraz
szefowa słowackiego stowarzyszenia producentów systemów ociepleń. Fot. SSO
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Jubileusz 10-lecia
Stowarzyszenia DAFA
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat
temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość
uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.
Dziesięciolecie istnienia zbiegło się
z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński
przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji,
która od dekady nadaje kształt branży
budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując
do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi
organizacjami branżowymi w Europie
(IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii
w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju
Stowarzyszenia w kontekście siedmiu
nowych firm członkowskich przyjętych
w ubiegłym roku.
Aktualnie w ramach DAFA działa osiem
grup merytorycznych, standaryzujących
i wytyczających jakość dla budownictwa.
Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.
Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji
„Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych –
Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie
tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-

-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni
eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy
Merytorycznej DACHY ZIELONE, na który
składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych
będzie miało wpływ na poprawę jakości
projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.
Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, których celem jest opracowanie
„Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych
i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również
istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy
trapezowej w oparciu o niezbędne dane
producentów zawierające charakterystykę
geometryczną i wytrzymałościową profili
z blachy trapezowej.
Katarzyna Wiktorska poinformowała
o powołaniu Zespołu Projektowego,
skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie
wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień
dotyczących współczesnych obudów
ścian i dachów występujących na styku
obszarów związanych z działalnością ar-

chitektów, konstruktorów i dostawców
materiałów.
Działalność zespołu obejmuje również
konsultacje z producentami w obszarach
nieuregulowanych przez wytyczne dla
konstruktorów.
Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli
Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów
i do wzmocnienia pozycji firm na rynku.
Ubiegłoroczny panel w Krakowie objął szkolenie z dachów zielonych (zajęcia
warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było
transmitowane online dla 180 architektów
i projektantów.
Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość
budownictwa miejskiego” .
Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”,
gromadząc wysoką frekwencję 220 osób.
Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa,

Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA. Fot. DAFA
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aktualności

Od lewej: Andrzej Wdowiak, Mirosław Wróblewski. Fot. DAFA

w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.
Katarzyna Wiktorska przywołała liczne
konferencje z udziałem merytorycznym
ekspertów DAFA.
Poinformowała o zakrojonej na szeroką
skalę kampanii: „ Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy,
portali branżowych i newsletterów.
Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową
oraz dystrybutorami publikacji technicz-

Od lewej: Katarzyna Wiktorska, Joanna Burzyńska, Witold Okoński. Fot. Stowarzyszenie DAFA

nych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.
Następnym punktem programu były
prezentacje sponsorów, przedstawione
przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki
– Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola
Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel,
Agnieszka Łempińska – Nophadrain.
Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku
Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczy-

sta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów
Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012),
Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel
Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura.
Przemówienia zostały zwieńczone
gromkimi brawami i lampką szampana.
Jak na okrągłe urodziny przystało, nie
zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszył szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, który
poprowadził Filip Chajzer.
Spotkanie było okazją do złożenia
przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA
za inicjatywy i zaangażowanie w projekty
Stowarzyszenia, które składają się na siłę
organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój
i sukcesy. Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy
tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań
na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się
rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.
Źródło: DAFA – www.dafa.com.pl

Warstwy Dachy i Ściany 2/2016 (70)

11

technologie

Bryła w standardzie pasywnym
– w „tradycyjnej” cenie
Znana od 25 lat, polska firma Izodom udoskonaliła technologię traconego szalunku tworząc
kompletny system budowlany dla domów pasywnych. Nareszcie, aby cieszyć się kosztami
energii grzewczej zmniejszonymi nawet o 90% - możemy za rozsądną cenę wybudować
dom – trwały, z grubą, ciągłą warstwą termoizolacji, bez mostków termicznych, od fundamentu, aż po dach.

Płyta fundamentowa

• Możliwość posadowienia budynku na
nienośnych gruntach, przy wysokim
poziomie wód gruntowych, na terenach sejsmicznych, czyli tam, gdzie
występują szkody górnicze,
• Możliwość rozprowadzenia ogrzewania
podpodłogowego,

Elementy szalunkowe Izodom układa się jak klocki LEGO. Dla
skomplikowanych projektów, firma docina elementy w zakładzie
produkcyjnym, dostarczając na budowę gotowy do złożenia
komplet z instrukcją montażu

Płyta fundamentowa to 25 cm zbrojonego betonu, ułożonego w szalunku
wykonanym z najtwardszego na rynku,
wodoodpornego tworzywa izolacyjnego Periporu (BASF). Grubość izolacji to
25 cm, specjalne łączenia hakowe pozwalają uniknąć mostków termicznych,
a korzystny współczynnik przenikania ciepła to aż Uo=0,13 W/m2K. Sześć
kształtek znajdujących się w systemie,
pozwala w kilka godzin zbudować szalunek i wypełnić go betonem. Płytę
zbroimy tradycyjnie, lub zbrojeniem
rozproszonym.

Wizualizacja betonowego rdzenia ściany nośnej ze zbrojeniem
wieńca

Szalunek - izolacja termiczna płyty idealnie chroni budynek
przed przemarzaniem, stąd popularność tego rozwiązania
w Skandynawii

Ciepłe ściany
Jak budujemy energooszczędne ściany? Z pustaków szalunkowych Izodom
„budujemy - układamy” wszystkie ściany
– wewnętrzne, zewnętrzne i działowe. Kilku pracowników w 4-5 dni ułoży szalunek
do wysokości kondygnacji. Ścian nie zbroimy. Po podparciu ścian, w ciągu 3-4 h
wypełniamy je betonem podawanym
pompą, aż do 3 m – w tym tkwi tajemnica niskiego kosztu budowy. Tylko bardzo
twarde elementy o specjalnej konstrukcji wytrzymują tak szybkie tempo prac.
Trwałość konstrukcji gwarantuje nam
15 cm monolityczna ściana betonowa,
a niespotykaną energooszczędność zapewnia 30 cm Neoporu, najlepszego izolującego tworzywa piankowego typu EPS.
Dla domów pasywnych mamy najcieplejsze na rynku elementy o współczynniku
przenikania ciepła U=0,10 W/m2K przy jedynie 45 cm grubości. Sprawdź jak grubą
i kosztowną ścianę murowaną musiałbyś
zbudować, aby dorównać naszej przegrodzie. Dla domów energooszczędnych
mamy tańsze elementy o grubości 35 cm
i U=0,15 W/m2K.
Korzyści:
• Możliwość zastosowania do każdego
projektu budowlanego,

Pierwszy dzień pracy skończony. Szalunek gotowy do ułożenia
zbrojenia i wypełnienia betonem

Korzyści:
• Całkowity czas budowy stanu zerowego budynku to 3-5 dni roboczych,
• Idealna ochrona termiczna i przeciwwilgociowa,
• Brak mostków termicznych w płycie, jak
i na łączeniu ze ścianami,
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W przeciwieństwie do niedopracowanych izolujących szalunków
z lat 90tych, elementy Izodom nadają się do betonowania
pompą aż do 3 m

Wielopiętrowy blok pasywny w Kaunas, Litwa, rok 2015. Elementy ścienne Izodom są szeroko stosowane również w budownictwie wielopiętrowym: w Polsce, Szkocji, Niemczech,
Finlandi. Więcej referencji znajdziesz na FaceBook: Izodom PL
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Izolujący element szalunkowy typ MC 1/35, U = 0,15 W/m2K,
grubość 35 cm

• Trwałość i energooszczędność konstrukcji, przy zupełnym braku mostków
termicznych,
• Brak zapraw, klejów, klamer, oraz niepotrzebnego zbrojenia, co zmniejsza
koszty materiałowe,
• Wielkość elementów - 0,5 m2, oraz betonowanie pompą niesamowicie przyspiesza prace budowlane,

Dachy
Wizualizacja izolacji wieńca, z rysunku stropu usunięto kształtki Izodom, aby lepiej pokazać konstrukcję żelbetową

Jako jedyni w Polsce posiadamy tak
bogatą bibliotekę materiałów dla projektantów, którą bezpłatnie udostępniamy wysyłając mailem w plikach pdf.
Dzięki temu profesjonalnie pomożemy
Ci zaprojektować, lub przeprojektować
wymarzony dom. Chętnie wskażemy
lokalnego wykonawcę, lub przeszkolimy dowolną firmę wykonawczą. Poproś nas o bezpłatną wycenę Twojego
domu, oraz o pomoc w pracach projektowych.

Płyta do izolacji dachów Izodom układana jest na krokwiach.
Płyta DLP ZIG dedykowana jest pokryciom dachówką - karpiówką, a DLP GLT jest to blachodachówek i pap

Nowością jest system izolacji na krokwiowej. Duże płyty o grubości 25 cm
zapewniają izolację na poziomie Uo=0,13
W/m2K. Układa się je na krokwiach, co
daje możliwość umieszczenia dodatkowej
izolacji pomiędzy belkami. Przemyślane
połączenie izolacji dachu z izolacją ścian,
hakowy system łączenia płyt ze sobą - pozwala budować nie narażając się na powstanie mostków termicznych. Wybierz
pokrycie dachu, a my pomożemy dobrać
odpowiedni rodzaj płyty izolacyjnej.

Od 25 lat dostarczyliśmy materiały na
ponad 18.000 obiektów, z tego 90% do
Europy Zachodniej i Skandynawii.
Nie bez powodu jesteśmy promowani
przez Ministerstwo Środowiska w programie GreenEvo, Komisję Europejską w EU
Gateway oraz Organizację Narodów Zjednoczonych – Departament Środowiska.
Przychodnia lekarska w standardzie pasywnym - okolice
Częstochowy

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
Ul. Ceramiczna 2, 98-220 Zduńska Wola
Tel. 0048 43 823 4188
www.izodom.pl

Partnerów – projektantów i firmy wykonawcze, chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: architekt@izodom.pl
Przykład detalu z dokumentu „Analiza Liniowych Mostków Termicznych” przygotowanego przez Politechnikę Łódzką. Analiza
kilkudziesięciu detali pokazuje prawie całkowity brak mostków.
Poproś nas o bezpłatną kopię!
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Tallin, Estonia – z Izodomu buduje się również tam, gdzie
zimą bywa -40°C

Pod adresem as@izodom.pl można dowiedzieć się o bezpłatnych szkoleniach
i umówić się na szkolenie-wizytę na budowie – zapraszamy!

13

technologie

Lekki szkielet drewniany

Materiały budowlane stosowane do budowy domu
Drewniane domy szkieletowe muszą być budowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Jest to
jedna z nielicznych technologii, w których nawet niewielkie odstępstwa od zasad mogą
pogorszyć jakość i trwałość domu.

Elementy konstrukcji budynku

Drewno konstrukcyjne
Elementy konstrukcji budynku powinny być
wykonywane z drewna iglastego – sosny, jodły, świerka lub modrzewia. Drewno powinno
spełniać wymagania wytrzymałościowe, określone na podstawie oceny wizualnej lub mechanicznej.
Drewno konstrukcyjne powinno być bez śladów kory, śladów po owadach, sinizny i zgniJakość drewna na konstrukcję
lizny, pozbawione sęków, pęknięć, krzywizny
i wichrowatości.
Technologia budownictwa szkieletowego wymaga stosowania na konstrukcję domu drewna
suszonego komorowo o wilgotności poniżej 18%, czterostronnie struganego, z zaokrąglonymi
lub sfazowanymi krawędziami.
Drewno suszone, o wilgotności poniżej 18%, posiada większą wytrzymałość niż drewno wilgotne, podlega ograniczonemu kurczeniu się i zwichrowaniu. Struganie oraz obróbka krawędzi
uodparnia je na działanie ognia i owadów.
Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
Minimalne wymiary przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych powinny wynosić:
• ściany wewnętrzne - 38 x 63 mm (1 ½” x 2 ½”) lub 38 x 89 mm (1 ½” x 3 ½”)
• ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne - 38 x 140 mm (1 ½” x 5 ½”),
• belki stropowe - 38 x 185 mm (1 ½” x 7 ¼”), 38 x 235 mm (1 ½” x 9 ¼”) lub 38 x 285 mm
(1 ½” x 11 ¼”).
Podane powyżej wymiary powszechnie stosowane są w krajach Ameryki Północnej - Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie.
W budownictwie prefabrykowanym, w tzw. domach gotowych, wywodzących się z budownictwa niemieckiego, stosuje się elementy konstrukcyjne ścian zewnętrznych o przekroju
minimum 50 x 150 mm.
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Konstrukcja drewnianego szkieletowego domu, czyli składającego się ze
ścian - z systemem słupów opartych na
poziomej belce – podwalinie zakotwionej w fundamencie oraz zwieńczonych
oczepem, a także z konstrukcji dachowej, powinna być wykonana z drewna
najwyższej jakości. Najlepsze jest iglaste, suszone komorowo, czterostronnie
strugane, o wilgotności nie większej niż
18%. z fazowanymi krawędziami.
Budując dom szkieletowy stosuje się
moduły wymiarowe, czyli stałe, osiowe odstępy między osiami elementów
konstrukcji. Do rozstawu słupków ścian
stosuje się rozstawy 40, 60 lub 62,5 cm,
belek stropowych – 40 cm, a krokwi – 60
cm. Wymiary szerokości płyt na poszycie ścian od zewnątrz i płyt gipsowo-kartonowych układanych wewnątrz są
zwykle wielokrotnością tych modułów,
dzięki temu ściany montuje się szybko,
a wszystkie łączenia wypadają tam, gdzie
znajdują się elementy konstrukcyjne. Płyty zamontowane z zachowaniem tych
zasad dobrze usztywniają konstrukcję
budynku oraz nie pękają w miejscach
połączeń.
Po wybudowaniu konstrukcji, trzeba dokładnie sprawdzić czy postawiono ją zgodnie z projektem. Minimalne
przeróbki szkieletu są dopuszczalne,
ale wcześniej należy uzgodnić je z projektantem. Należy również sprawdzić
sposób wykonania wszelkich połączeń podwaliny ścian z fundamentem
czy podłogami oraz belek stropowych
z oczepami.
Nie można też zapomnieć o tym, by
w trakcie budowy obciążenie stropu
nie było większe od zaprojektowanego. Przeciążenie może doprowadzić do
trwałych odkształceń belek stropowych
i stać się przyczyną wyciągania, a nawet
zerwania gwoździ mocujących płyty poszycia.

Posadowienie budynku
Budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej mogą być posadowione:
- na płycie betonowej stanowiącej fundament budynku układany na gruncie
lub stanowiącej strop nad piwnicą,
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Płyty drewnopochodne
Ze względu na oddziaływanie wilgoci na poszycia stropów, ścian zewnętrznych i połaci dachów należy stosować płyty wiórowe typu P5, OSB/3 lub sklejkę, posiadające właściwości wilgociouodpornione.
Płyty typu P5 występują na rynku pod nazwami handlowymi takimi jak MFP czy V-100.
Dopuszczalna wilgotność płyt wiórowych stosowanych przy budowie domów o drewnianej
konstrukcji szkieletowej nie powinna być większa niż 10%.

Posadowienie budynku na płycie

- na ścianach fundamentowych w przypadku stropu drewnianego nad przestrzenią podpodłogową bądź piwnicą.
Górna powierzchnia płyty fundamentowej (stropu betonowego) lub ścian fundamentowych powinna być równa i płaska.

Podłoga parteru
Nad piwnicą lub pustką podpodłogową można stosować stropy o konstrukcji
drewnianej. Na belki wykorzystuje się
elementy z litego drewna o przekroju 38
x 185 lub 235 mm, w rozstawie co 40 cm.
Warstwę podłogi stanowi wilgociouodporniona płyta drewnopochodna, np.
MFP lub OSB/3 leżąca na belkach stropowych. Ponieważ w większości przypadkach piwnice i pustki nie są ogrzewane,
strop należy traktować jako przegrodę
zewnętrzną, z wymaganą w tym zakresie
grubością izolacji cieplnej i folią wiatroizolacyjną od spodu konstrukcji.
Belki stropu nad piwnicą powinny
być oparte na podwalinie wykonanej
z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Od ścian fundamentowych oddziela
się je izolacją przeciwwilgociową, która
będzie chronić podwalinę i belki stropowe przed wodą podciąganą kapilarnie
przez ściany fundamentowe. Dodatkowo
należy stosować izolację na przenikanie
powietrza. Szerokość podparcia belki na
podwalinie nie powinna być mniejsza niż
9 cm.

Rodzaje konstrukcji
W zależności od technologii wznoszenia konstrukcji, ściany zewnętrzne budynku mogą być wznoszone w konstrukcji
platformowej lub balonowej.
Konstrukcja platformowa, to konstrukcja budynku wznoszona kolejno
wykonywanymi kondygnacjami tj. ściany parteru, strop nad parterem, ściany
piętra itd.
Konstrukcja balonowa to konstrukcja,
w której słupki ścian parteru sięgają na
całą wysokość ściany, tj. łącznie ze ścianką kolankową. W słupkach, dla oparcia
belek stropowych, wycina się gniazda,
w które wpuszcza się deskę o przekroju
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Płyta MFP
Płyta MFP spełnia wymagania stawiane materiałom przewidzianym do stosowania na zewnętrzne poszycia ścian i dachów oraz na elementy
konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń, np. poszycie podłogi, w warunkach wilgotnych.
Płyta OSB
Płyta OSB produkowana jest w odmianach:
- OSB/1 - nie posiada właściwości wilgocioodpornych, do stosowania we wnętrzach, w warunkach suchych, płyta uniwersalna, nie przenosząca obciążeń,
- OSB/2 - nie posiada właściwości wilgocio- Płyta MFP
odpornych, przeznaczona do stosowania w suchych pomieszczeniach, jest płytą mogącą przenosić obciążenia,
- OSB/3 – posiada właściwości wilgocioodporne, przeznaczona do stosowania zewnętrznego
i w pomieszczeniach o umiarkowanej wilgotności
na zewnątrz i wewnątrz, jest płytą konstrukcyjną,
- OSB/4 – posiada właściwości wilgocioodporne, jest płytą konstrukcyjną stosowaną powszechnie do produkcji elementów konstrukcyjnych przenoszących duże obciążenia, np.
belek dwuteowych,
OSB SF-B - płyta niezapalna, przeznaczona do Płyta OSB
stosowania w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe czy szpitale.
Klasyfikacja ogniowa płyty OSB SF-B - B,s2,d0.
Na zewnętrzne poszycie ścian, stropów i połaci dachowych stosuje się płytę OSB/3. Grubość
płyty należy przyjmować w zależności od miejsca montażu, z uwzględnieniem przenoszonych
obciążeń i rozstawu elementów konstrukcji.
Na wewnętrzne powierzchnie ścian można stosować płytę OSB/2.
Płyta V-100
Płyta V-100 spełnia wymagania stawiane materiałom przewidzianym do stosowania na elementy konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń w warunkach wilgotnych i na zewnętrzne poszycia
ścian i dachów.
Grubość płyty przyjmowana w zależności od osiowego rozstawu elementów konstrukcji
z uwzględnieniem przenoszonych obciążeń.
Sklejka wodoodporna
Sklejka wodoodporna może być stosowana na
poszycie stropów, ścian i połaci dachowych.
Przyjmując grubość sklejki należy uwzględnić
miejsce montażu, przenoszone obciążenia i rozstaw elementów konstrukcji.
Grubość sklejki w konstrukcjach drewnianych
nie powinna być mniejsza niż:
- 8 mm w elementach konstrukcyjnych,
- 5 mm w okładzinach elementów ściennych
(np. pod płyty gipsowo-kartonowe).
Wilgotność sklejki stosowanej w konstrukcjach
drewnianych powinna być ustalana w zależno- Sklejka
ści od miejsca oraz zakresu jej stosowania i nie
powinna być większa niż 10%. Jednak ostateczna, dopuszczalna wilgotność sklejki w poważnym
stopniu uzależniona jest od wilgotności powietrza; i tak w wilgotności powietrza ok. 30% może
osiągnąć wilgotność 7%, natomiast przy wilgotności otoczenia ok. 85% - 18%.

