
Ocieplenie szczelinowej  
ściany zewnętrznej 
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1 Klinkier spoinowany, grub. 12 cm 4 Pustaki ceramiczne, grub. 25 cm

2 Szczelina wentylacyjna 5 Tynk

3 SUPERROCK, grub. 16 cm
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]

Grubość ocieplenia [cm] szczelinowej ściany zewnętrznej 12 14 15 16 18

 – Tynk mineralny 1,5 cm
 –  Cegła kratówka lub dziurawka 12 cm,  
λ = 0,62 [W/m·K]

 – SUPERROCK
 – Cegła kratówka 25 cm, λ = 0,56 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,24 0,21  0,20  0,19  0,17

 – Tynk mineralny 1,5 cm
 – Cegła pełna, klinkier 12 cm, λ = 1,05 [W/m·K]
 – SUPERROCK
 – Pustak MAX 29 cm, λ = 0,44 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,23 0,21 0,20 0,19 0,17

 – Tynk mineralny 1,5 cm
 – Beton komórkowy M-600 12 cm,  
λ = 0,30 [W/m·K]

 – SUPERROCK
 – Beton komórkowy M-700 24 cm, λ = 0,35 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,22 0,20 0,18 0,18 0,16

 – Cegła klinkierowa 12 cm
 – Wentylowana szczelina powietrzna 2,5 cm
 – SUPERROCK
 – YTONG PP2/0,4 24 cm, λ = 0,12 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,17 0,16 0,15 0,15 0,14

 – Cegła silikatowa pełna 12 cm
 – SUPERROCK
 – Cegła silikatowa pełna 25 cm, λ = 0,90 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,26 0,22 0,21 0,20 0,18

 – Tynk mineralny 1,5 cm
 – Pustak Porotherm 12 cm (λ= 0,21 W/mK)
 – SUPERROCK
 – Pustak Porotherm 25 cm (λ= 0,21 W/mK)
 – Tynk gipsowy 1,5 cm

0,21 0,19 0,18 0,17 0,16

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla przegród budowlanych można wykonać za pomocą kalkulatora cieplno-wilgotnościowego ROCKWOOL dostępnego pod 
adresem: http://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/wspolczynnik-u-kalkulator/

Wytyczne projektowe ▼

Izolacyjność cieplna

Odporność ogniowa

Odporność ogniową ścian należy ustalać z  uwzględnieniem funkcji 
pełnionej przez ścianę w budynku. O uzyskanej odporności ogniowej 
ściany decyduje grubość i  rodzaj materiału, z  jakiego wykonana jest 
ściana oraz wykorzystanie nośności ściany.
Klasy odporności ogniowej można uzyskać u producentów elementów 
ściennych lub z Instrukcji ITB 409/2005.

Izolacyjność akustyczna

Zwiększenie izolacyjności akustycznej części pełnej ściany wykonuje się 
przez zastosowanie wełny skalnej i warstwy okładzinowej. W przypadku 
masywnych konstrukcji ścian zwiększenie ich izolacyjności wystąpi tylko 
w nielicznych przypadkach, a zastosowanie wełny skalnej jako ocieplenia 
nie spowoduje pogorszenia izolacyjności akustycznej ściany. 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej Rw można uzyskać u producentów 
elementów ściennych lub z Instrukcji ITB 369/2002.

Ochrona przed zawilgoceniem 
warstw i zagrzybieniem

Wykonujemy obliczenia sprawdzające możliwość powstania zawil-
gocenia warstw i  ewentualnego zagrzybienia. Obliczenia możemy 
wykonać przy użyciu kalkulatora cieplno-wilgotnościowego ze strony 
www.rockwool.pl. W przypadku wystąpienia efektu kondensacji, należy 
zapewnić wentylację szczeliny powietrznej przez wykonanie wlotów 
i wylotów w ścianie osłonowej, co zapewni odprowadzenie kondensatu 
z przegrody.
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Wytyczne wykonawcze ▼

a)  Spód szczeliny oddzielającej warstwę zewnętrzną od wewnętrznej 
powinien znajdować się nie niżej niż 300 mm nad poziomem te-
renu. Od tego miejsca lub od spodu pośredniej podpory warstwy 
zewnętrznej ściany należy prowadzić szczelinę w sposób nieprze-
rwany, aż po dach lub do spodu podpory pośredniej. w którym:

wd  –  wartość obliczeniowa parcia wiatru na jednostkę powierzchni,
Ft  –   nośność charakterystyczna kotwy na ściskanie lub rozciąganie wyzna-

czona na podstawie badań,
γs  –  1,25 częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla kotwy.

Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./m2 ściany.
Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół 
otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej prze-
rwie dylatacyjnej) przewidzieć należy kotwy dodatkowe w liczbie nie 
mniejszej niż 3 szt. na 1 metr krawędzi ściany.

b) Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, 
która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru. W  tym celu 
u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się 
wykonać fartuch z  papy bitumicznej lub podobnego materiału 
wodochronnego, a w  warstwie zewnętrznej pozostawić otwory 
osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać 
z fartucha na zewnątrz.

c)  Pole powierzchni otworów w postaci otwartych spoin pionowych 
w zewnętrznej warstwie muru najczęściej zawiera się w przedziale 
> 500 mm2, ale < 1500 mm2.

d) Warstwę zewnętrzną ściany szczelinowej należy łączyć z warstwą 
wewnętrzną za pomocą kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, 
ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie 
antykorozyjne. Liczbę n kotew ściennych można wyliczyć ze wzoru

e) Grubość spoiny murowej nie może być mniejsza niż grubość ele-
mentu kotwy. 

f)  Kotwy powinny zapobiegać penetracji wody z warstwy zewnętrznej 
do warstwy wewnętrznej ściany. Można to uzyskać poprzez ukształ-
towanie „kapinosa”, przyrząd zaciskowy lub poprzez nachylenie 
kotwy w dół od warstwy wewnętrznej do zewnętrznej.
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Rozkład niewypełnionych spoin.
1. Podparcie ścianki na wsporniku, 2. Cokół.

≥ 150 mm

≥ 300 mm
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3

Oparcie warstwy zewnętrznej ściany szczelinowej. 
1. Fartuch z papy bitumicznej, 2. Podkład z zaprawy cementowej, 3. Otwór 
w warstwie zewnętrznej.

n =
Ft

wdγs

1. Kotwa niesymetryczna mocowana w spoinie, 2. Kotwa niesymetryczna 
wkręcana, 3. Kotwa symetryczna mocowana w spoinie, 4. Kotwa symetryczna 
wkręcana, 5. Kotwa prętowa cienkościenna, 6. Kotwa przegubowa, 7. Kotwa 
czołowa, ślizgowa do szczeliny zamkowej.
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Kotwa szczelinowa pozwalająca na wyginanie.
1. Instalowanie z korzystnym spadkiem, 2. Instalowanie poziome, 
3. Instalowanie z niekorzystnym spadkiem.

1

2

3

Fasady wentylowane i ściany zewnętrzne wielowarstwowe

WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

17



Wytyczne wykonawcze ▼

Pozostawienie w ścianie kotew stalowych. Ułożenie klina z wełny oraz założenie fartucha z papy.

Założenie wełny na kotwy i dociśnięcie  
talerzykiem dociskowym.

Wymurowanie warstwy osłonowej z klinkieru.
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