
Ocieplenie szkieletowej  
ściany zewnętrznej
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1 Deski elewacyjne 5 SUPERROCK, grub. 14 cm

2 Membrana wiatroizolacyjna 6 ROCKTECT Intello Climate Plus

3 VENTIROCK PLUS, grub. 8 cm 7 Płyta gipsowo-kartonowa

4 Płyta wiórowa OSB-3
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Wytyczne projektowe ▼

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]

Ocieplenie pod okładziną elewacyjną pomiędzy rusztem 

SUPERROCK VENTIROCK PLUS 
50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

 – Deski elewacyjne
 – Pustka powietrzna
 – Membrana wiatroizolacyjna
 – Ocieplenie pomiędzy rusztem 
 – Poszycie z OSB-3
 – SUPERROCK pomiędzy słupkami 

konstrukcyjnymi
 – Paroizolacja
 – Płyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm

80 mm 0,29 0,26 0,25 0,22 0,19

100 mm 0,26 0,24 0,22 0,20 0,17

120 mm 0,25 0,23 0,19 0,18 0,16

140 mm 0,22 0,21 0,18 0,16 0,15

150 mm 0,21 0,20 0,17 0,16 0,14

Przy wyliczeniach U uwzględniono konstrukcję drewnianą ze słupów o grubości 8 cm w osiowym rozstawie co 48 cm.
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla przegród budowlanych można wykonać za pomocą kalkulatora cieplno-wilgotnościowego ROCKWOOL dostępnego pod 
adresem: www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/wspolczynnik-u-kalkulator/

 Izolacyjność cieplna

Ochrona przed zawilgoceniem 
warstw i zagrzybieniem

Wykonujemy obliczenia sprawdzające możliwość powstania zawil-
gocenia warstw i ewentualnego zagrzybienia. Obliczenia możemy 
wykonać przy użyciu kalkulatora cieplo-wilgotnościowego ze strony 

www.rockwool.pl. Dla właściwej ochrony przed zawilgoceniem warstw 
i powstaniem zagrzybienia odpowiednio dobieramy paroizolację. 
Zmieniając parametry paroizolacji (zwiększając jej ekwiwalentną dyfu-
zyjną grubość powietrza Sd), eliminujemy efekt narastania zawilgocenia 
spowodowanego kondensacją pary wodnej.

Wytyczne wykonawcze ▼

a) Ruszt drewniany pokrywamy uprzednio środkiem zabezpieczającym 
przed szkodnikami i działaniem wilgoci.

b) Montaż rusztu wykonujemy z rozstawem w świetle do 0,5 cm mniej-
szym niż wymiar płyty. Wciśniętą w ruszt płytę mocujemy łącznikiem.

c) W przypadku rusztu składającego się głównie ze słupków, dodat-
kowo montujemy łaty poziome (listwy) w odstępie co 3 m.

d) Płyty mocujemy szczelnie i jednowarstwowo.
e) Przy rozstawach słupków czy listew rusztu większych niż wymiar 

płyty zachodzi konieczność układania w ruszt kilku płyt obok siebie. 
Należy wówczas zwiększyć ilość łączników mocujących VENTIROCK 
PLUS i SUPERROCK do ściany.

f) Montaż płyt VENTIROCK PLUS i SUPERROCK wykonujemy od 
najniższego poziomu rusztu, przemieszczając się ku górze.

g) Płyty mocujemy łącznikami z talerzykami o średnicy równej 60 mm.
h) Pozostawiamy około 1,5 cm pionową szczelinę powietrzną. 

Uzyskujemy ją np. przez przybicie do rusztu ustawionych pionowo 
desek.

i)  Zapewniamy ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub 
szczeliny wlotowe nad terenem i wyloty pod okapem budynku.

j) W celu eliminacji termicznych mostków liniowych, zminimalizowania 
przekrojów elementów rusztu lub uzyskania docelowo jednako-
wej płaszczyzny montowanej okładziny zewnętrznej, stosujemy 
w konstrukcji rusztu klocki dystansowe lub nierdzewne, ogniowo 
ocynkowane elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, które 
montujemy w pionie co 60-70 cm.

k) Nawiercamy w płycie wiórowej OSB otwory o średnicy 18-20 mm 
według siatki kwadratu 25 x 25 cm. Pozwala to, mimo stosowania 
paroizolacji, na swobodne i ciągłe odprowadzanie pary wodnej, 
która zawsze przenika z wnętrza domu. Usuwamy w  ten sposób 
źródło korozji szkieletu drewnianego lub stalowego.
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Wytyczne wykonawcze ▼

Szkielet drewniany ściany z zamocowaną od wewnątrz paroizolacją. Ułożenie pierwszej warstwy wełny między słupkami drewnianymi.

Nabicie poszycia z płyt OSB z nawierconymi otworami oraz 
rusztu pod zewnętrzne ocieplenie.

Ułożenie drugiej warstwy wełny między elementami rusztu.

Zamocowanie wiatroizolacji i szerszych desek do rusztu. Nabicie desek elewacyjnych.
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