Konstrukcja platformowa

Konstrukcja balonowa
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19 x 89 mm, na której opiera się belki
stropowe. Końce belek należy przybić
do słupków.
W konstrukcji balonowej ściana, na
całej wysokości, nie jest przecięta konstrukcją stropu, co powoduje że na całej
wysokości ściany, między słupkami, powstaje ciągła przestrzeń. Przestrzeń ta,
w przypadku pożaru, może wpłynąć na
rozprzestrzenienie się ognia z parteru na
wyższą kondygnację. Z tego powodu, dla
ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia
w ścianach, na wysokości stropu, należy
założyć zastawki ogniowe.
Dodatkowo, między belkami stropowymi prostopadłymi do ściany, należy
założyć przewiązki dla oparcia krawędzi
płyt poszycia podłogi.
Konstrukcja balonowa ma szczególnie
zastosowanie w przypadku budowy domów z poddaszem użytkowym, wymagającym montażu ścianki kolankowej.

Ściany zewnętrzne
Główny element ich konstrukcji to słupki o przekroju min. 38 x 140 mm, łączone u dołu podwaliną, a u góry oczepem.
W zależności od wysokości budynku,
a tym samym od przyjętych obciążeń
słupki mogą być w rozstawie osiowym
40, 60 lub 62 cm.
Przy konstruowaniu takich ścian najważniejszy jest układ warstw, który – patrząc na ścianę od zewnętrz, z tynkiem na
elewacji – powinien być następujący:
- wykończenie zewnętrzne ściany (elewacja) najczęściej z tynkiem położonym
na wełnie mineralnej lub styropianie
ryflowanym lub z okładziny drewnianej.
Elewację można też obmurować cegłą
klinkierową.
- folia wiatroizolacyjna (chroni budynek
i płyty poszycia przed wiatrem oraz
napływem wilgoci z zewnątrz, a jednocześnie umożliwia odprowadzanie
pary wodnej z wnętrza ścian),
- poszycie zewnętrzne z wilgociouodpornionych płyt drewnopochodnych lub
gipsowo-włóknowych (usztywnia konstrukcję ścian i stanowi podkład pod
elewację),
- konstrukcja ściany wypełniona izolacją
termiczną z wełny mineralnej lub oparta na włóknach drzewnych,
- opóźniacz pary, mylnie nazywany paroizolacją,
- ruszt drewniany wypełniony izolacją
cieplną,
- płyty gipsowo-kartonowe lub okładzina
drewniana,
Natomiast układ warstw który – patrząc
na ścianę od zewnętrz, z okładziną drewnianą – powinien być następujący:
- wykończenie zewnętrzne ściany – okładzina drewniana,
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Układ warstw ściany zewnętrznej z tynkiem na elewacji

- ruszt drewniany,
- folia wiatroizolacyjna (chroni budynek
i płyty poszycia przed wiatrem oraz
napływem wilgoci z zewnątrz, a jednocześnie umożliwia odprowadzanie
pary wodnej z wnętrza ścian),
- ruszt z dodatkową warstwą izolacji
cieplnej,
- poszycie zewnętrzne z wilgociouodpornionych płyt drewnopochodnych lub
gipsowo-włóknowych (usztywnia konstrukcję ścian i stanowi podkład pod
elewację),
- konstrukcja ściany wypełniona izolacją
termiczną z wełny mineralnej lub oparta na włóknach drzewnych,
- opóźniacz pary, mylnie nazywany paroizolacją,
- ruszt drewniany wypełniony izolacją
cieplną,
- płyty gipsowo-kartonowe lub okładzina
drewniana,
Złe dobranie warstw ścian lub ułożenie
ich w nieodpowiedniej kolejności może
spowodować zawilgocenie konstrukcji
i izolacji termicznej, a w konsekwencji doprowadzić do destrukcji budynku.

Układ warstw ściany zewnętrznej z okładziną drewnianą i dodatkową warstwą izolacji cieplnej.

Nadproża
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, tak w nośnych ścianach zewnętrznych
i wewnętrznych, zakłada się nadproża,
których wysokość jest uzależniona od
rozpiętości otworu. Wykonuje się je z podwójnych belek, które mają zapewnić odpowiednią nośność tego elementu. Pustkę
między nimi wypełnia się izolacją cieplną
– wełną mineralną bądź styropianem.

Ściany wewnętrzne
Buduje się je podobnie jak zewnętrzne,
z tym że warstwa wełny jest cieńsza i nie
osłania jej folia. Wełna w ścianach działowych
zamontowana jest głównie po to, by tworzyła izolację akustyczną i ograniczała przepływ
dźwięków między pomieszczeniami.
Ściany wewnętrzne z obu stron okłada
się warstwą z płyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowo-włóknowych. Dla zwiększenia izolacyjności akustycznej niektóre
ściany, na przykład bez drzwi między
sypialniami lub pomiędzy WC a sypialnią lub pokojem dziennym, wymagają
wzmocnionej izolacji akustycznej, np.

Nadproże nośne nad otworem drzwiowym
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mocuje się skrajny słup ściany wewnętrznej;
- w ścianach zewnętrznych w słupach
wysokości ponad 3 m, przy czym nie
jest to podyktowane względami konstrukcyjnymi lecz bezpieczeństwem
pożarowym. Takie przewiązki ograniczają bowiem rozprzestrzenianie się
ognia i dlatego nazywa się je ogniowymi. Powinny być zamontowane na
wysokości stropu dzielącego kondygnacje;
- wzdłuż belek klatki schodowej – podobnie jak poprzednie pełnią funkcję
zastawek ogniowych i w razie pożaru
mają zapobiec rozprzestrzenianiu się
ognia na wyższą kondygnację.

Strop
Ścianki działowe

Okładziny z materiałów gipsowych
Na wewnętrzne okładziny ścian i sufitów mają
zastosowanie płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe.
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone są do
stosowane na wewnętrzne poszycie ścian oraz
sufitów.
Rozróżnia się płyty gipsowo – kartonowe:
• zwykłe budowlane, ogólnego przeznaczenia,
oznaczone symbolem GKB (kolor kartonu jasnoszary, napisy niebieskie) przeznaczone do Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 70%.
• wodoodporne, oznaczone symbolem GKBI (kolor kartonu zielony, napisy niebieskie) przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach wentylowanych o okresowo zwiększonej wilgotności powietrza nie przekraczającej 85%, pod warunkiem pokrycia całej powierzchni ściany
materiałem odpornym na wilgoć (glazura przyklejona klejem wodoodpornym z wykończeniem spoin materiałem wodoodpornym, wykładzina ścienna z PVC, malowanie hydrofobowe).
• o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKF (kolor kartonu
jasnoszary, napisy czerwone), z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczone do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%.
• wodoodporne o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem
GKFI (kolor kartonu zielony, napisy czerwone) przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza okresowo zwiększonej (warunki stosowania – jak
w przypadku płyt zwykłych wodoodpornych).
Płyty gipsowo-włóknowe
Płyty gipsowo-włóknowe mają zastosowanie
jako:
- okładziny wewnętrzne ścian i stropów,
- poszycie zewnętrzne ścian szkieletowych od
strony elewacyjnej, pod warunkiem zastosowania trwałej i skutecznej warstwy elewacyjnej, chroniącej płyty przed bezpośrednim
oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
Płyty gipsowo-kartonowe
- podkłady pod podsadzki.

poprzez założenia podwójnej warstwy
płyt. Na ścianie wewnętrznej nie układa
się folii paroizolacyjnej.
Przewiązki w ścianach (z desek lub łat
z litego drewna) powinny być stosowane:
- w miejscu montażu wiszących szafek
kuchennych i armatury łazienkowej;
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- po obu stronach otworów drzwiowych, by usztywnić znajdujące się tam
słupy i zapewnić sztywność ościeżnicy;
- w miejscach łączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi;
wtedy przewiązki mocuje się między
słupami ściany zewnętrznej, a do nich

Przekrój i osiowy rozstaw belek stropowych ustala się w projekcie na podstawie obliczeń, w których bierze się
pod uwagę obciążenia, jakie będą działały na strop i rozpiętość pomieszczeń,
nad którymi strop ma być wykonany.
W domach szkieletowych typowa grubość belki stropowej wynosi min. 38 mm,
wysokość – od 185 do 235 mm. Rozstaw
belek stropowych to zwykle 40 cm, maksymalnie 60 cm. Jeżeli obciążenia stropu
są znaczne lub ma on dużą rozpiętość,
wysokość belek może być zwiększona do
285 mm, a ich rozstaw zagęścić do 30
cm. Czasami dla miejscowego wzmocnienia stropu układa się po dwie belki
obok siebie.

Konstrukcja stropu nad parterem

Na poszycie najczęściej stosuje się
drewnopochodne płyty wilgociouodpornione wiórowe np. MFP lub OSB/3. Jeżeli
rozstaw belek wynosi 40 cm, poszycie
z tych płyt powinno mieć 22 mm grubości, a gdy belki są rozmieszczone co 60
cm – 25 mm.
Otwory w stropie najczęściej robi się na
klatki schodowe. Ich wymiary, czyli szerokość i długość, uzależnione są od wymiarów schodów i powinny być podane
w projekcie budynku.
Belki stropowe w miejscach, w których
porywają się krawędziami otworu, powinny być podwojone. Na dwóch pozostałych, prostopadłych krawędziach daje
się również podwojone belki (zwane wy-
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mianami), na których opierać się będą
skrócone belki stropu.
Belki stropu nad parterem opiera się
na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych nośnych. Najlepiej, jeśli są ułożone
dokładnie nad słupkami ściany. Jest to
możliwe wtedy, kiedy słupki w ścianie
mają ten sam rozstaw co belki w stropie.
Gdy słupki są rozstawione co 60 cm, a belki co 40 cm – na słupek powinna trafiać
co czwarta belka. Belki stropu mogą też
być oparte na podciągu.
Przewiązki w stropach. Pełnią funkcję
usztywniającą belki stropowe i można je
wykonać z desek szerokości równej pełnej
lub niepełnej wysokości belki stropowej,
ze skrzyżowanych łat drewnianych lub
profili stalowych (takie przewiązki nazywane są krzyżulcowymi).
Przewiązki w stropach powinno się
stosować:
- w połowie rozpiętości stropu, jeśli jest
ona większe niż 3,60 m. Wtedy zapobiegają skracaniu się belek stropowych
i zmniejszają ich ugięcie. W tym wypadku powinno się użyć przewiązek
z drewna litego wysokości belki stropowej lub krzyżulcach drewnianych
bądź metalowych;
- w miejscach łączenie ścian działowych
ze stropem, gdy ściana montowana
jest równolegle do belek stropowych.
Ponieważ przewiązki pełnią jedynie
funkcję montażową, można zrobić je
z desek szerokości mniejszej niż wysokość belek stropowych. Deski można
zamontować na płask;
- tam, gdzie na stropie, między belkami stropowymi, ma stanąć ściana działowa, która jest równoległa
do belek stropowych. Zastosowane
w takim miejscu przewiązki zabiegają ugięciu się płyty poszycia stropu
i przenoszą obciążenia na sąsiednie
belki. W tym wypadku należy stosować przewiązki z desek szerokości
równej wysokości belek stropowych;
- między belkami stropowymi pod i nad
wewnętrznymi ścianami nośnymi.
Balkony powinny być skonstruowane
z belek stropowych o zmiennej wysokości, co zapewniać będzie odpowiedni
spadek powierzchni balkonu i w efekcie
skuteczne odprowadzanie wody opadowej poza obrys budynku. Na belkach stropowych układa się odporne
na wilgoć płyty wiórowe (na przykład
MFP lub OSB/3), które stanowią podkład
pod izolację przeciwwilgociową. Najlepiej zrobić ją z papy lub gumy termozgrzewalnej, gdyż tych materiałów nie
trzeba przebijać. Dzięki temu w izolacji
nie będzie miejsc, przez które mogłaby
przeciekać woda. Do tak przygotowanego podłoża mocuje się impregnowane
ciśnieniowo drewniane legary zmien-
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Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
Do ochrony elementów budynku przed wilgocią służą izolacje przeciwwilgociowe. W zakresie tym rozróżnia się różnego rodzaju uszczelki
i powłoki.
Papa izolacyjna
Stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa pod
podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych
parteru stawianych na koronie murów fundamentowych bądź płycie betonowej oraz na
wstępne krycia poszycia dachowego.

Uszczelka pod podwalinę

Uszczelka na przenikanie powietrza
Stosowane pod podwalinę ścian zewnętrznych
do uszczelnienia budynku na przenikanie powietrza. Jako uszczelki mogą być stosowane
materiały rozprężne, uszczelki gumowe lub
inne zabezpieczające budynek przed przewiewaniem.
Wiatroizolacja
Stosowana do ochrony budynku przez wilgocią
z zewnątrz i przewietrzaniem. Folię wiatroizola- Folia wiatroizolacyjna
cyjną mocuje się zszywkami na zewnętrznym poszyciu ścian zewnętrznych,
Folie wiatroizolacyjne powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniające ognia,
Folia wiatroizolacyjna powinna cechować się przepuszczalnością powietrza w granicach 20m3/
m2/h przy różnicy ciśnień 50 Pa. Jednocześnie powinna spełniać wymagania w zakresie paroprzepuszczalności w granicach Sd = 0,5 m (z wnętrza na zewnątrz) przy jednoczesnym
izolowaniu przepływu pary wodnej w drugą stronę (z zewnątrz do wnętrza).
Wiatroizolacja chroni budynek przed nawiewaniem zimnego powietrza do jego wnętrza oraz
przed wilgocią i wodą, którą bez niej wiatr wciskałby w nieszczelności warstwy elewacyjnej.
Zabezpiecza też izolację cieplną przed wilgocią z zewnątrz, a płytę poszycia zewnętrznego
przed wodą. Wiatroizolacja zawsze powinna osłaniać płyty poszycia zewnętrznego. Arkusze
folii należy układać prawie z 30-centymetrowym zakładem, połączenia sklejając taśmą.
W miejscach otworów okiennych i drzwiowych
wiatroizolację przecina się po przekątnych. Powstałe trójkątne kawałki wywija się na ościeża
do wewnątrz budynku, a nieosłonięte miejsca
w narożach okleja folią.
Opóźniacz pary (paroizolacja)
Stosowana do zabezpieczenia konstrukcji budynku i izolacji cieplnej przed wilgocią z wewnątrz budynku. Prawidłowo ułożona zapewnia
szczelność budynku.
Folia polietylenowe o grubości 0,15 – 0,2 mm Folia opóźniacza pary
stosowane jako opóźniacz pary powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Folia opóźniacza pary powinna posiadać właściwości nierozprzestrzeniające ognia.
Folie paroizolacyjne powinny cechować się paroprzepuszczalnością w granicach 0,02 - 0,5 g/
m2/24h co odpowiada równoważnej dyfuzyjnie
grubości warstwy powietrza Sd = 20 - 100.
Paroizolacja aktywna
Paroizolację aktywną cechuje właściwość zmien- Aktywna paroizolacja
nej paroprzepuszczalności, w zależności od pory
roku i warunków atmosferycznych, czyli posiada
zmienny współczynnik Sd w granicach 0,3 - 5
m. Aktywne paroizolacje umożliwiają przepływ
pary w obu kierunkach w kontrolowanym zakresie, nie dopuszczając do wykroplenia się pary
wodnej w zewnętrznych przegrodach budynku.
Folia powinna posiadać właściwości nierozprzestrzeniające ognia.
Uszczelki opóźniacza pary
Wszelkie przejścia instalacji przez folię opóźniacza pary powinny być uszczelnione na przeniUszczelki zapewniające szczelność budynku
kanie wilgoci i powietrza.
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nej wysokości w kierunku odwrotnym
niż położone pod nimi belki stropowe.
Legary ułożone na belkach zapewniają
poziomą powierzchnię pod posadzką balkonu. Mocuje się je metalowymi łącznikami tylko do ściany domu,
dzięki czemu zmniejsza się możliwość
uszkodzenia izolacji. Legary dobrze jest
pokryć dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej, by uchronić je przed
bezpośrednim działaniem wody.
Przed montażem posadzki trzeba
zrobić niektóre obróbki blacharskie. Posadzkę balkonu wykonuje się z impregnowanych ciśnieniowo desek o przekroju
38 x 140 mm, mocowanych do legarów
gwoździami skręcanymi. Pomiędzy deskami trzeba zostawić odstępy szerokości równej grubości gwoździa. Leżące na
otwartej przestrzeni deski będą bowiem
pracować zależnie od warunków atmosferycznych.
Montując balustradę, trzeba zachować
wolną przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią jej przęseł a posadzką (około 15 cm).
Dzięki niej usuwanie śniegu z balkonu będzie łatwiejsze.
Drewno impregnowane ciśnieniowo
stosowane na posadzkę i balustradę balkonu można pomalować bezbarwnym
środkiem hydrofobizującym - dodatkowo
chroniącym je przed wnikaniem wody.

Ocieplenie
kanadyjczyka
Ściany zewnętrzne i stropy
Montaż izolacji cieplnej wykonuje się
na wszystkich przegrodach zewnętrznych
– ścianach zewnętrznych, ściankach kolankowych, stropach i stropodachach.
Najczęściej wykonywane z wełny mineralnej - szklanej bądź skalnej. Można
stosować także izolacje na bazie włókien
drzewnych. Izolacja powinna szczelnie
wypełniać przestrzeń między słupami
szkieletu i belkami stropu.
Grubość izolacji w danej przegrodzie
powinna spełniać aktualne wymagania
w zakresie izolacyjności cieplnej dla danej przegrody.
Zbyt szeroką izolację należy dociąć
do wymiaru z niewielkim naddatkiem.
To ważne, ponieważ izolacja ułożona
niestarannie nie ociepla ściany równomiernie. Po ułożeniu ocieplenia konieczne jest sprawdzenie, czy przylega
ono dokładnie do słupów i belek konstrukcyjnych, czy nie jest ściśnięte i czy
jest odpowiednio wycięte wokół puszek
elektrycznych oraz rur.
Ścianki kolankowe
Izolację należy ułożyć na całej długości
połaci dachu, tak by płynnie przechodzi-
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ła w izolację ścianki kolankowej i łączyła
się z izolacją stropu. Dlatego zarówno
ścianki kolankowe, jak i odcinki stopu
za nimi należy traktować jako przegrody
zewnętrzne. Jeśli nie ma ścianek kolankowych, ociepla się całą połać dachu aż
do stropu.
Dach
Prawidłowy układ warstw na dachu patrząc od wewnątrz:

Dach z poszyciem
- płyta gipsowo-kartonowa lub gipsowo-włóknowa,
- folia opóźniacza pary (paroizolacja),
- izolacja cieplna takiej grubości, by zapewniała współczynnik U mniejszy niż
0,25 W(m2K),
- szczelina wentylacyjna grubości 3-4 cm;
- poszycie dachu, na przykład z wilgociouodpornionych płyt drewnopochodnych,

Materiały do izolacji cieplnej
Wełna mineralna - szklana
Surowcem do produkcji jest piasek kwarcowy
i stłuczka szklana. Wytwarza się z niej płyty
i maty, w których układ włókien jest ukierunkowany równolegle do ich powierzchni.
Materiał stosowany do izolacji termicznej ścian,
stropów i dachów; może być również stosowany jako materiał izolacji akustycznej ścian wewnętrznych i stropów międzykondygnacyjnych.
Wełna mineralna - skalna
Surowcem do produkcji są materiały skalne bazalt, gabro, dolomit czy kruszywo wapienne.
Wełna produkowana jest w formie płyt lub mat.
Wytwarzana jest też w formie granulatu. W płytach i matach włókna mają przeważnie układ Wełna szklana
rozproszony.
Materiał stosowany do izolacji termicznej ścian,
stropów i dachów; może być również stosowana jako materiał izolacji akustycznej ścian wewnętrznych i stropów międzykondygnacyjnych.
W formie płyt stosowana jako materiał izolacyjny
w systemach zewnętrznego ocieplania budynków
Wełna skalna
Wyroby na bazie włókien celulozowych
Izolacja cieplna wykonana z włókien celulozowych, którą uzyskuje się optymalną metodą recyclingu z papieru gazetowego. Przed korozją
biologiczną i ogniem zabezpiecza dodatek soli
boru, które skutecznie hamują rozwój mikroorganizmów i powstrzymują rozprzestrzenianie się
ognia. Izolacja aplikowana na sucho pomiędzy
pionowe elementy konstrukcji - ściany, dachy przez wdmuchiwanie lub układana na powierzchni stropów poddaszy nieużytkowych.

