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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (1) 
(ETICS – Extrernal Thermal Insulation Composite Systems) 

 
 Wykonanie systemu izolacji cieplnej ETICS następuje na podstawie projektu budowla-
nego, opracowanego i zatwierdzonego w obowiązującym trybie, w odniesieniu do określo-
nego budynku w przypadkach: 

• docieplenia ścian zewnętrznych istniejącego budynku, jeżeli właściwości termoizolacyj-
ne tych ścian nie odpowiadają aktualnym wymaganiom formalnym i użytkowym, 

• ocieplania ścian zewnętrznych nowoprojektowanego budynku, jeżeli przewiduje się 
system izolacji termicznej na określonym podłożu (np. beton zwykły „in situ”, mur z ce-
gły ceramicznej, mur z ABK, itp.). 

 Systemowe (zazwyczaj firmowe) rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych budynku, objęte są aprobatami technicznymi wydawanymi na 
podstawie: 

• Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004 „Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”, EOTA – Bruksela 2000/2008 

• Zaleceń Udzielania Aprobat Technicznych ITB (krajowych) – ZUAT15/V.03 (V.04) 
„Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem 
styropianu (wełny mineralnej) jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej ETICS”, ITB – Warszawa 2003/2010/2013 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (2) 
 

Technologiczne metody termoizolacji ścian 
 

 Uznana powszechnie w świecie – a zwłaszcza w krajach europejskich – potrzeba oszczęd-
ności energii, w tym energii cieplnej, spowodowała w latach 1960 ÷ 70 dynamiczny rozwój prac 
badawczych i opracowań technologicznych dotyczących ograniczania strat ciepła poprzez do-
cieplenie elementów budowlanych obudowy. Wiązano to również z tendencjami podwyższenia 
komfortu cieplnego i mikroklimatu wewnątrz budynków. Działania te łączono również z koniecz-
nością likwidacji skutków tzw. „wad technologicznych” występujących w użytkowanych obiektach 
wybudowanych w prefabrykowanych technologiach wielkopłytowych. W następnych latach pozy-
tywne doświadczenia technologicznych metod docieplania ścian zewnętrznych wykorzystano 
również do ocieplania ścian w ramach procesów inwestycyjnych nowych budynków. 
 Obecnie istnieją ugruntowane, podstawowe dwa rodzaje technologicznych metod termoizo-
lacji (docieplenia/ocieplenia) ścian zewnętrznych budynków: 

• metody tzw. „mokre” polegające na przytwierdzaniu płyt izolacyjnych do podłoża za pomo-
cą kleju i/lub łączników mechanicznych, a następnie pokrycie płyt bezspoinową warstwą 
zabezpieczającą i fakturową, 

• metody oparte na „suchym montażu” polegające na bezpośrednim mocowaniu płyt izola-
cyjnych do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych i/lub specjalnych rusztów meta-
lowych (rzadziej drewnianych) z okładziną elewacyjna; innym wariantem tej metody jest 
warstwowy układ ściany z odpowiednią obmurówką elewacyjną.  
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (3) 
 

Bezpoinowe metody termoizolacji ścian 
 

 Metoda ta była efektem działań badawczo-ekspertyzowych, w ramach doświadczalne-
go wdrażania w polskim budownictwie uprzemysłowionym technologii wielkopłytowej w la-
tach 1960 ÷ 63. Niezbędne docieplenie ścian zewnętrznych budynków typu PBU 
zrealizowanych w tej technologii polegało na mechanicznym przymocowaniu płyt styropia-
nowych do warstwy nośnej podłoża za pomocą kotwiących bolców stalowych i przytwier-
dzonej do nich konstrukcyjnej siatki z prętów stalowych, zbrojącej tradycyjną obrzutkę 
z zaprawy cementowej. Po związaniu zaprawy nakładany był jedno- lub dwuwarstwowy tynk 
cementowo-wapienny, zbrojony podtynkową siatką Rabitza. 

 

A – istniejąca ściana,  B – docieplenie ściany 

1 – stalowy bolec kotwiący,  2 – zaprawa cementowa, 
3 – styropian,  4 – poziomy pręt siatki konstrukcyjnej,  
5 – pionowy pręt siatki konstrukcyjnej,  6 – siatka pod-
tynkowa, 7 – obrzutka cementowa,  8 – tynk cemen-
towo-wapienny. 

