
Ocieplenie ściany zewnętrznej 
metodą lekką suchą

1 Łupek 4 Pustaki ceramiczne, grub. 25 cm

2 Szczelina wentylacyjna 5 Tynk

3 VENTIROCK F PLUS, grub. 15 cm
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Wytyczne projektowe ▼

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]

Grubość ocieplenia [cm] ściany 10 12 14 15 16 18 20

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 1,5 cm
 – VENTIROCK PLUS
 – Cegła pełna 25 cm (38 cm),  
λ = 0,77 [W/m·K]

 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,31
(0,29)

0,27
(0,26)

0,24
(0,23)

0,22
(0,22)

0,21
(0,21)

0,19
(0,19)

0,18
(0,17)

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 1,5 cm
 – VENTIROCK PLUS
 – Cegła kratówka 25 cm (38 cm),  
λ = 0,56 [W/m·K]

 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,30
(0,28)

0,26
(0,25)

0,23
(0,22)

0,22
(0,21)

0,21
(0,20)

0,19
(0,18)

0,18
(0,17)

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 1,5 cm
 – VENTIROCK PLUS
 – Beton komórkowy M-700, 24 cm, 
λ = 0,35 [W/m·K]

 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,28 0,25 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 1,5 cm
 – VENTIROCK PLUS
 – Pustak MAX 29 cm, λ = 0,44 [W/m·K]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,28 0,25 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 1,5 cm
 – VENTIROCK PLUS
 – Cegła silikatowa pełna 25 cm,  
λ = 0,90 [W/m·K]

 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,34 0,29 0,25 0,25 0,23 0,20 0,19

 – Okładzina elewacyjna
 – Wentylowana pustka powietrzna 3 cm
 – VENTIROCK PLUS 
 – Porotherm 25 cm, λ = 0,12 [W/mK]
 – Tynk mineralny 1,5 cm

0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16

Do obliczeń przyjęto 4 łączniki mechaniczne na każdy m2 mocowanego ocieplenia z wełny. 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/

Odporność ogniowa 

Odporność ogniową ścian należy ustalać z  uwzględnieniem funkcji 
pełnionej przez ścianę w budynku. O uzyskanej odporności ogniowej 
ściany decyduje grubość, rodzaj materiału z  jakiego wykonana jest 
ściana i  okładzina elewacyjna 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 pomiędzy okładziną ele-
wacyjną a  izolacją termiczną. W przypadku stosowania wiatroizolacji 
należy odpowiednio dobrać parametry folii (zmniejszając jej ekwiwa-
lentną dyfuzyjną grubość powietrza Sd), co zwiększa odprowadzenie 
kondensatu z przegrody.
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Wytyczne wykonawcze ▼

a) Ruszt drewniany pokrywamy uprzednio środkiem zabezpieczającym 
przed szkodnikami i działaniem wilgoci, np. preparatem solnym.

b) Montaż rusztu wykonujemy z rozstawem w świetle do 0,5 cm mniej-
szym niż wymiar płyty. Zalecany rozstaw słupków pionowych rusztu 
w świetle powinien wynosić 40-60 cm.

c) W przypadku rusztu składającego się głównie ze słupków dodat-
kowo montujemy łaty poziome (listwy) w odstępie co 3,0 m.

d) Płyty mocujemy tak, aby szczelnie przylegały do podłoża oraz 
były ciasno dociśnięte do sąsiednich płyt i ewentualnych innych 
elementów ocieplenia lub rusztu.

e) Przy rozstawach słupków czy listew rusztu większych niż wymiar 
płyty zachodzi konieczność układania w ruszt kilku płyt obok siebie. 
Należy przewidzieć dodatkowe łączniki mocujące 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) Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić:
 – w betonie: 5 cm,
 – w cegle: 6,5 cm,
 – w pustakach lub betonie komórkowym: 7,5 cm.
i) W przypadku stosowania wiatroizolacji przyszywamy ją zszywkami 

bezpośrednio do łat, zaczynając od dołu, dookoła budynku, stosując 
10 cm zakład.

j) Pozostawiamy około 1,5 cm pionową szczelinę powietrzną. 
Uzyskujemy ją np. przez przybicie do rusztu ustawionych pionowo 
szerszych desek.

k) Zapewniamy ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szcze-
liny wlotowe nad poziomem terenu i wyloty pod okapem budynku.

l)  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, nierdzewne albo ogniowo 
ocynkowane elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, które 
montujemy pod siding w pionie co 60-70 cm.

Mocowanie drewnianego rusztu do ściany za pomocą kątowni-
ków lub konsol.

Ułożenie wełny między rusztem.

Zamocowanie łat pod łupek elewacyjny. Montaż łupku za pomocą gwoździ, wkrętów lub klamer.
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