Izolacja na bazie włókien drzewnych - wełna Włókna celulozy
drzewna
Materiał izolacyjny produkowany z włókien drzewnych. Stosowany jako izolacja termiczna i akustyczna ścian, stropów i dachów. Materiał dyfuzyjnie
otwarty; reguluje mikroklimat w pomieszczeniu
poprzez wysoką zdolność akumulacji pary wodnej.
Izolacja na bazie włókien drzewnych - płyty
porowate
Płyty pilśniowe porowate produkowane są
z włókien drzewnych. Stosowane jako izolacja Wełna drzewna
termiczna ścian, stropów i dachów. Podczas
procesu produkcyjnego następuje termo-mechaniczne utwardzanie - repolimeryzacja ligniny
(naturalne lepiszcze obecne wewnątrz drewna), która wiąże włókna drzewne. To sprawia, że
przy produkcji płyt pilśniowych nie jest wymagane używanie innych substancji klejących niż
pochodzące z samego drewna.
Izolacja na bazie włókien konopi
Materiał izolacyjny z konopi ma zastosowanie jako materiał izolacji cieplnej ścian, stropów
i dachów. Jest sprężysty i elastyczny. Posiada świetne właściwości izolacyjne - izolacji cieplnej
i akustycznej. Materiał otwarty dyfuzyjnie, reguluje mikroklimat pomieszczeń. Surowiec odnawialny - ekologiczny i przyjazny środowisku.
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Układ warstw połaci dachu z poszyciem

Układ warstw połaci dachu z folią dachową

- papa lub stosowna folia,
- pokrycie, na przykład dachówka bitumiczna
Dach bez poszycia
- płyta gipsowo-kartonowa lub gipsowo-włóknowa,
- folia opóźniacza pary (paroizolacja),
- izolacja cieplna takiej grubości, by zapewniała współczynnik U mniejszy niż
0,25 W(m2K),
- folia o dużej paroprzepuszczalności,
- kontrłaty i łaty;
- pokrycie, na przykład dachówka ceramiczna

Montaż okien
Należy go przeprowadzać po założeniu
folii wiatroizolacyjnej, a po zamontowaniu okien trzeba sprawdzić, czy między
ościeżnicą a oblicówką lub tynkiem nie
ma szczelin. Gdy są, wypełnia się je masą
akrylową lub lateksową, inaczej przedostająca się przez nie wilgoć i woda będą
niszczyły konstrukcję ściany.
Rama i ościeża okna mogą zamoknąć,
jeśli nad górnym ramiakiem ościeżnicy
nie ma okapnika, który odprowadzałby
wodę deszczową spływającą po ścianie. Okapnik nadokienny chroni przed
przedostawaniem się wody deszczowej
do wnętrza domu między górną częścią
ościeżnicy a elewacją ściany. Montując
okna, powinno się ułożyć izolację na
przykład z grubego papieru bitumicznego lub z folii wiatroizolacyjnej między
zamocowanym już poszyciem a ościeżnicą okna. Izolacja zmniejsza różnicę
temperatury między konstrukcją domu
a ościeżnicą okna i zapobiega niekorzystnym naprężeniom, które mogłyby powodować powstawanie szczelin w tych
miejscach.

Instalacje
Wodna i kanalizacyjna. Nie powinno
się ich prowadzić w ścianach zewnętrznych. Rury kanalizacyjne mają dużą
średnicę i by je tam umieścić, trzeba
by wyciąć fragmenty izolacji termicz-
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nej. W ten sposób znaczenie zmniejsza
się jej grubość, co powoduje obniżenie
izolacyjności ściany i może doprowadzić
do powstawania mostka cieplnego. Natomiast w rurach wodociągowych zimą
mogłaby zamarzać woda.
Uwaga! Gdy pomimo tych zastrzeżeń
zachodzi konieczność prowadzenia rur
w ścianach zewnętrznych, lepiej jest
umieścić je po wewnętrznej stronie izolacji cieplnej. Najlepiej jednak jest wszelkie
instalacje prowadzić w pustce powietrznej pod podłogą parteru. Te od kanalizacji i wody powinny być ocieplone.
Instalacje można też prowadzić w ścianach wewnętrznych. Przy przeprowadzaniu ich przez elementy konstrukcyjne nie
wolno dopuścić do uszkodzenia rury
wkrętem, którym do szkieletu będzie
przymocowana płyta gipsowo-kartonowa. Stąd też odległość między tymi
elementami powinna być większa od
długości wkrętu. Gdyby jednak otwór na
rurę znalazł się za blisko krawędzi płyty,
trzeba w tych miejscach przykręcić specjalne blaszki ochronne uniemożliwiające przebicie rury.
Wycięcia w elementach konstrukcyjnych nie powinny być zbyt duże
i nie powinny znajdować się zbyt blisko krawędzi, bo w ten sposób można
nadmiernie osłabić przekrój słupów lub
belek, a to z kolei zmniejsza wytrzymałość szkieletu i może skutkować zniszczeniem domu.
Elektryczna. Jej obciążenia powinny być zaprojektowane na obciążenia
większe niż w domach z materiałów
niepalnych. Dzięki temu podczas ich
chwilowego przeciążenia, nie dojdzie do
nadmiernego przegrzania przewodów.
Elektryczne przewody instalacyjne można prowadzić po wewnętrznej stronie
ścian. By nie szpeciły pomieszczeń, warto
umieszczać je w kanałach lub listwach
instalacyjnych dobranych kolorystycznie
do barwy ścian domu. Poza tym:
- instalacja powinna być wyposażona
w bezpieczniki różnicowoprądowe
i kontrolne urządzenia ostrzegawcze
sygnalizujące jej awarię;
- osprzęt elektryczny koniecznie trzeba
montować w puszkach przeznaczonych do ścian gipsowo-kartonowych.
Grzewcza. Jeśli jej przewody mają
małą średnicę, mogą przechodzić przez
elementy konstrukcyjne także ścian zewnętrznych. Jeżeli jednak zdarzy się tak,
że ich średnica jest zbyt duża do przekrojów słupów nośnych, należy tak zaprojektować konstrukcję, by uwzględniała
możliwość wygodnego rozmieszczenia
rur (na przykład stosując elementy nośne
o większym przekroju).

Instalację ogrzewania podłogowego
układa się na zaizolowanym poszyciu
stropów. Jej przewody mogą przechodzić przez otwory w elementach konstrukcyjnych, ale – w przypadku stropów
– nie mogą być zlokalizowane bliżej niż
5 cm od krawędzi. Średnica otworów nie
powinna być większa nić 1/3 wysokości
belki. Otwory w słupach ścian zewnętrznych mogą mieć średnicę 2/5 ich szerokości, zaś odległość otworu od krawędzi
słupa nie powinna wynosić mniej niż 1/5
jego szerokości.
Wentylacja. Teoretycznie wystarcza
grawitacyjna, ale ponieważ jest mało skuteczna, warto zainstalować nawiewno-wywiewną, najlepiej z rekuperatorem.
W domu bez kominka i kotła z otwartą
komorą spalania można też zainstalować
wentylację mechaniczną wywiewną.
Jeżeli podłogą w domu szkieletowym
jest strop drewniany (taki sam jak ten
nad parterem lub piętrem) oparty na
ścianach fundamentowych, to przestrzeń pod nim musi być wentylowana, by nie gromadziła się tam wilgoć.
W zewnętrznych ścianach fundamentowych zostawia się otwory wentylacyjne
umieszczone tak, by gwarantowały przepływ powietrza z każdego miejsca pod
podłogą. Otwory te zamyka się kratkami wentylacyjnymi lub siatką chroniącą
przed owadami i gryzoniami, a ponieważ
pogarsza się wtedy przepływ powietrza,
otwory powinny mieć nieco większą niż
wyliczona powierzchnię.
Wentylowania wymaga również nieużytkowe i nieocieplone poddasze oraz
połać dachu. Powietrze powinno napływać do niego przez otwory w okapie
albo ścianach szczytowych, a uchodzić
przez kalenicę.
Łączna powierzchnia wszystkich otworów wentylacyjnych oraz ich rozmieszczenie dostosowuje się do nachylenia
i kształtu dachu.
W połaci dachu należy zostawić szczeliny wentylacyjne między folią (lub siatką z żyłki albo drutu miedzianego przytrzymującą izolację cieplną) a poszyciem
dachu.
Folię lub siatkę mocuje się do łat nabitych po obu stronach krokwi. Można też
ułożyć folię bezpośrednio na krokwiach,
na których następnie nabija się łaty pod
płyty poszycia. Drugie rozwiązanie umożliwia ułożenie grubszej izolacji termicznej,
zmniejsza zużycie drewna oraz ułatwia
i przyspiesza montaż folii. By wentylacja
była sprawna, otwory nawiewne muszą
się znajdować w okapie dachu, natomiast
wywiewne – w kalenicy.
Wojciech Nitka
Centrum Budownictwa Drewnianego
www.budujzdrewna.pl
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WKCP
WKCS

WYPUSTKI NACINAJĄCE

• zapewniają pełne zagłębienie łba (WKCS) w mocowanym elemencie
i estetyczne wykończenie powierzchniowe
ŁEB Z GNIAZDEM TX

FREZ ROZWIERCAJĄCY

• zmniejsza moment siły niezbędnej do wkręcania
poprzez poszerzenie otworu

KARBY TNĄCE

• przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania

320
mm

SPECJALNE OSTRZE

• ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna

PRODUKUJEMY WKRĘTY
O DŁUGOŚCI AŻ DO 320 mm!

WKRĘTY I ŁĄCZNIKI DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

www.wkret-met.com
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Płyta mfp®

kiedy liczy się izolacja
Budując poszycie dachowe, stropy czy ściany, zależy nam przede wszystkim na ich szczelności. Wszak te elementy naszego domu mają za zadanie przede wszystkim zapewnienie
nam ochrony przed chłodem, deszczem i wiatrem. Dlatego warto sięgnąć po produkt,
który wyróżnia się najlepszymi parametrami izolacyjności - płytę budowlaną mfp® Pfleiderer.
Drewnopochodna płyta mfp® to produkt unikalny. Dzięki wyjątkowej, zwartej
budowie (jej gęstość jest o 17 proc. większa niż gęstość płyty OSB) oferuje ponadprzeciętne parametry. Doskonale chroni
przed utratą ciepła. Dla ochrony przed
zimnem, eksperci zajmujący się energooszczędnością rekomendują zwłaszcza
mfp® w wersji pióro-wpust. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie absolutnie
gładkiej, jednolitej powierzchni - bez
zbędnych przerw i szczelin. A to z kolei
umożliwia niemal całkowitą eliminację
niepotrzebnych mostków termicznych.
Płyta budowlana mfp® jest dostępna
w formacie 2500 x1250 mm w wersji
standardowej, zaś w wersji pióro-wpust
w formatach 2485×605 i 2485×1235 mm.
Produkowana jest w grubościach: 15, 18,
22 i 25 mm (płyta standardowa również
10 i 12 mm).

Nie boi się wilgoci
Choć mfp®, jak każdy produkty drewnopochodny, wymaga zabezpieczenia
przed długotrwałym działaniem wody,
w porównaniu do płyt konkurencyjnych
charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wilgoć. Pod jej wpływem tylko
nieznacznie pęcznieje - współczynnik
spęcznienia wynosi jedynie 10 proc. (czyli
znacznie mniej, niż w przypadku wspomnianej OSB). Mało tego. Po całkowitym
wysuszeniu płyta wraca do pierwotnych
wymiarów i umożliwia dalszą pracę!
Odporność na działanie wilgoci pozwala na zastosowanie płyt Pfleiderer w pomieszczeniach, gdzie względna wilgotność przez kilka tygodni w roku dochodzi
do poziomu nawet 85 proc. Ponadto mfp®
jest paroprzepuszczalna. Oznacza to, że
pomieszczenie, wykończone przy jej zastosowaniu, nie jest narażone na zbiera-

nie się wilgoci, a w konsekwencji - rozwój
grzybów.

By było ciszej
Płyty mfp® polecane są również tam,
gdzie liczą się właściwości wyciszające.
Głośni sąsiedzi, hałas z podwórka czy
niedalekiej ulicy - dzięki mfp® te niedogodności przestają być problemami.
Zwarta budowa płyty Pfleiderer zapewnia
aż o 5 proc. wyższe tłumienie dźwięków
rozprzestrzenianych powietrzem, niż konkurencyjna OSB o takich samych wymiarach. Oznacza to, że zastosowanie mfp®
na ścianach czy stropie pozwala na skuteczne odgrodzenie się od niechcianych
dźwięków i możliwość delektowania się
ciszą nawet w centrum miasta.
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Płyty na dach

rozwiązania Pfleiderer
Jednym z kluczowych elementów, świadczących o wysokich parametrach energetycznych
domu jest dach - sposób wykonania jego pokrycia, a także jakość i rodzaj zastosowanych
materiałów. Najbardziej tradycyjnym typem pokryć dachowych jest poszycie sztywne, które przy dachach o kącie nachylenia mniejszym niż 10-20° jest rozwiązaniem niezbędnym.
Najszybciej i najłatwiej wykonać je z płyt budowlanych.
może być nawet kilkadziesiąt. Solidna
i równa okładzina ścian lukarn znacznie
ułatwia ich dalsze wykończenie, np. tynkiem cienkowarstwowym układanym na
podkładzie z siatką zbrojącą. Warto zwrócić uwagę na to, że z płyt mfp® wygodnie
wycina się różne nietypowe kształty, co
jest pożądaną cechą przy budowie lukarn
o linii łukowej, zwanych wolimi oczkami.

W wersji pióro-wpust

Decydując się na budowę sztywnego
poszycia z płyt mfp®, unikniemy wielu
wad tradycyjnych rozwiązań. Płyty układa się znacznie szybciej niż tradycyjne
deskowanie, a podczas montażu zużywa
się mniej łączników. Nie trzeba ich impregnować, co przekłada się na niższy koszt
i szybsze tempo prac.
Powierzchnia poszycia z płyt mfp® jest
równa i gładka. Można na nich układać
pokrycia z gontów bitumicznych oraz
blach płaskich układanych na rąbek stojący – czyli materiałów wymagających idealnie przygotowanego podłoża. Gładkie
poszycie niezbędne jest także wówczas,
gdy zamierzamy zaizolować je specjalną
wysoko paroprzepuszczalną membraną
dachową. Membrany takie są niestety
podatne na przetarcia i rozdarcia. Na poszyciu z płyty budowlanej mfp® to ryzyko
jest zminimalizowane. Poza tym, w przeciwieństwie do płyt OSB, mają one wysoką paroprzepuszczalność (co obrazuje
współczynnik Sd = 0,9 m), która współgra
z parametrami membrany.

Rozsądnie i oszczędnie
Płyty mfp® warto stosować nawet
w tych przypadkach, gdy teoretycznie
wskazany jest montaż pokrycia dachu
do drewnianych łat. Co prawda układanie
kontrłat i łat bezpośrednio na krokwiach
rzeczywiście zmniejsza nieco ciężar działający na więźbę dachową, ale nie da się
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ukryć, że płyty znakomicie usztywniają
więźbę, a także znacząco wyciszają pomieszczenia na poddaszu.
Ponadto, płyty mfp® oznaczają oszczędność. Myli się ten, kto twierdzi, że podczas
ich montażu zostaje sporo odpadów, których nie da się później do niczego wykorzystać. Dekarze rozsądnie dysponujący
powierzonym surowcem wykorzystają
wszystko, co zostanie po docinaniu. Z wąskich prostokątnych odcinków płyty łatwo
zrobić deski okapowe. Jeszcze mniejsze
kawałki – to z kolei idealny materiał na
zbudowanie podbitki dachowej.

Wiele zastosowań mfp®
Płyty mfp® idealnie nadają się również
do obudowy lukarn, które w wielu budynkach stanowią istotny element tzw.
piątej elewacji. Ścianki oraz połacie lukarn
muszą być solidnie ocieplone, tak samo
jak reszta dachu. Termoizolację umieszcza się więc między belkami tworzącymi
konstrukcję nośną. Równie ważne jest
obicie ścianek od zewnątrz. Znajdujące
tu zastosowanie płyty budowlane mfp® są
mocne, odporne na wilgoć, trwałe i gładkie. Szczególnie ważną cechą jest fakt, że
jedna duża płyta wystarczy na obudowanie jednej ze ścianek bądź jednej z połaci.
Zamiast wnosić na dach sterty desek, na
dole przygotowujemy zestaw powtarzalnych elementów do obudowy wszystkich
lukarn, które znajdują się na dachu, a tych

Płyta mfp® w wersji pióro-wpust jest
rekomendowana przez ekspertów do stosowania wszędzie tam, gdzie celem jest
uzyskanie idealnie izolującego poszycia. Do
takich miejsc można zaliczyć m.in. poszycia dachowe. Brak konieczności docinania
płyt w taki sposób, aby krawędzie styku wypadały na wysokości krokwi, legarów czy
belek, czyli tam, gdzie istnieje możliwość
przymocowania ich do konstrukcji, pozwala
zwiększyć wykorzystanie materiału o 20%.
Natomiast gładka, jednolita powierzchnia
skutecznie chroni wnętrze przed chłodem
i hałasem. Płyta budowlana mfp® pióro-wpust dostępna jest w formatach netto
2485×605 i 2485×1235 mm. Produkowana
jest w grubościach: 15, 18, 22 i 25 mm.

Płyta mfp kontra deski
• są szybsze i prostsze w montażu
• stosowanie płyt mfp® oznacza mniejszą
produkcję odpadów
• poszycie jest sztywniejsze
• dach ma lepszą izolacyjność termiczną
• na poddaszu jest ciszej
• zwiększa się odporność ogniowa dachu
• dach jest szczelniejszy
• płyty są błędoodporne
• zwiększa się bezpieczeństwo dekarzy
• dach jest stabilniejszy
• poszycie jest jednorodne
• łatwiej wykonywać niektóre prace dekarskie

www.pfleiderer.pl
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Ocieplanie drewnianej ściany
szkieletowej – krok po kroku
Sprawna wymiana powietrza w budynkach to temat, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów, jak też profesjonalnych wykonawców oraz architektów. W uzyskaniu zdrowego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń oraz ochronie przed
wnikaniem wilgoci sprzyjającej rozwojowi pleśni i grzybów pomóc może nie tylko wysokiej
jakości system wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Sporo uwagi poświęca się dziś
także samej konstrukcji ścian zewnętrznych oraz odpowiedniej izolacji termicznej. Coraz
ciekawszą alternatywę wobec tradycyjnych elewacji wykonywanych metodą lekką-mokrą
stanowią fasady wentylowane.
Cechą charakterystyczną fasad wentylowanych jest specjalna szczelina umożliwiającą cyrkulację powietrza z otoczenia,
którą wykonuje się pomiędzy izolacją termiczną a warstwą wykończeniową ściany. Powietrze, poruszając się zazwyczaj
w górę szczeliny, ma za zadanie usuwać
nadmiar wilgoci z fasady, zapobiegając
tym samym rozwojowi pleśni i grzybów
wewnątrz konstrukcji. Aby przepływ powietrza odbywał się sprawnie, niezbędne jest poprawne wykonanie wszelkich
otworów wentylacyjnych oraz dokładny
montaż samej izolacji. Jak problem ten
uwzględnić podczas wznoszenia nowej
ściany? Jak docieplać już istniejącą fasadę
wentylowaną? Rozważmy oba przypadki na przykładzie coraz popularniejszej
wśród polskich inwestorów technologii
drewnianej ściany szkieletowej.

Materiał na fasadę
Ocieplanie ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej najlepiej wykonać, stosując elastyczne płyty
z wełny kamiennej. Dlaczego akurat ten
materiał? Obok dobrych właściwości termoizolacyjnych, wełna jest niepalna oraz
paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć,
dzięki czemu pozwala utrzymać zdrowy
mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Para
wodna może swobodnie wydostawać się
z przegrody na zewnątrz budynku, co
chroni drewnianą konstrukcje przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni i grzybów.
– Materiał ten posiada ponadto strukturę,
która zapewnia dobrą odporność na obciążenia mechaniczne przy jednoczesnej
elastyczności, potrzebnej przy ocieplaniu konstrukcji szkieletowych– tłumaczy

Ocieplanie ściany szkieletowej wełną PAROC UNS 37z. Fot. Paroc
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Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska, producenta izolacji na bazie wełny
kamiennej. – Sprężyste płyty o małej
gęstości i zaburzonej strukturze włókien
sprawdzają się zwłaszcza w przypadku
wentylowanych fasad szkieletowych,
gdzie wypełniają przestrzenie pomiędzy
okładzinami ściany. Dzięki swojej elastyczności, materiał można łatwo wpasować
pomiędzy elementy konstrukcji, wypełniając puste przestrzenie skuteczniej, niż
sztywne płyty piankowe, które mogłyby
tworzyć mostki termiczne – dodaje. Jak
wygląda ocieplanie fasady wentylowanej
w praktyce?

Dwuwarstwowe
ocieplenie nowej fasady
wentylowanej
Kiedy mamy już gotowy szkielet ściany
zewnętrznej, przystępujemy do montażu jej ocieplenia. W tym celu skorzystać
możemy z miękkich i elastycznych płyt
z wełny, przeznaczonych do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej ścian,
takich jak np. PAROC UNS 37z. Montaż
wykonujemy od najniższego poziomu
rusztu, przemieszczając się następnie do
góry. Aby wypełnić szczelnie przestrzeń
pomiędzy elementami szkieletu, płyty
montujemy w pełnych wymiarach, w razie
potrzeby docinając je z naddatkiem 1-2
cm. Dzięki temu zabiegowi krawędzie płyt
będą przylegać szczelnie zarówno do siebie, jak i do elementów konstrukcyjnych
szkieletu. Aby zagwarantować solidne
osadzenie płyt elewacyjnych, przybijamy
poziome łaty do górnej i dolnej części
ramy, a następnie zabezpieczamy łaty
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wokół okien i drzwi. Następnie montujemy drugą warstwę izolacji. – Stosując
system dwuwarstwowy, tworzymy ciągłą
i szczelną warstwę izolacji cieplnej bez ryzyka występowania mostków cieplnych
wynikających z konstrukcji nośnej ściany
zewnętrznej – wyjaśnia Adam Buszko. – W
tym celu wykorzystać możemy niepalne
płyty z osłoną wiatroizolacyjną PAROC
Cortex, które montujemy na zewnątrz
szkieletu drewnianego tak, aby wystawały
poza obrys ramy. Płyty układamy “na styk”,
używając gwoździ lub śrub i podkładek
do mocowania wstępnego (5-6 na płytę) –
dodaje ekspert Paroc. Po przymocowaniu wszystkich płyt wiatrochronnych do
ściany, należy wcisnąć przekładki w odległości około 600 mm (w zależności od
ramy szkieletu drewnianego). Nadbijamy
elementy rusztu, pozostawiając szczelinę wentylacyjną o grubości min. 2 cm, a
następnie przykrywamy okładziną typu
siding lub deskami.

Dodatkowa izolacja
ścian szkieletowych od
wewnątrz
Niektórzy właściciele domów jednorodzinnych, chcąc podnieść izolacyjność
cieplną budynku, decydują się na dodanie
kolejnej warstwy ocieplenia od wewnątrz.
Metodę tę można oczywiście stosować
w przypadku fasad wentylowanych. Nim
przystąpimy do prac, należy zebrać wszelkie informacje na temat składu starych
struktur ściennych. Wykonawca powinien ustalić, czy zainstalowano paroizolację w ścianach zewnętrznych, w jakim
jest ona stanie oraz czy została przymocowana odpowiednio do dachu i podłogi. Podczas dodawania termoizolacji od
wewnątrz, paroizolacja może znajdować
się maksymalnie w jednej trzeciej całej
konstrukcji. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania, prace termomodernizacyjne zaczynamy od usunięcia listew i
profili wokół okien i drzwi, a następnie
wykonania wewnętrznego szkieletu pod
izolację z wełny. W tym celu do ścian,
podłogi i sufitu mocujemy drewniane łaty.
Pionowe belki rozmieszczamy co około 60
cm, jeśli elementy stolarki mają otwierać
się szerzej, niż na 90°, łaty powinny być
także rozmieszczone w nieco większej
odległości od ram okiennych i ościeżnic.
Spoiny wokół okien i drzwi oraz narożniki
łączenia ścian z sufitem doszczelniamy,
wykorzystując specjalne taśmy naroż-
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Zastosowanie płyty z osłoną wiatroizolacyjną PAROC Cortex wyeliminuje ryzyko występowania mostków cieplnych w ścianach
szkieletowych. Fot. Paroc

nikowe. Narożniki ścian znajdujące się
za pionowymi łatami ocieplamy odpowiednio dociętymi paskami wełny. Płyty
PAROC UNS 37z montujemy na ścianach
w sposób analogiczny, jak od zewnątrz –
docinając z zachowaniem naddatku 1-2
cm. Jeżeli poprzednia warstwa izolacji
została usunięta, należy wykonać nową.
W tym celu pozostawiamy co najmniej
200 mm naddatku na „zakładkę” połączeń
i uszczelniamy te połączenia za pomocą
taśmy. Na koniec uszczelniamy za pomocą
taśm elastycznych gniazda i otwory wentylacyjne, montujemy płyty gipsowo-kartonowe z odpowiednio przygotowanymi

otworami i wykańczamy powierzchnie
tynkiem, farbą lub tapetą.
Poprawny dobór materiałów oraz wykonanie izolacji ściany zewnętrznej z jednej strony ogranicza straty ciepła i zmniejsza rachunki za ogrzewanie, a z drugiej –
pozwala poprawić komfort mieszkaniowy
wewnątrz budynku. Fasady wentylowane
to rozwiązanie, które doskonale łączy obie
te cechy. Aby korzyści te maksymalizować, niezbędne jest zachowanie dokładności wykonawczej, a także wykorzystanie
wysokiej jakości rozwiązań izolacyjnych.
Fot. Paroc

Fot. Paroc
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Elektronarzędzia

w budownictwie domów z drewna
Z roku na rok w Polsce zwiększa się ilość wybudowanych domów z drewna. Nie tylko na
terenach górskich w postaci znanych domów góralskich (fot. 1), ale również na terenach
nizinnych, szczególnie na wsi (fot. 2). Wzrost wybudowanych domów z drewna, to nie tylko
zwiększone zużycia drewna litego na elementy nośne w konstrukcjach inżynierskich dachów,
ale również na pozostałe konstrukcje jak: stropy, ściany. Stąd na budowie występuje wiele
prac ręcznych, bardzo pracochłonnych, wymagających wiele wysiłku. Dużą pomocą w
tych pracach jest zastosowanie specjalistycznych elektronarzędzi, szczególnie do operacji
technologicznych związanych z obróbką mechaniczną drewna, gdzie wymagana jest
dokładność i wysoka jakość wykonania. Są to najczęściej prace związane z wykonywaniem połączeń elementów konstrukcyjnych, zwiększaniem ich grubości czy szerokości oraz
łączeniem ich w jeden układ konstrukcyjny, np. w więźbę dachową, ścianę czy strop.
Każda konstrukcja składa się z połączeń
pojedynczych elementów konstrukcyjnych, jak: krokwi, płatew, belek, kleszczy i jętek. By poszczególne elementy

1

konstrukcyjne połączyć ze sobą, należy
wykonać prawidłowe złącza ciesielskie,
zgodnie z rysunkiem i sztuką ciesielską.
Każde złącze konstrukcyjne musi być

wykonane, jednak uprzednio dokładnie
spasowane bez żadnych luzów, ponieważ
ma to wpływ na sztywność i stabilność
całej konstrukcji budynku. Szczelność
konstrukcyjną można osiągnąć wówczas, kiedy uprzednio wykreśli się obrysy połączenia w naturalnej wielkości
na elementach łączonych lub użyje się
szablonów, typowych połączeń i dokona się dokładnego wycięcia, piłowania
czy frezowania. Wykonanie poszczególnych połączeń konstrukcyjnych wymaga uprzednio wykonania, przy pomocy
elektronarzędzi, operacji obróbczych jak:
cięcia proste, cięcia ukośne pod kątem,
różnego rodzaju frezowania o różnych
kształtach i grubościach oraz wiercenia
otworów na kołki ciesielskie czy śruby
metalowe. Prace te niedawno jeszcze były
wykonywane przy pomocy ręcznych narzędzi stolarskich. Dziś wykonawcy domków z drewna, ale nie tylko, wyposażeni
są w nowoczesne elektronarzędzia. Mogą
wykonywać wszystkie operacje obróbcze,
bez wysiłku, dokładnie i jakościowo dobrze. Powszechna potrzeba stosowania
elektronarzędzi wynika nie tylko z tego, że
wymagają mniejszego wysiłku, ale skracają czas pracy wykonywania operacji oraz
obniżają koszty wykonania, co nie jest bez
znaczenia. Poza tym są gwarantem dobrego wykonania tych operacji i osiągnięcia lepszej stabilności konstrukcji domu,
w czasie jego użytkowania.

PILARKA TARCZOWA HK 132

2
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(fot. 3) jest elektronarzędziem wielofunkcyjnym. Wykonuje operacje technologiczne jak: piłowanie, frezowanie i struganie.
Posiada silnik elektryczny o mocy 2300
Wat i obroty 2200 na minutę. Poza tym jej
elektronika zapewnia regulowany, łagodny rozbieg wału obróbczego, regulowaną
prędkość obrotową biegu jałowego, stałą liczbę obrotów pod obciążeniem oraz
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3a
cia w drewnie wynosi 120 mm, natomiast
w metalu10-20 mm.

3

WIERTARKO-WKRĘTARKA
FESTOOL C12 Li (fot. 5) jest urzą-

dzeniem wielofunkcyjnym, napędzanym
energią elektryczną z własnego akumulatora o napięciu 10, 8 V. Jej główne parametry obróbcze: prędkość obrotowa na
biegu 450-1500 obrotów na min., średnica wiertła - do drewna 25 mm, zaś do
metalu 14 mm. Urządzeniem tym można
wykonywać otwory do połączeń kołkowych i śrubowych elementów konstrukcji
szkieletowej oraz mechanicznie wkręcać
różnej wielkości wkręty do drewna.

4
reagujące na temperaturę i pobór mocy
zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika. Konstrukcja pilarki umożliwia przyłączenie urządzenia do odsysania wiórów
i pyłów, co zapewnia dobrą widoczność
obrabianego przedmiotu. Parametry
pilarki to: głębokość piłowania przy 90
stopniach 132 mm, a przy nachyleniu 45
stopni 90 mm. Parametry te są wystarczające do przecięcia na długość belki czy
krokwi. Pilarkę można również bez trudu
przekształcić we frezarkę, wyposażając ją
w dodatkowe oprzyrządowania (fot. 3a)
do wykonywania różnego rodzaju zaciosów i wycięć. Wielkość tych zaciosów
sięga średnicy do 160 mm, szerokości 80
mm i głębokości 38 mm, przy nachyleniu 45 stopni. Są to optymalne parametry
frezowania i dlatego gwarantują szerokie
zastosowanie tego urządzenia w pracach
ciesielskich. Szczególną zaletą pilarki jest
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jej wyposażenie w urządzenie do strugania, które składa się z dwuczęściowego
kołpaka ochronnego, osłony wahadłowej
i aluminiowej głowicy strugarskiej o średnicy 250 mm. Jej parametry obróbcze
skrawania na grubość wynoszą: głębokość strugania 80 mm, a szerokość 50
mm. Poza rym pilarka posiada wiele zalet
jak: wysoką sprawność obróbczą i zapewnia pełne bezpieczeństwo w czasie pracy.

WYRZYNARKA TRION PSB 300

(fot. 4) jest urządzeniem stosowanym do
przecinania prostolinijnego elementów
konstrukcyjnych oraz wycinania w nich
owalnych połączeń. Jej ergonomiczna
budowa, umożliwia wykonywanie cięć
„od spodu”, co często się zdarza w wykonywaniu prac na budowie. Pobór mocy
wyrzynarki wynosi 720 W, liczba skoków
roboczych 1000-2900 min. Głębokość cię-

SZLIFIERKA RUSOFIX (fot. 6)
jest cennym urządzeniem w pracach ciesielskich nie tylko na budowie. Jest przeznaczona do szlifowania i wygładzania
powierzchni belek, krokwi i wykładzin
na sufitach i ścianach. Szczególnie nadaje się do przygotowania drewna pod wykończenie rustykalne. Szlifierka posiada
silnik elektryczny o mocy 1500 Wat i osiąga obroty 500-2650 . Można ją również
podłączyć do przyłącza do odsysania pyłu
drzewnego. Szlifierka posiada regulowaną
prędkość obrotową, co umożliwia ustalenie obrotów w zależności od obrabianego drewna, szczególnie jego gatunku.
Natomiast rodzaj i jakość struktury szlifowanego drewna osiąga się w zależności
od liczby jej obrotów oraz zastosowanej
szczotki (LD-85 z drutu stalowego, KB-80
z tworzywa sztucznego z zatopionym
ziarnem ściernym i BG-85 z włosia sizalowego. Dotychczasowe doświadczenia
z korzystania ze szlifierki utwierdzają
w przekonaniu, że dzięki jej parametrom
technicznym, szlifowane drewno osiąga
najwyższe efekty jakościowe i estetyczne. Płaszczyzna drewna wyszlifowana
szlifierką nie tylko wykańcza ostatecznie
drewno, ale doskonale przygotowuje je
do impregnacji, ponieważ otwiera pory
drewna i pozwala na głębsze wnikanie
środków chemicznych, dając możliwość
skuteczniejszego uodpornienia drew-

27

narzędzia

5
8

6
na na niszczące grzyby i owady drewna
(spuszczel, rytel, kołatek).

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA (fot. 7) powinna być sto-

sowana przede wszystkim do łączenia

takich elementów jak desek poszycia dachowego z krokwiami. Poza tym do prac
takich jak łączenie krokwi z jętką na dotyk
z dwustronnymi nakładkami, przy oparciu krokwi na płatwie za pomocą siodełka
czy łączeniu krokwi w kalenicy z nakładkami oraz do łączenia przypustnicy do
krokwi. Mechaniczne wbijanie gwoździ
w drewno przy pomocy pneumatycznych
gwoździarek ma zalety technologiczne,
ponieważ minimalnie zniszczy tkankę
drewna i zwiększa ich wytrzymałość na
wyrwanie. Poza tym zmniejsza się w poważnym stopniu wysiłek cieśli, dekarza
oraz poprawia się dokładność wykonania
tej operacji, co nie jest bez znaczenia.

WKRĘTARKA DURADRIVE
DWC 18-2500 (fot. 8) jest elektrona-

rzędziem akumulatorowym, które jest stosowane do łączenia elementów konstrukcyjnych przy pomocy wkrętów. Posiada
bezszczotkowy silnik z elektronicznym
załączaniem i wyłączaniem, tzn. że silnik
pracuje tylko w czasie wkręcania wkrętu.
Poza tym elektroniczny mechanizm wyłączający umożliwia uzyskanie dokładnej
głębokości wkręcania. Posiada mechaniczny podajnik wkrętów budowlanych
szybkiego montażu, na taśmie. Jest bardzo wydajna i dokładna w mechanicznym
wkręcaniu.

Wykorzystanie przedstawionych elektronarzędzi w pracach ciesielskich na
budowie, szczególnie w wykonawstwie
domu z drewna, jego poszczególnych
podzespołów konstrukcyjnych jak: więźba
dachowa, strop i poszczególne konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
pozwoli zmniejszyć wysiłek ludzki oraz
koszty wykonania. Poza tym operacje
technologiczne, wykonane zmechanizowanym sprzętem, posiadają najwyższą
jakość wykonania, co rzutuje na ogólną
jakość budowy domu z drewna i jego
wysoką trwałość techniczną - użytkową.
Stąd wszędzie tam, gdzie jeszcze z wielu
względów nie stosuje się elektronarzędzi,
należy sięgnąć i korzystać z tych zdobyczy
technicznych, jakie stawia do dyspozycji
dzisiejszy postęp techniczno-technologiczny i nauka w budownictwie domów
nie tylko z drewna.
Inż. Zbigniew Gęsiński
Rzeczoznawca NOT, wieloletni biegły
sądowy w dziedzinie technologii drewna
Fot. autora, Festool i Dewalt
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Pilarka z funkcją "wypróbuj a nie
będziesz chciał zmieniać"
Nowa HKC 55 przenośna pilarka akumulatorowa
z prowadnicą FSK do cięcia z wolnej ręki.

Dla zwiększenia niezależności i precyzji w konstrukcjach
drewnianych.

Niezależnie od tego jak wysoko mierzysz i jak zróżnicowane są Twoje wymagania – pilarka ręczna HKC 55 z szyną prowadzącą FSK do cięcia z wolnej
ręki tworzy dokładne, powtarzalne cięcia i to w każdym miejscu. Takie wyniki
są praktycznie możliwie tylko przy użyciu stacjonarnych maszyn ale HKC 55
z szyną prowadzącą FSK zapewnia nie tylko cięcie ale przenośny i poręczny
system pilarski.
Jest wiele powodów dla których po użyciu HKC 55 z szyną FSK nie będziesz
chciał żadnej innej pilarki.
Sprawdź już teraz! Odwiedź swojego Dealera
lub www.festool.pl/HKC55

www.festool.pl
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Festool – marka dla profesjonalistów
				

branży ciesielskiej

Festool od dziesięcioleci znany jest w budownictwie drewnianym ze swojej jakości, innowacyjnych pomysłów oraz zamiłowania do detali. Zwłaszcza w zastosowaniach przy
cięciu i wierceniu. Od samego początku to rodzinne przedsiębiorstwo koncentrowało się
na precyzji, trwałości i ergonomii swoich produktów. Efekt: dostosowane do codziennej
pracy profesjonalnego użytkownika wysokiej jakości rozwiązania, które umożliwiają Klientom
bardziej efektywną i długotrwałą pracę. Festool rozszerza swoją ofertę dla budownictwa
drewnianego o nowe rozwiązania systemowe, które dbają o komfort oraz czystość otoczenia pracy. Jedyny w swoim rodzaju pakiet usług Service all-inclusive daje poczucie dobrej
inwestycji na długi czas.

Tradycja i innowacja
„Tradycja i innowacja to dla Festool
dwa najważniejsze priorytety“, wyjaśnia
Barbara Austel, wspólniczka Festool. „Już
od ponad 90ciu lat potwierdzamy naszym Klientom, że tradycja i innowacja
nie wykluczają się, a doskonale uzupełniają. Mój dziadek Gottlieb Stoll – założyciel marki Festo, która dała początek
Festool - koncentrował się na budownictwie drewnianym. Nasza pierwsza
piła ciesielska powstała w 1930 r., potem
skonstruowaliśmy kilka stacjonarnych
maszyn do obróbki drewna. Od 1950 r.
położyliśmy nacisk na urządzenia ręczne,
a w kolejnych dekadach powstało wiele
innych pomysłów. Na przełomie wieków
przesunęliśmy wszelkie kwestie związane
z budownictwem drewnianym do spółki
córki Protool, aby następnie, na przełomie roku 2013 i 2014 połączyć wszystkie
zasoby i know-how pod marką Festool.
"Naszym celem jest dalszy rozwój profesjonalnych rozwiązań dla budownictwa
drewnianego", mówi wnuczka założyciela i dodaje „Dlatego też ze zdwojoną
siłą skoncentrujemy się na inwestowaniu
w profesjonalistów związanych z rzemiosłem ciesielskim w takich dziedzinach jak
zarządzanie produktem, techniki zastosowań, szkolenia i dystrybucja."

Już w 1930 r. Festool – dawniej Festo – wprowadził na rynek
swoja pierwszą ręczną pilarkę tarczową SB 126 dla cieśli.
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Barbara Austel, wspólniczka Festool i wnuczka założyciela, Gottlieba Stolla

Iść z duchem czasów
Budownictwo drewniane podlega ciągłemu rozwojowi i modernizacji. Industrializacja stała się motorem napędowym
wytwarzania konstrukcji dachowych. Coraz
większa ilość pracowników skupia się na
montażu dachów, tarasów, wiat garażowych i pergoli. Dodatkowo coraz ważniejszą rolę odgrywa obróbka związana
z izolacją cieplną i nakrokwiową. Również
praca zgodnie z przepisami bhp zyskała
na znaczeniu. Festool jako jedyna firma
z branży sama produkuje swoje odkurza-

Specjalnie dla cieśli – ręczna pilarka tarczowa BD 125 z 1938 r.

cze mobilne i oferuje do nich bogaty asortyment. Idąc z duchem czasów firma opracowuje nowe urządzenia, które charakteryzuje dłuższa żywotność, wytrzymałość,
niezawodność, precyzja, ergonomia oraz
ciekawy design. Już ponad 350 patentów
dba o siłę innowacji Festool. Przykładem
tego jest system do cięcia z całą generacją
nowych ręcznych pilarek tarczowych.

Przycięte na miarę
budownictwa
drewnianego
Specjalnie dla budownictwa drewnianego Festool oferuje systemowy program
produktów. Przy pomocy gamy różnych
pilarek, takich jak nowe ręczne pilarki
tarczowe, zagłębiarki, wyrzynarki i pilarki
mieczowe można osiągnąć zawsze efektywne cięcie. Nieważne, czy mają powstać
przy podłożu, czy na wysokości 12 metrów.
Dzięki systemowi prowadnic każde cięcie
jest silne, efektywne i precyzyjne. Jest to
możliwe poprzez zastosowanie niezawodnych silników oraz wydajnych akumulatorów o kompaktowej i lekkiej konstrukcji.
To wyjątkowo praktyczne zalety przy pracy
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narzędzia

Nieważne, czy na ziemi czy na wysokości 12 metrów – to, co
się liczy to moc i efektywność.

Festool – marka dla profesjonalistów związanych z budownictwem drewnianym – oferta pilarek.

mobilnej. Do wiercenia i wkręcania Festool
oferuje moc i precyzję w każdej sytuacji. Na
przykład seria Quadrive wyposażona jest
w 4-biegową przekładnię, która pozwala
na uzyskanie momentu obrotowego do
60 Nm i 3.800 obr./min. Nasadki FastFix zapewniają elastyczność, a tłumienie
drgań w młotowiertarce akumulatorowej
BHC 18 poprawia komfort pracy. Funkcja
Stop-and-Go wkrętarki do suchej zabudowy Duradrive DWC dba o efektywność
pracy przy wkręcaniu rzędu wkrętów. Dodatkowo Festool oferuje również wiertarki
Quadrill zasilane sieciowo, system do cięcia z osprzętem diamentowym DSC, pilarki
mieczowe, pilarki do materiałów budowlanych, ciesielskie ręczne pilarki tarczowe
HK 132, strug ciesielski PL 205 i PL 245 oraz
dłutownice łańcuchowe CM 150. Pokazuje
to, że Festool posiada szeroką gamę rozwiązań systemowych, pomocnych przy
codziennych wyzwaniach związanych
z budową dachu, domu, fasad, renowacją
dachów czy budową schodów.

Beztroski start
w codzienną pracę
Festool zadbał o wyjątkową usługę
dla swoich narzędzi – Service all-inclusive „stały pakiet bez zmartwień“. W ten
sposób pracownik może skoncentrować
się na tym, co najważniejsze – na swojej
pracy i przez 36 miesięcy od daty zakupu
swojego urządzenia nie musi martwić się
o koszty związane z naprawą czy częściami
zamiennymi. Dodatkowo pakiet ten przez
36 miesięcy trwania usługi, zapewnia
nowe urządzenie w przypadku kradzieży
starego, 10 lat dostępności części zamiennych lub bezpłatne urządzenie zastępcze
oraz 15 dni testowania bez ryzyka. Dalsze
informacje znajdują się na st ronie internetowej www.festool.pl/serwis
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Nowości dla
budownictwa
drewnianego
Nowości wprowadzone przez firmę
Festool to: System do cięcia HKC 55, ręczne pilarki tarczowe HK 55 i HK 85, lampa
robocza SYSLITE DUO, radio budowlane
SYSROCK, narzędzia PowerSelect. Od
września 2016 r. Festool dodał do oferty
nowy system ładowania akumulatorów.
Nowa szybka ładowarka Airstream SCA 8
ze zintegrowaną funkcją chłodzenia ładuje
akumulatory Airstream nie tylko znacznie
szybciej, ale dodatkowo informuje o tym,
ile czasu pozostało do ukończenia procesu ładowania. Także na akumulatorze
Airstream, na zintegrowanym wskaźniku
LED, można, naciskając przycisk, wywołać
informację o aktualnym stanie naładowania. Wszystko to stwarza rzemieślnikowi
atrakcyjne, uczciwe i przede wszystkim
indywidualne możliwości tworzenia różnych wariantów systemu. To co wyróżnia

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Quadrive z 4biegową
przekładnią, momentem obrotowym do 60 Nm i 3.800 obr./min.

Akumulatorowa wkrętarka do zabudowy suchej Duradrive
DWC dba o efektywność pracy przy wkręcaniu seryjnym.

Festool spośród innych producentów to
kombinacja wysokowydajnych akumulatorów o pojemności 5,2 Ah i bezszczotkowej technologii silnika EC-TEC. Połączenie
to zapewnia optymalną moc, dużą efektywność i żywotność. Dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej
www.festool.pl i u autoryzowanych sprzedawców.
Źródło zdjęć: Festool GmbH

Festool – marka dla profesjonalistów związanych z budownictwem drewnianym – oferta pilarek.
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Ściany zewnętrzne drewniane
wybrane aspekty projektowania cieplnego

W artykule przedstawiono charakterystykę materiałową ścian zewnętrznych drewnianych
i ich złączy. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów cieplnych: współczynnik
przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] wg PN-EN ISO 6946:2008 [1], liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] oraz czynnik temperaturowy fRsi [-] dla analizowanych złączy
ścian z bali drewnianych przy zastosowaniu programu komputerowego. Na podstawie
przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny w świetle nowych wymagań cieplnych wg Rozporządzenia [2] oraz wg wytycznych NFOSiGW [3] dotyczących budynków
niskoenergetycznych NF40 i NF15.
Ściany zewnętrzne z drewna stają się
alternatywnym rozwiązaniem dla powszechnie stosowanej technologii murowanej. W następstwie wprowadzenia
zaostrzonych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych i budynków, dążąc do spełnienia
standardu budynku niskoenergetycznego, pojawiają się nowe rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe. Niezbędne
staje się więc opracowanie wytycznych
w zakresie projektowania termicznego przegród zewnętrznych i ich złączy
współczesnych budynków, spełniających nowe wymagania cieplne. W artykule do analizy wybrano ściany zewnętrzne z bali drewnianych i ich złącza.

Wymagania prawne
w zakresie ochrony
cieplnej budynków,
przegród zewnętrznych
i ich złączy
W zakresie ochrony cieplnej budynków i ich przegród zewnętrznych określono wymagania w postaci dwóch
jednocześnie stosowanych metod (§328
rozporządzenia [2]):

a) konstrukcja węgłowa

- pierwsza polega na takim zaprojektowaniu przegród w budynku, aby
wartości współczynników przenikania ciepła U c [W/(m 2·K)] przegród
zewnętrznych, okien, drzwi oraz
technika instalacyjna odpowiadały
wymaganiom izolacyjności cieplnej,
- druga to zaprojektowanie budynku
pod kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na
jednostkę powierzchni pomieszczeń
o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – EP [kWh/(m2·rok)].
Należy podkreślić, że wymagane jest
jednoczesne spełnienie obu wymagań
– w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uc w odniesieniu do pojedynczych przegród budynku oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP dla całego analizowanego budynku.
W praktyce projektowej i wykonawczej budynków niskoenergetycznych
pojawiły się także dwa określenia:
budynek w standardzie NF40, budynek w standardzie NF15. Dotyczą
one energooszczędnych budynków

mieszkalnych, w odniesieniu do któr ych Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej [3]
uruchamia system dopłat do kredytów na ich budowę lub zakup. Wysokość możliwej do otrzymania dopłaty
będzie uzależniona od uzyskanego
wskaźnika rocznego jednostkowego
zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji
(EU C.O. [kWh/(m 2 ·rok)]), obliczonego
na podstawie rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [4],
z uwzględnieniem wytycznych dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody
uż ytkowej. W tablic y 1 zestawio no wybrane wymagania w zakresie
ochrony cieplnej wg rozporządzenia
[2], [5] oraz wytycznych [3].
Należy zwrócić uwagę, że wymagania
dotyczące budynków, które będą podlegały dofinansowaniu z NFOŚiGW [3],
są bardziej zaostrzone niż wymagania
w rozporządzeniu W.T. [2]. Jednak spełnienie tych wymagań wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponosi inwestor
w zakresie wykonania projektów wykonawczych, weryfikacji dokumentacji
i budowy, próby szczelności.

b) konstrukcja sumikowo-łątkowa

Rysunek 1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych z bali drewnianych – źródło [7] Fot. M. Malanowicz - www.malanowicz.eu
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Tablica 1. Wybrane graniczne wartości charakterystycznych parametrów budynku jednorodzinnego wg [2], [3], [5] – opracowanie własne

Wymagania
wg rozporządzenia
W.T. [5]
W.T. [2]1)

Charakterystyczne parametry

Standard budynku
wg [3]
NF15
NF40

n Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych budynku
• ściana zewnętrzna

ti>16°C

0,30

• dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub przejazdami

ti>16°C

0,25

ti>16°C
ti>16°C

0,45
0,45

ti>16°C

1,70÷1,80

• podłoga na gruncie
• stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi
przestrzeniami podłogowymi
• okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

• drzwi zewnętrzne, garażowe

0,25a)
0,23b)
0,20c)
0,20a)
0,18b)
0,15c)
0,30a,b,c)
0,25a,b,c)

≤ 0,10

≤ 0,15

≤ 0,10

≤ 0,12

≤ 0,12

≤ 0,20

≤ 0,80

≤ 1,00

≤ 0,80

≤ 1,30

2)
2)

≤ 0,01
≤ 0,01

≤ 0,30
≤ 0,10

≤ 3,00
≤ 1,50

≤ 1,00

≤ 0,60

2)

40

15

1,30 a)
1,10 b)
0,90 c)
1,70 a)
1,50 b)
1,30 c)

2,60

n Liniowy współczynnik przenikania ciepła (dla mostków cieplnych) Ψ [W/(m·K)]
• płyty balkonowe
2)
• pozostałe mostki cieplne
2)
n Szczelność powietrzna budynku n50[1/h]
• wentylacja grawitacyjna
• wentylacja mechaniczna

≤ 3,00
≤ 1,50

n Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania EUC.O. [kWh/(m2·rok)]
2)

n Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej
temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – EPH+W [kWh/(m2·rok)]
3)

120 a)
95 b)
70 c)

2)

2)

1) w rozporządzeniu W.T. [2] sformułowano wymagania a) od 1.01.2014 r. b) od 1.01.2017r. c) od 1.01.2021 r.
2) nie sformułowano wymagań
3) wartość maksymalna EP zależy od współczynnika kształtu budynku A/V

Charakterystyka
konstrukcyjnomateriałowa ścian
zewnętrznych z bali
drewnianych
Najpopularniejszą technologią wznoszenia ścian zewnętrznych budynku
w Polsce jest technologia murowana. Wyróżniamy ściany murowane
jednowarstwowe i wielowarstwowe,
w których warstwy spełniają funkcję
konstrukcyjną a inne izolacyjną. Warto jednak zauważyć że, coraz częściej
na polskim rynku pojawiają się oferty
budynków mieszkalnych w technologii
drewnianej. Materiałem używanym na
główne elementy konstrukcyjne takich
domów jest drewno sosnowe lub świerkowe. W zależności od zastosowanego
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gatunku, jego wilgotności oraz rodzaju
izolacji termicznej, izolacyjność ścian
może być zróżnicowana. Budownictwo
drewniane, to budownictwo w którym
elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostały z drewna litego lub drewna klejonego. Zatem do budownictwa
drewnianego zaliczyć należy:
- budownictwo o lekkiej konstrukcji szkieletowej, tzw. budownictwo kanadyjskie, gdzie konstrukcję
wykonuje się z litych elementów
drewnianych lub belek dwuteowych
opartych na materiałach drewnopochodnych,
- budownictwo prefabrykowane, tzw.
domy gotowe, gdzie elementy budynku przygotowywane są pod dachem, w oparciu o elementy z litego
drewna,
- domy z bali, o ścianach zewnętrznych z drewna litego, o grubości

spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej, nie wymagających
stosowania dodatkowej warstwy
ocieplenia [6].
Poza tym wyróżniamy dwa podstawowe systemy konstrukcyjne wznoszenia
ścian zewnętrznych z bali litych (rys. 1):
- konstrukcja węgłowa (wieńcowa)
jest to najbardziej popularny system
budowy domów z bali drewnianych
zwany także konstrukcją zrębową, na
zrąb, na zamek; przegroda zewnętrzna składa się z poziomo ułożonych
bali drewnianych (przekrój belek
może być zróżnicowany tzn. bale
okrągłe, bale prostokątne),
- konstrukcja sumikowo-łątkowa, w której poziome bale (sumiki) układane są
pomiędzy pionowymi słupami zwanymi łątkami; łątki łączy się z dolną belką ściany – podwaliną i górną belką
ściany – oczepem przy użyciu czopów;
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a) bal lity

b) bal izolowany

Rysunek 2. Ściana z bali litych i izolowanych – źródło [8] Rys. W. Nitka - www.budujzdrewna.pl

w łątkach wykonane się frezy wzdłużne, w które wsuwa się poziome bale
zwane sumikami; całość konstrukcji
usztywnia się zastrzałami, mocowanymi w narożach budynku.
Ze względu na rodzaj i grubość bali rozróżnia się dwie podstawowe przegrody [8]:

- ściana z bali grubych, nie wymagających dodatkowej izolacji, mogą być
z drewna litego bądź klejonego,
- ściana z bali cienkich, nie zapewniająca
wymaganej izolacji cieplnej przegrodzie
zewnętrzne, wymagająca dodatkowej termoizolacji o odpowiedniej grubości (rys. 2).

Bale izolowane mogą mieć różnego
rodzaju przekroje poprzeczne. W większości zbliżone są swym kształtem do
prostokąta. Izolacja termiczna z uwagi na
właściwości drewna ułożona jest po wewnętrznej stronie przegrody. Jako izolację
cieplną można stosować takie materiały

Tablica 2. Parametry techniczne i cieplne ścian zewnętrznych z bali drewnianych litych i izolowanych – opracowanie własne

Warstwy przegrody

A
B

C

D

E

F
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bal drewniany lity prostokątny – sosna
bal izolowany:
- płyta g-k
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x12cm)/wełna mineralna 12 cm
- folia wiatroizolacyjna
- szczelina dobrze wentylowana
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x10cm)/wełna mineralna 10 cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x15cm)/wełna mineralna 15 cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x10cm)/wełna mineralna 10 cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- płyta g-k
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x15cm)/wełna mineralna 15 cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany

d
[m]

λ*)
[W/(m·K)]

x

0,16

0,012
0,12
0,02
0,08

0,25
0,16/0,039
0,16

0,02
0,10
0,06

0,16
0,16/0,039
0,16

0,02
0,15
0,06

0,16
0,16/0,039
0,16

0,02
0,10
0,18

0,16
0,16/0,039
0,16

0,02
0,05
0,27

0,25
0,16/0,039
0,16

0,18
0,77

Uc
[W/(m2·K)]
x**) [m]
0,25
0,40
0,58
0 ,37

0,53
0,29

0,365

0,365

0,267

0,284

0,195
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Tablica 3. Wyniki parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian z bali drewnianych – opracowanie własne

Mostek
cieplny

wariant I (Uc = 0,29 [W/(m2·K)])

wariant II (Uc = 0,195 [W/(m2·K)])

- bal lity sosnowy 53 cm

- bal lity sosnowy 27 cm
- wełna mineralna 15 cm
- płyta g-k 2,2 cm

Ψi [W/(m·K)]

Ψe
[W/(m·K)]

tmin.
[°C]

fRsi
[-]

Ψi [W/(m·K)]

Ψe
[W/(m·K)]

tmin.
[°C]

fRsi
[-]

M1

0,06

-0,27

13,32

0,83

0,04

-0,15

15,25

0,88

M2

0,07

0,07

13,19

0,83

0,07

0,07

14,91

0,87

M3

0,07

0,07

13,32

0,83

0,06

0,06

14,57

0,86

M4

Ψi = 0,04
Ψid = 0,01
Ψig = 0,03

Ψe = -0,05
Ψed = -0,01
Ψeg = -0,04

16,84

0,92

Ψi = 0,05
Ψid = 0,06
Ψig = -0,01

Ψe = -0,06
Ψed = -0,03
Ψeg = -0,03

16,99

0,92

M5

Ψi = 0,07
ΨiD = 0,02
ΨiŚ = 0,05

Ψe = -0,15
ΨeD = -0,03
ΨeŚ = -0,12

14,79

0,87

Ψi = 0,09
ΨiD = 0,05
ΨiŚ = 0,04

Ψe = -0,09
ΨeD = -0,07
ΨeŚ = -0,02

14,62

0,87

M6

Ψi = 0,15
ΨiO = 0,06
Ψid = 0,08
Ψig = 0,02

Ψe = 0,05
ΨeO = 0,04
Ψed = -0,05
Ψeg = 0,06

0,85

Ψi = 0,12
ΨiO = 0,06
Ψid = 0,04
Ψig = 0,02

Ψe = 0,06
ΨeO = 0,06
Ψed = 0,03
Ψeg = -0,03

13,38

0,83

13,89

Oznaczenia dotyczące gałęziowych współczynników przenikania ciepła:
Ψe – liniowy współczynnik przenikania ciepła określony po wymiarach zewnętrznych [W/(m·K)]
Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła określony po wymiarach wewnętrznych [W/(m·K)]
Ψe(i)d – liniowy współczynnik przenikania ciepła dolnej części złącza [W/(m·K)]
Ψ e(i)g – liniowy współczynnik przenikania ciepła górnej części złącza [W/(m·K)]
Ψ e(i)D – liniowy współczynnik przenikania ciepła stropodachu [W/(m·K)]
Ψ e(i)Ś – liniowy współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej [W/(m·K)]
Ψ e(i)O – liniowy współczynnik przenikania ciepła okna [W/(m·K)]
jak wełnę szklaną lub mineralną, jej grubość należy dobrać tak, aby przegroda
zewnętrzna spełniła wymagania cieplne
określone w Rozporządzeniu [2]. Warstwę
termoizolacji układa się po wewnętrznej
stronie ściany ze względu na zachowanie
drewnianej elewacji. Przykładowy układ
warstw od zewnątrz wygląda następująco: zewnętrzna okładzina elewacyjna
(bale), szczelina wentylacyjna, folia wiatroizolacyjna, płyta poszycia zewnętrznego, konstrukcja ścianki wypełniona
izolacją termiczną, folia paroizolacyjna,
wewnętrzna okładzina np. płyta gipsowo-kartonowa lub boazeria (rys. 2b). Następnym przykładem bali izolowanych
są bale warstwowe, wykonane okładzin
drewnianych wypełnionych materiałem
izolacyjnym – pianką poliuretanową,
styropianem lub innym materiałem termoizolacyjnym.

Obliczenia parametrów
fizyklanych ścian
drewnianych i ich złączy
Projektowanie ścian zewnętrznych i ich
złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym polega na przeprowadzeniu obliczeń w zakresie:

Warstwy Dachy i Ściany 2/2016 (70)

- współczynnika przenikania ciepła
Uc [W/(m2·K)] wg PN-EN ISO 6946:2008 [1],
- czynnika temperaturowy fRsi [-] wg PN-EN ISO 13788:2003 [9],
- sprawdzenia ryzyka występowania
kondensacji międzywarstwowej wg
PN-EN ISO 13788:2003 [9].
W pierwszym etapie obliczeń określono wartości współczynnika Uc [W/(m2·K)]
dla bali litych (bez izolacji cieplnej) i dla
bali izolowanych w różnych wariantach.
W przypadku ścian z bali drewnianych
izolowanych do obliczeń zastosowano
metodę kresów – przegrody z warstwami niejednorodnie cieplnie. Wyniki dla
wszystkich analizowanych wariantów zestawiono w tablicy 2.
W drugim etapie obliczono parametry
cieplne dla 6 wybranych złączy ścian zewnętrznych z bali drewnianych analizowanych w dwóch wariantach (rys. 2):
- połączenie ścian zewnętrznych w narożniku (M1),
- połączenie ściany zewnętrznej
z oknem w przekroju przez ościeżnicę
(M2),
- połączenie ściany zewnętrznej
z oknem w przekroju przez podokiennik (M3),
- połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec (M4),

- połączenie ściany zewnętrznej z dachem w przekroju przez murłatę (M5),
- połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec i nadproże (M6).
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
- budynek zlokalizowany w Toruniu,
(ti = +20°C, te = -20°C),
- wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ
[W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic
prezentowanych w [10], [11] oraz danych producentów,
- współczynniki przenikania ciepła Uc
[W/(m2·K)] obliczono zgodnie z PN-EN
ISO 6946:2008 [1],
- warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni
przegrody przyjęto zgodnie z PN-EN
ISO 6946:2008 [1] dla obliczenia wielkości strumieni cieplnych oraz zgodnie
z PN-EN ISO 13788:2003 [9] przy obliczaniu temperatur i czynnika temperaturowego fRsi`,
- modelowanie analizowanych złączy
wykonano zgodnie z zasadami sformułowanymi w PN-EN ISO 10211:2008
[12].
Procedury obliczania złączy budowlanych wymagają ustalenia zasad modelo-
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ściany
wania, czyli ustalenia kryteriów geometrycznych, instrukcji ustalenia wartości
przewodności cieplnej materiałów, warunków brzegowych, sposobu i metod
obliczeń, metodykę określania rozkładu
temperatur [10].
Wykonanie obliczeń przy użyciu programu komputerowego TRISCO jest możliwe
po określeniu modeli geometrycznych.
Uzyskuje się je przez podział budynku
na wiele części za pomocą tzw. płaszczyzn wycięcia. Podziału należy dokonać
w taki sposób, aby wyniki uzyskane dla
przyjętych modeli nie różniły się istotnie
od wyników, jakie otrzyma się traktując
budynek jako całość. Każdy model geometryczny złącza składa się z elementu,
bądź elementów centralnych, elementów
bocznych oraz, jeśli jest to konieczne, podłoża. Pojedynczy model zawsze jest ograniczony płaszczyznami przekroju i może
zawierać więcej niż jeden mostek cieplny.
Dla mostka cieplnego M4, M5 i M6 określono wartości gałęziowych liniowych współczynnika przenikania ciepła dla określonej
części złącza. Szczegółowe procedury obliczeniowe z zastosowaniem programu
komputerowego TRISCO przedstawiono
m.in. w pracach [10], [11]. Wyniki obliczeń
zestawiono w tablicy 3.

Posumowanie
i wnioski końcowe
Projektowanie termiczne (cieplne)
przegród zewnętrznych budynków z bali
drewnianych jest zagadnieniem złożonym. Kompleksowa ocena obudowy budynku (przegród zewnętrznych) powinna
dotyczyć przegród ale także ich złączy.
Dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych nie powinien być przypadkowy,
ale oparty na podstawie szczegółowych
obliczeń i analiz.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można sformułować następujące wnioski:
• Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych z bali drewnianych muszą spełniać
te same wymagania ochrony cieplnej,
jakie stawia się wszystkim przegrodom
zewnętrznym (tab. 1). Według obowiązujących do końca 2013 r. przepisów
(Uc(max)=0,30 [W/(m2·K)]), ściany z bali
drewnianych jednorodnych powinny
mieć średnią grubość 53 cm. Jednak
zgodnie z zaostrzonymi wymaganiami,
od 2014 r. (Uc(max)=0,25÷0,20 [W/(m2·K)])
ich grubość powinna wynosić min. 78
cm. W związku z powyższym zaproponowano alternatywną konstrukcję
ściany z bala sosnowego o grubości
27 cm wraz z warstwą 15 cm izolacji
wełną mineralną od wewnątrz (wariant
F – tab. 2).
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• Narzędzia numeryczne (profesjonalne
programy komputerowe) pozwalają na
miarodajne określenie strat ciepła oraz
rozkładu temperatur w analizowanych
złączach (tablica 3). Wartości liniowego
współczynnika przenikania ciepła (Ψ)
wg PN-EN ISO 14683:2008 [13] są wartościami orientacyjnymi (bez uwzględnienia grubości przegrody zewnętrznej
oraz izolacji cieplnej). Dlatego zasadne
jest opracowanie kart katalogowych
z parametrami fizykalnymi złączy ścian
z bali drewnianych niezbędnych w procesie projektowania i oceny stanu cieplnego budynku.
• Szczególne znaczenie ma poprawne
zaprojektowanie złączy przegród zewnętrznych w zakresie zminimalizowania strat ciepła oraz także wyeliminowania ryzyka kondensacji na wewnętrznej
powierzchni przegrody. Na podstawie
wartości czynnika temperaturowego
fRsi można stwierdzić, że w analizowanych złączach (tab. 3) nie występuje
ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych. We wszystkich analizowanych złączach zachowany jest warunek
uniknięcia kondensacji na wewnętrznej
powierzchni przegrody (ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych) fRsi ≥
fRsi(kryt.). Wartość graniczna (krytyczna)
czynnika temperaturowego, uwzględniając parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, analizowanych
wariantów obliczeniowych, wynosi
fRsi(kryt.) = 0,778.
• Analizowane złącza ścian z bali drewnianych (oprócz złącza M6) spełniają
wymagania wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej [3] w zakresie
budynków w standardzie NF40, ponieważ charakteryzują się wartościami Ψ
[W/(m·K)] mniejszymi niż Ψmax. = 0,10
[W/(m·K)] (w w przypadku płyt balkonowych Ψmax. = 0,30 [W/(m·K)]). Złącza
nie spełniają wymagania w zakresie
budynków w standardzie NF15 (Ψmax. =
0,01 [W/(m·K)]).
• Poza zagadnieniami cieplno-wilgotnościowymi przegród zewnętrznych z bali
drewnianych i ich złączy należy także
opracować szczegółowe wytyczne
projektowe i wykonawcze w zakresie
izolacyjności akustycznej oraz ochrony
przeciwpożarowej.
dr inż. Krzysztof PAWŁOWSKI
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska, Katedra Budownictwa Ogólnego
i Fizyki Budowli
mgr inż. Fabian LEWANDOWSKI
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Izolacje cieplne natryskowe
z pianki PUR i PIR w świetle
Dyrektyw „Nowego Podejścia” UE
Minął już jakiś czas od wprowadzenia obowiązku sygnowania oznaczeniem CE (Conformité
Européenne) wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowanych natryskowo in situ. Ta zmiana, bazująca
na założeniach dwóch części normy EN 14315 (EN 14315-1 i EN 14315-2) stanowi deklarację
zarówno producenta, jak i wykonawcy, którzy niejako przekazują swoim klientom informację,
że oznakowany w ten sposób produkt i usługa spełniają wszystkie wymagania dyrektyw
tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Jest to o tyle istotna i dobra informacja,
gdyż obie normy systematyzują zasady według których należy przeprowadzać badania na
materiałach do izolacji cieplnej, ale również weryfikują jakość wykonania usługi.

Dyrektywy „Nowego
Podejścia” Unii
Europejskiej
Większość Dyrektyw „Nowego Podejścia” mimo zaostrzeń i pewnych utrudnień
związanych z koniecznymi zmianami,
określa wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów, czyli
z eliminacją zagrożeń dla życia i zdrowia
ludzi, zwierząt, mienia i środowiska. Niektóre z nich uwzględniają inne aspekty,
przykładowo: oszczędność energii, dokładność metrologiczną wskazań instrumentów pomiarowych, bezpieczeństwo
transportu niektórych urządzeń.
Ze względu na powszechność zastosowania Dyrektyw, zagadnienia, które
w nich są podejmowane zostały sformułowane w sposób stosunkowo ogólny,
który uwzględnia możliwie wszystkie
przypadki dotyczące ich przedmiotu. Jednocześnie postanowienia wspomnianych
Dyrektyw zwracają uwagę na cele, jakie
należy osiągnąć oraz kierunki działań,
które doprowadzą do ich osiągnięcia. Takie podejście pozostawia użytkownikowi
swobodę działania w wyborze procedur
prowadzących do osiągnięcia wskazanych
celów. Dodatkowo nie narzucają jednolitych rozwiązań, natomiast w zakresie
osiągania wytyczonych celów wymagają
aktywności i inwencji podmiotów, których
dotyczą.
Istotną kwestią jest fakt, że Dyrektywy
„Nowego Podejścia” są dyrektywami całkowitej harmonizacji, a postanowienia
tych Dyrektyw zastępują wszystkie odpowiednie przepisy krajowe, które powinny
być uchylone.
Co ważne, Dyrektywy „Nowego Podejścia” przewidują oznakowanie produktów
symbolem CE (z pewnymi wyjątkami).
„Nowe Podejście” pociągnęło za sobą konieczność usprawnienia procedur oce-

40

ny zgodności w sposób umożliwiający
oszacowanie konsekwencji zastosowania niejednolitych mechanizmów oceny
zgodności.
Dyrektywy „Nowego Podejścia” oparto
na następujących zasadach (Źródło: Ministerstwo Gospodarki):
• Dyrektywy te odnoszą się do grup wyrobów i określają tzw. zasadnicze wymagania w sposób ogólny.
• Harmonizacja ograniczona jest do wymagań zasadniczych.
• Szczegółowe specyfikacje techniczne
są zawarte w normach zharmonizowanych.
• Jedynie wyroby spełniające wymagania
zasadnicze mogą zostać wprowadzone
na rynek i wprowadzone do użytku.

Oznakowanie CE
Z założenia Dyrektyw wynika, że każdy
producent, który oznacza swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia
wymagania wszystkich odnoszących się
do niego norm.
W przypadku natryskowej pianki poliuretanowej, chodzi o normę EN 14315-1.
Aby wyróżnić swój wyrób znakiem CE,
producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia określonych
wymagań, a następnie poddaje produkt
procedurze oceny zgodności z kolejnymi
odpowiednimi dyrektywami i normami.
Natomiast zgodnie z przepisami, które
obowiązują wszystkich producentów budowlanych, producent, w tym przypadku
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natryskowej pianki poliuretanowej, wystawia deklarację właściwości użytkowych
na podstawie wstępnych badań, przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium (w Polsce przykładowo przez Instytut Techniki Budowlanej, ITB) oraz przez
zakładową kontrolę produkcji.
Zgodnie z założeniami, systemy natryskowej pianki poliuretanowej, które
są oznaczone znakiem CE na podstawie
Europejskiej Aprobaty Technicznej (ang.
European Technical Assessment, ETA)
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mogą nadal posługiwać się nią, ale tylko
do czasu jej wygaśnięcia. Alternatywnie,
producenci mogą przyjąć normy EN.
Dlatego między innymi wprowadzając
oznakowanie CE producent deklaruje, że
wszystkie wartości współczynnika przewodzenia ciepła (wartości lambdy, λ)
uwzględniają starzenie się natryśniętej
piany poliuretanowej zgodnie z normą
EN 12667 i EN 12939 (dla grubych produktów). Natomiast jeśli chodzi o początkową
wartość lambdy to producenci nie mogą
wykorzystywać jej do deklaracji mówiącej
o właściwościach pianki.
Natomiast w przypadku normy EN
14315-2, wykonawca usługi natryskowej ma jasno sprecyzowane wskazówki
dotyczące właściwego wykonania, które powinien przestrzegać, przykładowo
w przypadku przygotowania powierzchni
do natrysku, przygotowania maszyny natryskowej, warunków pracy czy proporcji dla systemu poliuretanowego pianki
natryskowej. Po wykonaniu usługi jest
zobowiązany, aby wystawić klientowi
deklarację aplikatora stworzoną na bazie załącznika E.7, potwierdzającą jakość
wykonania.

Podsumowanie
Należy zawsze brać pod uwagę, że
znajomość norm i przepisów w wielu
przypadkach działa na korzyść zarówno

producenta jak i klienta końcowego. Jednak to producent musi pamiętać, że bez
względu na to jak i gdzie wykonał badania, i czy ma je udostępnione, to nadal
jest odpowiedzialny za wprowadzanie
produktu na rynek ze wszystkimi jego
konsekwencjami. Spełnienie wymagań
normy oraz obowiązujących przepisów
przez producenta ma służyć jemu, ale
przede wszystkim klientowi końcowemu.
Jednocześnie wprowadzenie oznakowania CE w pewnym sensie przerzuca część
odpowiedzialności z producenta na wykonawcę, gdyż oprócz normy dla producenta (EN 14315-1), ważna jest też jej druga
część (EN 14315-2), która jest skierowana
do wykonawców. Jak już wspomniano,
część druga normy systematyzuje pracę wykonawcy i określa jak wykonawcy
mają badać niektóre parametry istotne
przy dobrym wykonaniu natrysku z pianki
poliuretanowej. Natomiast swoją dobrze
wykonaną pracę zawsze potwierdzają stosownymi dokumentami.
Ogromną zaletą jest to, że w ten sposób zarówno producent jak i wykonawca w równy sposób zapewniają klienta
końcowego o jeszcze lepszej jakości termoizolacji na bazie natryskowej pianki
poliuretanowej.
Dr Anna Jarosik
Project Manager
PCC Prodex Sp. z o.o.
e-mail: anna.jarosik@pcc.eu
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Systemy natryskowej pianki
poliuretanowej

- niezawodna izolacja dachów płaskich
Izolacja praktycznie każdego dachu jest niezmiernie ważną kwestią gdy podejmuje się
decyzję o budowie czy termomodernizacji budynku mieszkalnego, publicznego, rolniczego
czy przemysłowego. Oczekuje się, że jego wnętrze będzie zawsze suche, przytulne i ciepłe, natomiast rachunki za eksploatację, mimo upływu lat, możliwie jak najniższe. Również
architekci i projektanci takich budynków i obiektów energooszczędnych, tym bardziej pasywnych, przywiązują ogromną wagę do izolacji dachów. Przy odpowiednio zaizolowanych
ścianach, nieprawidłowo ocieplony dach może być odpowiedzialny za późniejsze, dość
znaczne straty ciepła. Dodatkowo należy pamiętać, że ewentualne błędy popełnione przy
izolowaniu dachów nie ujawniają się od razu, ale dopiero po kilku latach od zakończenia
budowy. Natomiast ich wykrycie, a następnie naprawa są stosunkowo trudnym technicznie,
czasochłonnym i dość kosztownym procesem. Dlatego z całą pewnością nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważny jest wybór właściwych materiałów i metod do izolacji zarówno
termicznej, jak i przeciwwilgociowej dachów płaskich.
Wielu inwestorów i wykonawców przy
wyborze materiałów izolacyjnych uważa
parametry termoizolacyjne (m.in. niski
współczynnik przewodzenia ciepła, λ),
niską nasiąkliwość wody oraz właściwie
dobraną wytrzymałość mechaniczną do
konkretnej aplikacji, za kluczowe kwestie. Te parametry wybieranego materiału izolacyjnego oraz właściwe wykonanie całej izolacji są bardzo istotne przy
izolowaniu nie tylko dachu płaskiego
czy poddasza, ale praktycznie wszystkich powierzchni przyczyniających się
do zwiększania ewentualnych strat ciepła.
Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań do efektywnej izolacji dachów
jest poliuretanowa pianka natryskowa
(pianka PUR) - sztywna o strukturze
zamkniętokomórkowej. W porównaniu do alternatywnych materiałów do
izolacji dachów, pianka poliuretanowa
ma jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła, λ = 0,022
W/(m·K). Równie wyróżniające dla natryskowej pianki poliuretanowej są jej
parametry wytrzymałościowe. Przykładowo wytrzymałość na ściskanie przy
10% odkształceniu względnym wynosi
co najmniej 400 kPa. Wartość ta jest
kilkukrotnie wyższa od przyjętej, ale
dzięki temu dach płaski zyskuje dodatkowe wzmocnienie, umożliwiające
swobodne chodzenie bądź inne zagospodarowanie powierzchni dachu (np.
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pod dachy zielone). Istotne jest, że ta
podwyższona wytrzymałość dachów
płaskich w żadnym stopniu nie wpływa
na właściwości izolacyjne czy też na sam
koszt materiału. Właściwości izolacyjne
są równie dobre, mimo porównywanie
mniejszych, jeśli chodzi o wymagania,
grubości. Natomiast koszt w przeliczeniu pozostaje ten sam, a często nawet
niższy, zwłaszcza w przypadku gdy izolacja dachów wymaga mniejszej ilości
materiału. Dodatkowo, ze względu na
swoją gęstość (ok. 50 kg/m3) a tym samym porównywalnie niską wagę, izolacja na bazie poliuretanowej pianki natryskowej nie obciąża całej konstrukcji.
Obniżona nasiąkliwość wody, typowa
dla pianki poliuretanowej o strukturze
zamkniętokomórkowej, zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne mimo
upływu lat i zmieniających się warunków atmosferycznych. Do zalet pianki
należy również: doskonała przyczepność do różnych materiałów budowalnych m.in. do betonu, blachy, drewna
a nawet materiałów bitumicznych, oraz
wysoka wydajność. Dodatkowo, technologia natryskowa gwarantuje bezspoinowość izolacji, co skutecznie eliminuje
pojawienie się ewentualnych mostków
termicznych. Wszystkie te zalety potęguje fakt, że pianka poliuretanowa
wykazuje dużą odporność chemiczną
i biologiczną. Systemy natryskowej
pianki poliuretanowej to innowacyjne
izolacje dachów płaskich, zwłaszcza
tych o bardzo dużych powierzchniach,
gdyż tuż obok wyróżniającego się materiału jakim jest sztywna pianka poliuretanowa, znajduje się zaawansowana
technologia nanoszenia. Powoduje ona,
że podczas natrysku produkt zwiększa
swoją powierzchnię kilkukrotnie i to zaledwie w przeciągu kliku sekund. W ten
sposób izoluje się powierzchnię, jednocześnie tworząc jednolitą, bezspoinową
i energooszczędną powłokę. Poliureta-
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nowe izolacje natryskowe dokładnie
wypełniają praktycznie każdą szczelinę,
łącze, oraz wolne przestrzenie eliminując ewentualne mostki termiczne.
Systemy natryskowych pian poliuretanowych cechuje bardzo wysoka skuteczność, szybkość wykonania
i wszechstronność w technice nanoszenia. Niezwykle istotną cechą systemów
natryskowych PUR jest sama metoda
bezpośredniej aplikacji produktu na
izolowane powierzchnie. W systemie
PUR wykorzystuje się specjalistyczne
agregaty wysokociśnieniowe zapewniające dokładne wymieszanie składników,
a tym samym precyzyjne i skuteczne
wykonanie izolacji. Możliwość bezpośredniego, szybkiego i stosunkowo
łatwego wykonania natrysku pianką
PUR na dachu budynku niewspółmiernie skraca czas aplikacji oraz zapewnia
bezspoinowe zabezpieczenie termiczne,
akustyczne oraz wiatro- i hydroizolacyjne budynków.
Anna Jarosik
anna.jarosik@pcc.eu
PCC PRODEX Sp. z o. o.
www.pcc-prodex.eu
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Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Walory ekologiczne dachów
zielonych i ich wpływ na klimat miasta
Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania
negatywnym skutkom zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości życia
mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to
retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza i osłabienie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
Powodów dla których warto stosować
dachy i tarasy zielone jest wiele: klimatyczne, ekologiczne, estetyczne, ponieważ
należy redukować emisję CO2 do atmosfery, zachodzi konieczność zapobiegania
powodziom i ze względu na potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców.
W Polsce tendencję do budowania
i projektowania dachów i tarasów zielonych bardzo wyraźnie widać w sektorze
prywatnym. Jest ich dużo na prywatnych
domach i rezydencjach, w projektach realizowanych przez deweloperów, jest kilka
na obiektach handlowych (np. centrum
handlowe Tarasy Zamkowe w Lublinie).
Mamy też znane i spektakularne inwestycje, jak np. ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dach zielony
na Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
Terma Bania w Białce Tatrzańskiej, Opera
Podlaska w Białymstoku, czy Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach.

wie o czym mowa. Miasta szczelnie zabudowane betonem i asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, papą, czy innymi
materiałami bitumicznymi nagrzewają
się nadmiernie. Efekt chłodzący w takich
miastach można uzyskać stosując na dużych obszarach drzewa i tereny zielone
oraz wodne. Można też stosować zieleń
na dachach - większy obszar dachów
i ścian zielonych, obok parków, ogrodów,
drzew, jezior, w mieście może pomóc
utrzymać panującą tam temperaturę na
akceptowalnym poziomie.
Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że
w upalne letnie popołudnie temperatura
powierzchni dachu standardowego może
być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio
(pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia
i niższa o 8 stopni nocą od powierzchni
dachu zielonego. Z kolei temperatura wewnątrz budynku pokrytego dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niższa,
a w nocy średnio o 0.3°C wyższa.
Aby zapobiec zjawisku miejskiej wyspy
ciepła potrzebne byłoby racjonalne planowanie przestrzeni miejskiej, uwzględniające i stymulujące powstawanie dachów

zielonych o dużej powierzchni (Walawender, 2015). Wymierne efekty niwelowania
skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła
można osiągnąć przy dużych powierzchniach zielonych skupionych blisko siebie. Instalacje rozproszone na dużej powierzchni mogą nie mieć wpływu na redukcję temperatury powietrza. W związku
z ocieplaniem się klimatu, zachodzi potrzeba szerszych badań w tym temacie,
współpracy nauki z biznesem i samorządami. Potrzeba inwestycji miejskich wykorzystujących na dużych dachach płaskich
technologię dachów zielonych. Potrzeba
stymulowania inwestycji miejskich, gminnych do stosowania tej technologii.
Przykładem realizowania przez miasto
świadomej polityki w tym zakresie może
być Berlin, gdzie na Placu Poczdamskim
powstały obok siebie budynki z dachami
zielonymi o łącznej powierzchni 40 000
m2. Dachy zielone o tak dużej łącznej powierzchni, obok zbiornika retencyjnego
o objętości 3 500 m2 i sztucznego jeziora
o powierzchni 13 000 m2 stanowią element systemu zbierania, oczyszczania
i wykorzystywania krajobrazowego wód
opadowych.
W Niemczech technologia dachów
zielonych jest stosowana na dużą skalę.
Rozwija się na styku biznesu oraz na-

Dachy zielone na domu prywatnym w Krakowie, źródło: APK
Dachy Zielone

Ze względów ekologicznych warto stosować te rozwiązania na większą skalę,
w sektorze publicznym, na dużych inwestycjach i stymulować budowę dachów
zielonych o dużej powierzchni.

Niwelowanie
negatywnych skutków
zjawiska miejskiej
wyspy ciepła
Każdy kto spędził w centrum miasta
choć tydzień w okresie letnich upałów
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Widok na dachy zielone przy Placu Poczdamskim w Berlinie, źródło: APK Dachy Zielone
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uki i jest wykorzystywana przez władze
miejskie do redukcji negatywnych skutków urbanizacji. Takimi doświadczeniami
podzielił się z autorem artykułu prof. dr
Manfred Köhler z Centrum Doskonalenia
Dachów Zielonych przy Uniwersytecie
w Neubrandenburgu, który dwukrotnie
w 2014 r. gościł u siebie przedstawicieli
środowiska naukowego i osoby zajmujące
się edukacją związaną z tematyką dachów
zielonych z Polski, w ramach projektu pod
nazwą „Zamień szare na zielone. Dachy
i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk”.

Zielona infrastruktura
- pochłanianie
zanieczyszczeń
i dwutlenku węgla
Dachy zielone i zielona infrastruktura
w miastach przyczyniają się do redukcji
zanieczyszczeń zawartych w powietrzu –
zarówno tych gazowych, jak i pyłowych.
Można mówić o efekcie bezpośrednim,
ponieważ roślinność występująca na tych
powierzchniach produkuje tlen w procesie fotosyntezy, pochłaniając przy tym
CO2. Dachy zielone mają również pośredni
wpływ na redukcję CO2 – obniżając temperaturę przyczyniają się do oszczędności
energetycznych, co pozwala na redukcję
zanieczyszczeń (przede wszystkim CO2)
emitowanych przy produkcji energii.
Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają
przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresach zimowych
oznacza to oszczędności energii związane
z ograniczeniem strat ciepła przez strop,
w okresach letnich zmniejszają potrzebę
klimatyzowania pomieszczeń. Badania
przeprowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass,
2005) wykazały, że oszczędności energii
wynoszą 0,5% w sezonie grzewczym oraz
6% w sezonie letnim.

Farma miejska na dachu w Rotterdamie, źródło: Optigruen

atmosferycznych zostają spłukane do
gruntu. Źródła podają różne szacunki wg English Nature (2003) 1 m2 zielonego
dachu redukuje masę pyłu zawieszonego
w ciągu roku równą 0,2 kg, a wg badań
Johnsona i Newtona (1996) może to być
nawet 0,5 kg. Warto to wziąć pod uwagę
w niektórych polskich miastach opanowanych przez smog, gdzie normy zanieczyszczenia powietrza przekraczane są
w stopniu alarmującym.

nuje mechanizm finansowy tzw. opłatę
za utraconą wodę - jeśli na terenie gmin
inwestor bądź właściciel zbuduje np.
supermarket z dużym wybetonowanym
parkingiem i przy okazji nie zapewni odpowiednich instalacji służących retencji,
nałożona będzie taka opłata. Opłata za
utraconą wodę ma znaleźć się w obecnie
opracowywanym nowym Prawie wodnym, którego projekt ma być gotowy do
końca pierwszego półrocza br.

Retencjonowanie wody
opadowej przez dachy
zielone

Budowa dachów
zielonych – przykłady
świadomej polityki
na szczeblu krajowym
i lokalnym

Zielone i niebieskie (wodne) obszary
to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska
naturalnego w mieście. Zielone dachy
wchłaniają od 50 do 80% rocznego opadu deszczu spadającego na dach, opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji,
dzięki czemu jest ona mniej przeciążona,
wspomagają miejskie systemy kanalizacyjne w krytycznych sytuacjach. Warto
wziąć to pod uwagę planując działania
przeciwpowodziowe w mieście.

Wprowadzenie opłat za
utraconą wodę
Dach naturalny na budynku SAB AG we Friedrichshafen, źródło:
Optigruen

Dzięki dachom zielonym następuje
także oczyszczenie powietrza z pyłów
(kurz, sadza, dym), które osadzają się na
powierzchni roślin, a na skutek opadów
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Jak podaje Serwis Samorządowy PAP
w Ministerstwie Środowiska w Polsce są
przygotowywane przepisy, zgodnie z którymi gminy, jeśli nie będą inwestowały
w zatrzymywanie wody w środowisku,
będą ponosić z tego tytułu opłaty. Aby
zmobilizować samorządy do sprawniejszej retencji, resort środowiska zapropo-

Pod koniec marca 2015 francuski parlament przyjął ustawę, wg której każdy
nowy budynek usługowy (centra handlowe i usługowe, biurowce, hotele) będzie
musiał mieć na dachu zieleń lub ogniwa
słoneczne (Hołdys, 2015).
Podobne działania wspierające rozwój
dachów zielonych prowadzone są od
dłuższego czasu w Niemczech, Londynie,
Bazylei, Chicago czy Portland.
Dobrym przykładem wspierania na
szczeblu krajowym i gminnym rozwoju
dachów zielonych jako rozwiązań proekologicznych i przeciwpowodziowych jest
Dania i miasto Kopenhaga. Dania stworzyła rządowy program, dotyczący działań
adaptacyjnych w odniesieniu do zmian
klimatycznych, w ramach którego każde
miasto miało przygotować plan działań
adaptacyjnych w odniesieniu do zmian
klimatycznych. Skutkiem zmian klimatu
są gwałtowne zjawiska atmosferyczne
i anomalia pogodowe np. nawałnicowe
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deszcze – Kopenhaga doświadczyła poburzowych podtopień w 2011 r., co spowodowało, że politycy zaczęli z większą
determinacją działać w kierunku rozwiązań, które będą zapobiegać w przyszłości
podobnym katastrofom.
W Kopenhadze powstał Adaptacyjny
Plan Klimatyczny, zakładający wiele zielonych inicjatyw i projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom zmian klimatu. Jednym z punktów tego programu
jest postanowienie, aby miasto adaptowało się do zmian klimatu poprzez zielone
dachy i fasady. Powstał program zielonych dachów: od 2010 r. podjęta została
decyzja aby wszystkie nowo budowane
i modernizowane budynki z dachem płaskim były obsadzane roślinami, obowiązek tworzenia zielonych dachów istnieje
w większości planów lokalnych, a plany
przyjęte w 2010 i 2011 roku przewidują
powstanie ok. 200 000m2 powierzchni
zielonych dachów. Program zielonych
dachów w Kopenhadze stanowi część
większego planu, aby do 2025 r. stać się
miastem neutralnym pod względem CO2.
Warto korzystać z takich doświadczeń.
Informacje pochodzą z prezentacji „Kopenhaga – program Miasto zielonych dachów”, przedstawionej przez przedstawiciela Ambasady Danii podczas konferencji
inaugurującej projekt „Ogród nad głową,
czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące
ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na
rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”. W ramach tego projektu polskim
gminom zostało przekazane szwajcarskie
know-how w zakresie wykorzystywania
ogrodów na dachach i żyjących ścian,
a przedstawiciele polskich samorządów
zostali zainspirowani do realizacji podobnych inicjatyw na terenie swoich gmin.

Pionierskie działania we
Wrocławiu
Nowatorskie działania w tym zakresie w Polsce można zauważyć we Wrocławiu, gdzie we wrześniu 2015 Rada
Miejska przyjęła „Uchwałę nr XV/268/15
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych
lokali mieszkalnych w ramach projektu
intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia”. Zgodnie
z uchwałą powierzchnie użytkowe lokali
mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania
uchwały wykonane zostały zielone dachy,
czy zainstalowane zostały na ścianach
zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz
z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż
15 m2, zostają zwolnione od podatku od
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nieruchomości. Zielony ogród na dachu
musi być wielowarstwowy, rośliny powinny być wieloletnie, a warstwa wegetacyjna nie może być mniejsza niż 40 cm. Na
podstawie uchwały zwolnieniu nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Przepisy dokładnie określają wielkość
powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku, które podlegają zwolnieniu od podatku w odniesieniu do udziału procentowego dachów
zielonych w ogólnej powierzchni dachów
oraz powierzchni nasadzeń ogrodów wertykalnych. Uchwała ma obowiązywać do
końca 2021 r. i stanowi pierwsze zmiany
legislacyjne w zakresie ochrony środowiska, które zapowiadają władze Wrocławia.

Krajowa Polityka
Miejska 2023 (KPM)
Stymulacją dla miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców
stanie się z pewnością Krajowa Polityka
Miejska przyjęta na szczeblu rządowym
w Polsce w październiku 2015. KPM
koncentruje się na najistotniejszych obszarach funkcjonowania miasta, które
podzielono na dziesięć wzajemnie przenikających się wątków. Wśród nich znalazły się: kształtowanie przestrzeni, ochrona
środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
rewitalizacja oraz niskoemisyjność i efektywność energetyczna. Stosowanie na
większą skalę w miastach zielonej infrastruktury, w tym dachów zielonych i ogrodów wertykalnych, wpisuje się w założenia KPM. Dodatkowo, Krajowa Polityka
Miejska 2023 choć nie stanowi elementu
systemu wdrażania funduszy unijnych,
może pomóc optymalnie wykorzystać
te środki. Wskazuje różne instrumenty
(w tym dostępne fundusze unijne nowej
perspektywy), z których rząd i samorządy
mogą korzystać realizując jej zapisy.

dencję, inspirując się ciekawym trendem
obecnym np. w Rotterdamie czy w Nowym Jorku, gdzie na dachach i tarasach
powstają farmy miejskie – mieszkańcy
z własnej inicjatywy hodują na dachach
owoce i warzywa, a nawet zakładają pasieki.

Argumentów za stosowaniem na dużą
skalę dachów, tarasów i ścian zielonych
w metropoliach jest wiele: przeciwdziałają
zmianom klimatu i zmniejszają emisję CO2
do atmosfery, niwelują negatywne skutki
urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej
wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe,
tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, poprawiają estetykę budynków.
Warto zastanowić się nad przedstawionymi tu postulatami prowadzenia świadomej
polityki związanej z wykorzystaniem potencjału dachów zielonych. Duże miasta
w innych krajach tak postępują, przyczyniając się do znacznej poprawy jakości
życia swoich mieszkańców. Do dalszego
rozwoju branży dachów zielonych w Polsce z pewnością przyczynią się wydane
przez Stowarzyszenie DAFA „Wytyczne
dla dachów zielonych” FLL.
Piotr Wolański,
Stowarzyszenie DAFA
APK Dachy Zielone
Współpraca: Katarzyna Wolańska
Fot. APK Dachy Zielone, Optigruen
International AG
Piotr Wolański, APK Dachy Zielone

Dodatkowa przestrzeń
do życia i wypoczynku
Poza licznymi walorami ekologicznymi,
tarasy i dachy użytkowe, to dodatkowa
przestrzeń do życia i wypoczynku. Zastosowanie dachów, tarasów, czy ścian
zielonych pozwala w znacznym stopniu
poprawić estetykę budynków.
Funkcję dachów i tarasów jako dodatkowej powierzchni do życia docenili deweloperzy. W sprzedaży są inwestycje deweloperskie, w których ważnym atutem
marketingowym jest to, że mieszkańcy
będą mogli korzystać z dachów, czy tarasów zielonych. Można wzmacniać tę ten-

Literatura:
Hołdys A., Manna z dachu, czyli eko-rewolucja w naszych miastach, „Gazeta
Wyborcza”, 08.04.2015.
Lewit E. Ambasada Danii, Kopenhaga
– Program „Miasto zielonych dachów”,
konferencja Ogród nad głową, Kraków
18.01.2103.
Walawender J.P., Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście,
serwis internetowy ZielonaInfrastruktura.
pl, 2015
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Energooszczędne budowanie

– pora przygotować się na zmiany
Na ponad 281 mln złotych dofinansowania w ciągu najbliższych 3 lat mogą liczyć osoby,
które zainwestują w energooszczędne domy lub mieszkania. Czy czeka nas boom na rynku
„zielonego” budownictwa?
Szanse na uzyskanie wsparcia finansowego z programu realizowanego przez
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
są duże, o ile projekt spełnia określone
wymagania, a właściciela nieruchomości
nie odstraszą obowiązujące procedury.
Część z nich została uproszczona z początkiem 2016 roku. Jak dotąd, w latach
2014-2015, wykonano jedynie 13,2%
planu, czyli ok. 2,5 mln zł z zakładanych
18,955 mln zł. Lata 2016-2018 przewidują
wykorzystanie dalszych 281 milionów zł
przeznaczonych na wsparcie inwestycji w
energooszczędne i pasywne domy oraz
mieszkania. Szacuje się, że do końca
trwania programu[1] w 2022 roku dofinansowanie może uzyskać nawet 12 tys.
domów jednorodzinnych i mieszkań wielorodzinnych.

Przyszłość należy do
zielonych budynków
Dofinansowanie energooszczędnego
i pasywnego budownictwa w Polsce jest
jednym z najważniejszych narzędzi realizowania unijnej polityki ekologicznej.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady UE z 2010 r. zakłada, że do 2021
roku wszystkie nowo powstałe budynki
mają się charakteryzować niemal zerowym zużyciem energii. Aby zrealizować
ten cel konieczna jest nie tylko zmiana
mentalności, ale także dotychczasowych standardów architektonicznych
oraz parametrów materiałów budowlanych. Co roku w Polsce oddaje się do
użytkowania 70-80 tys. nowych domów
jednorodzinnych. Ponad połowa wszystkich istniejących budynków wzniesiona została jednak w okresie realnego
socjalizmu, a niemal co czwarty przed
II wojną światową. Z ostatniej analizy
„Efektywność Energetyczna Budynków
w Polsce” (2013), wiadomo, że standard
energetyczny aż 72% jednorodzinnych
budynków mieszkalnych w Polsce jest
niski albo bardzo niski. Polacy nadal
decydują się na budowę domów o tradycyjnych systemach energetycznych,
ponieważ uznawane są za najtańsze.
Właśnie teraz może, a nawet musi się
to zmienić.
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Energooszczędność już
nie tak kosztowna
Szacuje się, że koszt budowy średniej
wielkości domu energooszczędnego może
być wyższy o ok. 60 tys. złotych[2]. Warto
jednak pamiętać, że w takim domu roczne zapotrzebowanie na energię jest 3- lub
4-krotnie (a w budynkach pasywnych nawet 8-krotnie) mniejsze niż w budynku tradycyjnym, co przełoży się na wielokrotnie
niższe koszty eksploatacyjne już od pierwszego dnia użytkowania. Wsparcie z NFOŚiGW, a także dofinansowania samorządowe (np. do pomp ciepła) mogą w znacznym stopniu zrekompensować nakłady na
ten cel. Dopłaty można spożytkować na
pokrycie kosztów budowy domu, ale także
na zakup gotowego budynku wolno stojącego czy lokalu mieszkalnego. Środki przeznaczyć można także na sfinansowanie
projektu budowlanego i jego weryfikację,
zakup i montaż elementów konstrukcyjnych budynku a także układów wentylacji
z odzyskiem ciepła, instalacji ogrzewania
oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej czy
elektrycznej. To wszystko sprawia, że budowa domu energooszczędnego powinna
się zwrócić w ciągu kilku lat. Dodatkowo,
wartość takiego budynku jest istotnie
wyższa, niż domu, w którym zastosowano
tradycyjne systemy i materiały.

się o dofinansowanie w programie „Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty
do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Wdrożone od 2016 roku
zmiany mają na celu ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków
poprzez m.in. obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności
ich doboru w procesie projektowania, co
wpłynie na poprawę efektywności kosztowej projektów. Wprowadzono uproszczenia proceduralne np. wyeliminowano
konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji: projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki
energetycznej. Przeprowadzenie weryfikacji projektu budowlanego w procesie
ubiegania się o dotację nie jest już obligatoryjne. Część wymogów związanych z
programem i przekształcono w zalecenia.

Oszczędności dla
zorientowanych

Niższe wymagania na
zachętę

Mądre inwestowanie w energooszczędność wymaga sporego zasobu wiedzy. Dostępnych rozwiązań przybywa, znajomość
metod projektowania energooszczędnego,
pozwalającego spełnić warunki podczas
weryfikacji osiągniętych standardów jest
warunkiem dofinansowani a. Inwestorzy
i deweloperzy, a przede wszystkim architekci muszą być na bieżąco z najnowszymi
trendami i regulacjami w dziedzinie, która
ma szansę zdominować rodzimą branżę
budowlaną w ciągu najbliższych kilku lat.

Aby zachęcić potencjalnych inwestorów NFOŚiGW zdecydował o złagodzeniu
podejścia do warunków technicznych,
które należy spełnić podczas ubiegania

[1] NFOŚiGW program „Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na budowę domów
energooszczędnych”
[2] Dane: www.kb.pl

Anna Rabiej, Warsaw Build

Zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej budynków są jedną z najważniejszych kwestii polskiego budownictwa i
wiodącym tematem tegorocznej edycji spotkań Warsaw Build 2016 ,
a także towarzyszących wydarzeniu spotkań branży grzewczej i HVAC
– Aqua-Therm Warsaw – mówi Anna Rabiej, organizator wydarzenia. W gronie ekspertów będziemy rozmawiać o zmieniających się
uwarunkowaniach prawnych i zachętach finansowych, dostępnych
na rynku innowacyjnych materiałach i rozwiązaniach technicznych,
w tym możliwości pozyskiwania energii z OZE oraz korzyści z ich zastosowania w postaci większego komfortu mieszkańców i niższych
kosztów eksploatacji.

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build 2016
odbędą się w dniach 16−18 listopada 2016 r. w Warszawie.
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Świadczenie usług
a umowy i gwarancja
Świadczenie usług
przez wykonawców umowa a jakość usług
Obowiązkiem przedsiębiorcy – wykonawcy, świadczącego usługi jest
rzetelne wykonywanie swojej pracy
i uczciwość względem klienta. Podstawą tej tezy jest szereg orzeczeń sądów
powszechnych dotyczących świadczenia usług.
W pracy wykonawców szczególną
rolę odgrywa Kodeks cywilny, ponieważ
opisano w nim ogólne zasady zawierania
i wykonania umów. Dokładnie określono
również zasady reklamowania wadliwych
prac, przez konsumentów, tj. odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji
(art. 556–581 kc.).
Umowy w pracy wykonawcy stanowią
w zasadzie podstawę jego działalności.
To właściwe jej sporządzenie, a następnie wykonanie pracy, na podstawie zapisów umownych stanowią swoistą całość
działalności.
Podkreślenia wymaga fakt, że każda
umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony,
które dążą do dwóch odmiennych celów. Jedną jest konsument – podmiot
zazwyczaj nieprofesjonalny, uznawany
za słabszą stronę stosunku umownego
i objęty szczególną ochroną prawną.
Drugą stroną jest przeważnie przedsiębiorca - profesjonalista. Przedsiębiorcę
powinny cechować: staranność zawodowa, rzetelność i uczciwość w podejmowaniu czynności względem konsumenta.
W zawartej umowie Klient dąży do tego,
aby zapłacić za usługę jak najniższą cenę,
z kolei przedsiębiorca chce osiągnąć jak
najwyższy zysk, a więc jest zdeterminowany, aby uzyskać jak najwięcej pieniędzy za wykonane świadczenie. Należy
wyważyć oba te interesy i tak skonstruować umowę, aby potrzeby obydwu
stron zostały zaspokojone.
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Formy umowy w praktyce
wykonawców,
na które obowiązuje gwarancja
Wyróżnia się cztery główne formy zawierania umów:
1) ustne
– Zlecenie wykonania prac przez klienta indywidualnego
Przykład praktyczny
Klient przedsiębiorcy – instalatora umówił
się na wymianę instalacji, która uległa zepsuciu. W tym celu zobowiązał instalatora do zakupu na jego koszt potrzebnych elementów
instalacyjnych , a następnie rozliczenia jej na
fakturze wraz z usługą. Czy taka umowa jest
ważna z punktu widzenia prawa?
TAK. Strony umowy, klient i instalator
mogą umówić się na świadczenie danej
usługi w ramach przedsiębiorstwa. Naturalnie dobrze aby przy tego rodzaju rozmowie uczestniczył jeszcze ktoś trzeci,
w tym celu, aby zawsze była możliwość
dowiedzenia swoich racji np. przed sądem. Umowa ustna jest najbardziej ryzykowną formą zawierania stosunków
pomiędzy stronami, z uwagi na jej charakter trudny do udowodnienia zwłaszcza przed sądem. Z tego względu zaleca
się aby jedynie drobne prace były wykonywane na podstawie umowy ustnej.
2) pisemne
– podpisanie umowy z innym przedsiębiorcą na świadczenie usług
Przykład praktyczny
Przedsiębiorca podpisał z innym przedsiębiorcą umowę o współpracy, z której wynika,
że w ramach usług strony będą sobie przesyłać wzajemnie klientów, jeżeli np. jeden
nie będzie w stanie samodzielnie wykonać
usługę. Czy taka praktyka również może być
przedmiotem gwarancji?
TAK. W przypadku, kiedy klient powierza wykonanie danej pracy naprawczej
jednemu wykonawcy, ten może zlecić
w ramach umowy z drugim wykonaw-

com wykonanie tej pracy. Taka praca
również podlega gwarancji, której może
udzielić jeden czy drugi przedsiębiorca.
Udzielenie gwarancji następuje przez
złożenie oświadczenia gwarancyjnego
w dowolnej formie, w tym również w reklamie. Konsument ma prawo żądać od
gwaranta wydania oświadczenia na
papierze lub innym trwałym nośniku.
Warto pamiętać, że brak dokumentu
gwarancyjnego w żaden sposób nie
uszczupla uprawnień kupującego wynikających z gwarancji – mogą jednak
powstać trudności z ustaleniem zakresu
jej treści.
3) w postaci elektronicznej
– za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. Internet
Przykład praktyczny
Przedsiębiorstwo instalacyjne na swojej
stronie internetowej ma informację dotyczącą gwarancji jakości na wszelkiego rodzaju usługi. Gwarancja wynosi 2 lata. Czy
zapis taki jest wystarczający aby domagać
się wykonania napraw gwarancyjnych?
TAK. Zapis taki jest wystarczający, aby
skorzystać z prawa do gwarancji. Zakres
odpowiedzialności gwaranta jest określony
w oświadczeniu gwarancyjnym. Może obejmować przede wszystkim zwrot zapłaconej
kwoty, wymianę bądź naprawę rzeczy lub
zapewnienie innych usług. Trzeba przy tym
pamiętać, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki.
4) w sposób dorozumiany
– kiedy klient za każdym razem przyjeżdża z tym samym
Przykład praktyczny
Klient zobowiązał wykonawcę do wymiany
instalacji, jak to czyni od kilku lat w okresie
letnim. Wykonawca od lat wie, że klientowi
w związku z tym ma wymienić instalację i dokonać niezbędnych napraw. Czy w związku
tym instalator może podjąć pracę?
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TAK. Na tym właśnie polega umowa wyrażona w sposób dorozumiany, że wykonawca znający klienta wie, co ma naprawić.
Może on spokojnie dokonywać wymiany
i innych napraw, które uzna za potrzebne,
ponieważ z praktyki z klientem przez lata
został wypracowany wzorzec napraw.
Podstawa prawna:
Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz.
121 ze zm.)

Świadczenie usług
przez wykonawcę,
a Gwarancja jakości
wykonywanych prac
Udzielenie gwarancji następuje
przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki
wykonawcy i uprawnienia klienta.
Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej
naprawie oraz zapewnieniu innych
usług. Jeżeli nie zastrzeżono innego
terminu, termin gwarancji wynosi dwa
lata licząc od dnia, kiedy rzecz została
kupującemu wydana.
Informacje podstawowe
Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji przez klienta na
usługi wykonane przez wykonawcę. Treść
gwarancji powinna być sformułowana
w sposób jasny i zrozumiały, w języku
polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta
w przypadku, gdy sprzedany towar nie
ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności
powinna zawierać takie informacje, jak:
- nazwa i adres gwaranta lub jego
przedstawiciela w Polsce;
- czas trwania i zasięg terytorialny
ochrony gwarancyjnej;
- uprawnienia przysługujące w razie
stwierdzenia wady;
- stwierdzenie:
„Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.
Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi
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z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

VI ACa 356/10 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Gwarantem może być producent instalacyjny, dystrybutor lub sprzedawca, a także instalator.

Wada rzeczy uzasadniająca gwarancję,
o jakiej mowa w art. 577 § 1 k.c., dotyczy
tylko cech użytkowych rzeczy, a nie także
jej wartości /handlowej/ czy też estetyki,
jak to ma miejsce przy rękojmi. Polega ona
między innymi na takiej cesze (lub braku
cech), która zmniejsza użyteczność rzeczy
ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego jej przeznaczenia. Podobnie natomiast,
jak w wypadku rękojmi, chodzi tu o wadę
powstałą z przyczyn tkwiących w rzeczy
w momencie jej wydania (art. 578 k.c.).
I CKN 821/99 - Wyrok Sądu Najwyższego

Czas gwarancji zależy od woli gwaranta, może więc ona trwać np. rok lub 5 lat
bądź zostać udzielona dożywotnio. Jeżeli
w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że
wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wykonano usługę konsumentowi.
Jeżeli gwarant wymienił wadliwy produkt na nowy lub dokonał istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie od
nowa od momentu dostarczenia klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy.
W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru
czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części – np. wymiana karty
graficznej w komputerze.
W innych przypadkach – np. reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy
nie została uznana przez gwaranta albo
naprawa nie była istotna bądź konsument żądał od gwaranta działań innych
niż wymiana i naprawa – okres trwania
gwarancji wydłuża się o czas, przez który
konsument nie mógł korzystać z towaru
w związku ze złożoną reklamacją.

Z orzecznictwa
Obowiązki gwarancyjne istnieją dopóki cel gwarancji nie zostanie osiągnięty
i może zdarzyć się również tak, że strona
uprawniona będzie dochodziła świadczeń
gwarancyjnych już po upływie okresu gwarancyjnego. W takiej sytuacji obowiązana
jest jednak udowodnić, że wady ujawniły
się przed upływem okresu gwarancyjnego.
I ACa 206/12, Możliwość dochodzenia świadczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancyjnego. - Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Zobowiązanie gwaranta ma charakter
obiektywny, rodzi odpowiedzialność za
skutek, gdyż obowiązkiem gwaranta jest
skuteczne naprawianie rzeczy. O skuteczności naprawy można mówić wówczas,
gdy przywrócona zostaje pełna sprawność
rzeczy objętej gwarancją.

Termin wykonania gwarancji
Przedsiębiorca – wykonawca musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym.
Jeżeli nie określono tego czasu, powinien
uczynić to niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
mu rzeczy przez konsumenta.
1. Wykonawca zapewnia sprawną pracę
instalacji przez okres 24 miesięcy od
daty jej wykonania
2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli
wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do
dostarczenia wolnej od wad instalacji.
Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia nowej instalacji (wymiany),
jeżeli w terminie gwarancji dokonane
zostały co najmniej 4 jego naprawy,
a instalacja jest nadal wadliwa.
3. Gwarant zobowiązuje się wykonać
obowiązki wynikające z gwarancji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia od klienta.
4. Gwarancją nie są objęte:
- mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez klienta
- naprawy podjęte przez nabywcę we
własnym zakresie.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
Podstawa prawna:
Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz.
121 ze zm.)
Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych
kancelaria@gogojewicz.pl
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Dmuchawa budowlana DCV100 od DEWALT®
Nowa akumulatorowa dmuchawa budowlana 18 V DEWALT® sprzątnie miejsce pracy
i sprawnie oczyści narzędzia z prędkością wydmuchu do 80 m/s. DCV100 działa nawet
1 h na jednym naładowaniu. Na potrzeby wykonywanej pracy można użyć jednego z jej
trzech poziomów prędkości.
Oczyszczenie placu budowy to zadanie,
którego znaczenia nie należy lekceważyć.
Zapewnia bezpieczeństwo oraz ułatwia
pracę profesjonalistom. Najszybszym sposobem uporządkowania terenu budowy
jest użycie dmuchawy o dużej mocy, którą
możemy oczyścić fugi, dziury, otwory pod
kotwy, czy narzędzia. To świetne rozwiązanie dla ekip budowlanych, generalnych
wykonawców i dekarzy.
Akumulatorowa dmuchawa DCV100 XR
Li-ion 18 V od DEWALT, oprócz tego, że jest
mocna, jest także wyjątkowo wytrzymała
i lekka – waży zaledwie 1,8 kg. Te cechy
w połączeniu z kompaktową konstrukcją
pozwalają na wygodne i szybkie wyeliminowanie kurzu i pyłu obecnych na pla-

cu budowy. DCV100 pracuje na jednym
naładowaniu z maksymalną prędkością
80 m/s przez 18 min. Jednak na najniższym biegu jest to już blisko godzina (w
przypadku akumulatora 5Ah).
Przełącznik prędkości umieszczono na
uchwycie zapewniając tym samym wygodną zmianę biegów i pełną kontrolę
nad urządzeniem. DCV100 sprzedawany
jest w zestawie z końcówkami zwiększającymi wszechstronność: gumową, elastyczną dyszą docierającą w trudnodostępne
miejsca oraz końcówką do czyszczenia
szpar, którą można także napompować
materac lub spuścić z niego powietrze.

Dmuchawa budowlana DCV100 DEWALT

Dmuchawa budowlana DCV100 DEWALT® jest dostępna w renomowanych
marketach budowlanych w całej Polsce w
sugerowanej cennie 510 zł brutto.

Osadzak akumulatorowy Hilti BX 3

nowy standard elektronarzędzi dla profesjonalistów
Beton, stal, cegła wapienno-piaskowa – to tylko niektóre z podłoży, w których sprawdzi się
nowy osadzak akumulatorowy BX 3. Innowacyjne rozwiązanie od Hilti to idealny produkt
dla profesjonalistów z branż elektrycznej i wykończenia wnętrz.
Hilti BX 3 to pierwszy na świecie osadzak akumulatorowy do wykonywania
zamocowań do betonu oraz stali. To
także nowy standard elektronarzędzi do
montażu bezpośredniego dla branż elektrycznej (osadzak w wersji BX 3-ME) oraz
wykończenia wnętrz (osadzak w wersji
BX 3-IF). Pomaga m.in. w mocowaniu kabli, kanałów kablowych, puszek elektroinstalacyjnych, opraw oświetleniowych,
obejm, a także profili ścianek gipsowo-kartonowych.
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Osadzak akumulatorowy Hilti BX 3

Sekretem nowego urządzenia od Hilti
jest zastosowanie innowacyjnej technologii, niespotykanej dotąd w osadzakach.
Silnik naciąga dwie sprężyny za pomocą
przekładni i śruby z nakrętką. Rozprężające się sprężyny powodują przyspieszanie tłoka oraz osadzenie łącznika w
podłożu. Wymagana jest przy tym tylko
niewielka siła docisku osadzaka do podłoża. Gwóźdź lub kołek gwintowany jest
wbijany w sposób pewny i bezpieczny.

wysoką jakość oraz niezawodność mocowania nawet w twardym betonie, nie wymagając przy tym stosowania ani pojemnika z gazem, ani naboi. Dodatkowo BX 3
zapewnia bezpyłową pracę, niski poziom
hałasu, a dzięki pracy z systemem akumulatorów Hilti 22 V pozwala na osadzenie
nawet do 600 gwoździ po jednokrotnym
naładowaniu – mówi Jarosław Poręcki,
kierownik produktu z Hilti Poland.

- Osadzak akumulatorowy Hilti BX 3 to
nowy standard wśród elektronarzędzi dla
profesjonalistów z branż elektrycznej i wykończenia wnętrz. Urządzenie gwarantuje

Osadzak Hilti BX 3 jest uzupełnieniem
uniwersalnej platformy urządzeń akumulatorowych, kompatybilnej z systemem
akumulatorów Hilti 22 V. Składają się

na nie m.in. wkrętarko-wiertarki, młotowiertarki, szlifierki kątowe i inne
urządzenia dla profesjonalistów. Obecni użytkownicy tych urządzeń
mogą teraz szybko i komfortowo
wykonywać lekkie zamocowania do betonu i stali bez uciążliwego wiercenia i
pyłu.
W ostatnim czasie firma Hilti wprowadziła na rynek nowy innowacyjny
akumulator, który przy zachowaniu tej
samej wagi i wielkości w odniesieniu do
poprzedniej generacji ma prawie dwukrotnie większą pojemność. Pozwala to
na wydłużenie czasu pracy urządzenia
aż do 90 proc. W dodatku nowoczesne
systemy akumulatorów od Hilti zapewniają pracę w temperaturze poniżej zera,
odporność na wodę, pył i uderzenia oraz
szybki czas ładowania jednym prostownikiem dopasowanym do wszystkich
dostępnych platform (12 V, 14 V, 22 V
oraz 36 V).
Od maja 2016 roku osadzak akumulatorowy Hilti BX 3 jest dostępny w sklepach Hilti w całej Polsce oraz w sprzedaży internetowej.

Warstwy Dachy i Ściany 2/2016 (70)

narzędzia

Ukosówka ze stanowiskiem bojowym
Nowa pilarka ukosowa STANLEY FATMAX® FME721 to solidne wsparcie w walce z trudnym materiałem. Łączy skuteczne cięcie w zakresie od 45 do 90 stopni z precyzją i prędkością 5500 obr./min.
Doskonałym podłożem dla jej pracy jest specjalnie skonstruowane stanowisko FME790 do pilarek
ukosowych stabilizujące pracę w najcięższych warunkach, pod obciążeniem nawet 185 kg.
Cięcia ukosowe i poprzeczne wymagają dużej dokładności. Wykończenie drewnianej elewacji, cięcie paneli, czy cokołów
przypodłogowych wymagają zastosowania
dokładnie działających urządzeń ciężkiego
kalibru. Doskonale wiedzą o tym parkieciarze, czy stolarze, używający do pracy popularnych ukosówek.
Pilarka ukosowa STANLEY FATMAX®
FME721 z silnikiem o mocy 1500 W, napędzającym 216 mm tarczę, poradzi sobie w
boju z najtwardszymi materiałami. Tarcza
pilarska z 40 zębami z węglików spiekanych, pracująca z prędkością 5500 obr./
min umożliwia równe i dokładne cięcie
dodatkowo wyświetlane przez znacznik laserowy. FME721 daje możliwość ustawienia kąta cięcia z dużą dokładnością, dzięki
indeksowanym pozycjom kątów ukosowych. Możliwość jej blokowania dla serii
powtarzalnych cięć w zakresie od 45 do 90
stopni (z maksymalną głębokością 70 mm)
doskonale poprawi jakość pracy. Stabilność

poprawia solidna podstawa dla ciętego materiału, a miękka rękojeść znajdująca się w
pozycji horyzontalnej zwiększa wygodę
pracy. Niewielka waga, 16,5 kg, pozwala
błyskawiczne przemieszczać się z urządzeniem. W komplecie znajduje się tarcza
tnącą z 40 zębami z węglików spiekanych
216 mm x 30 mm STANLEY®, worek na pył,
zintegrowane przedłużenie stołu i zacisk do
mocowania elementów.
Stanowisko robocze do pilarek ukosowych STANLEY FATMAX® FME790 umożliwia stabilną i komfortową pracę w ciężkich
warunkach. Posiada niską wagę (13,4 kg) do
łatwego transportu, a jednocześnie solidną konstrukcję, która wytrzyma obciążenie
do 185 kg. Jego dobrze dobrana wysokość
(83,4 cm) oraz szerokość regulowana w zakresie 112 - 206 cm pozwalają na wygodną i bezpieczną walkę z kolejnymi partiami materiału, a regulowane boczne rolki,
znacznie poprawiają szybkość pracy przy
cięciu dłuższych materiałów. Rozłożenie lub

Pilarka FME721 ze stanowiskiem roboczym FME790. Fot.
STANLEY

złożenie stanowiska zajmuje kilka sekund,
a transport odbywa się szybko dzięki zintegrowanym uchwytom.
Pilarka ukosowa STANLEY FATMAX®
FME721 dostępna w cenie 1046 zł netto, a
stanowisko do pilarek ukosowych STANLEY
FATMAX® FME790 w cenie 485 zł netto w
renomowanych marketach budowlanych.

Uniwersalne młotowiertarki Hilti TE 3

idealne do wiercenia, lekkiego podkuwania i wkręcania
Dwie bliźniacze młotowiertarki TE 3-C oraz TE 3-M, które w tym roku wprowadziła na rynek
firma Hilti, gwarantują wysoką wydajność pracy, żywotność oraz są objęte najlepszą ofertą
serwisową na rynku.
Młotowiertarki TE 3-C i TE 3-M doskonale sprawdzą się w pracach wymagających
zarówno lekkiego podkuwania, jak i np.
wiercenia udarowego w betonie i murze,
wiercenia bezudarowego oraz wkręcania.
− Młotowiertarki TE 3 to najnowsze urządzenia Hilti w klasie do 3 kilogramów. Zapewniają wysoką wydajność, aż o 50% dłuższą żywotność urządzenia, a dzięki ergonomicznej
budowie także wysoki komfort pracy. Produkty są dostosowane do najwyższych wymagań,
jakie stawia branża budowlana – powiedział
Michał Dzieciuchowicz, Kierownik Produktu
z Hilti Poland.
Czym się różnią młotowiertarki
TE 3-C i TE 3-M?
Wersja TE 3-C z uchwytem SDS Plus pomoże w realizacji wszelkich prac w betonie
i murze – od wiercenia, przez wiercenie koronkami i wiertłami pod puszki elektryczne, po lekkie podkuwanie. Z kolei TE 3-M,
poza standardowym uchwytem na wiertła
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SDS Plus, została wyposażona dodatkowo w szybko-zaciskowy uchwyt wymienny. Pozwala on na stosowanie wierteł cylindrycznych, np. HSS do stali oraz łatwiejsze
mocowanie końcówek i uchwytów do wkręcania. Tym samym TE 3-M można wykorzystać również przy wierceniu bezudarowym
w metalu lub drewnie, a także wkręcaniu.
Obie młotowiertarki mają precyzyjny
i stabilny ogranicznik głębokości wiercenia.
W nowych urządzeniach Hilti istnieje możliwość opcjonalnego zamocowania zbiornika na pył, który ułatwia wiercenie w suficie
i sprawia, że powstający w czasie wiercenia
urobek nie tylko nie spada na operatora,
ale także nie dostaje się do uchwytu narzędziowego.
Nowy Serwis Urządzeń Hilti
Oferta „3-dniowa lub darmowa”
Młotowiertarki TE 3 zostały objęte nowym Serwisem Urządzeń Hilti, na który
składają się dożywotnia gwarancja na wady

Młotowiertarka Hilti TE-3M. Fot. Hilti

produkcyjne i materiałowe oraz dwuletni
okres „Zero kosztów” obejmujący wszystkie
naprawy, w tym także naprawy elementów
eksploatacyjnych. Dodatkowo wszystkie
elektronarzędzia Hilti obowiązuje oferta
„3-dniowa lub darmowa”, która daje gwarancję odbioru, naprawy i dostarczenia
urządzeń z powrotem do klienta w ciągu
3 dni roboczych lub pokrycia kosztów całego procesu przez Hilti, jeśli usługa nie
zostanie wykonana w tym terminie.
Od maja 2016 roku młotowiertarki TE 3-C
i TE 3-M są dostępne w sklepach Hilti w całej
Polsce oraz w sprzedaży internetowej w cenach odpowiednio 899 PLN oraz 1199 PLN.
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