Znaczny ciężar (masa jednostkowa ok. 120 kg/m2) 
oraz przewaga procesów mokrych, zyskało nazwę 
metody „ciężkiej-mokrej”. 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (4) 
 
 Bezpoinowe metody termoizolacji ścian (c.d.)  

 
 W latach 70-tych XX wieku. w wielu europejskich krajach, w tym również w Polsce, za-
częto stosować bardziej racjonalną pod względem technologicznym, a przede wszystkim 
znacznie lżejszą metodę docieplania/ocieplania ścian zewnętrznych. W odróżnieniu od me-
tody „ciężkiej-mokrej” określono ją jako „lekką-mokrą”. Z czasem przyjęła się w Polsce ryn-
kowa nazwa tej metody Bezspoinowy System Ocieplania (BSO = ETICS). 
 

 

Zasada BSO polega na przykleja-
niu do podłoża płyt izolacyjnych 
i ewentualne ich przymocowanie 
łącznikami mechanicznymi, a na-
stępnie nałożenie na całej powie-
rzchni płyt bezspoinowej warstwy 
zaprawy/masy klejącej, zbrojonej 
siatką z włókien szklanych.  
Ostatnią, zewnętrzną warstwą tego 
układu ociepleniowego jest pocie-
niona wyprawa tynkarska. 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (5) 
 
 Bezpoinowe metody termoizolacji ścian (c.d.)  

 

 

BSO i jego elementy składowe 
1 – podłoże (ściana do ocieplenia murowana lub 

monolityczna) 
2 –  warstwa zaprawy/masy klejącej 
3 – płyta termoizolacyjna (styropian lub wełna 

mineralna) 
4 – dodatkowe mocowanie płyty termoizolacyjnej 

łącznikami mechanicznymi (jeżeli przewiduje 
to projekt) 

5 –  warstwa zaprawy/masy klejącej, zbrojona 
siatką z włókien szklanych 

6 – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (6) 
 

Czynności związane z wykonywania BSO 
 

   

A. Montaż listwy cokołowej B. Zabudowa narożników listwą cokołową 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (7) 
 
 Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 

 

  

C1. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
metodą „obwodowo-punktową” 

C2. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
metodą „grzebieniową” 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (8) 
 
 Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 

 

  

D. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych pasami 
poziomymi, zaczynając od listwy cokołowej, 
zachowując „mijankowy” układ spoin pionowych 

E. Układanie płyt termoizolacyjnych 
przy otworach okiennych lub drzwiowych 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (9) 
 
 Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 

 

  

F. Każdorazowe sprawdzanie pionowego ułożenia 
mocowanej do podłoża płyty termoizolacyjnej 

G. Po dociśnięciu prawidłowo ułożonej płyty termo-
izolacyjnej należy usunąć ewentualnie stwier-
dzony nadmiar wypływającego spod niej kleju 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (10) 
 
 Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 

 

  

H. Przy otworach okiennych lub drzwiowych w ścianie, przykleja się na warstwie termoizolacyjnej 
w narożach ościeży, skośnie usytuowane prostokątne wycinki siatki z włókien szklanych (1) 
oraz odpowiednio wycięte, usytuowane wzdłuż otworów pasy siatki do wywinięcia na ościeżach (2) 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (11) 
 
 Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 

 

  

I. W przypadku stosowania łączników mechanicz-
nych, główka łącznika powinna być zlicowana 
z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 

K. Warstwę zabezpieczającą całość układu 
ociepleniowego wykonuje się nakładając na 
powierzchnię przymocowanych płyt termoizo-
lacyjnych zaprawę/masę klejącą z wtopioną 
w nią siatkę zbrojącą z włókien szklanych 

 Końcową czynnością w robotach ociepleniowych jest wykonanie cienkowarstwowej wy-
prawy tynkarskiej polimerowej lub mineralnej z odpowiednią fakturą elewacyjną. 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (12) 
 
 W przypadkach docieplania zewnętrznych, wielkopłytowych ścian warstwowych – może 
okazać się niezbędne wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji takich ścian. 

              

Przykład oferowanych przez firmę HILTI specjalnych kotew wzmacniających w istniejącym 
budynku połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną prefabrykowanej ściany wielkopły-
towej. 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (13) 
 

Przykłady termoizolacji ścian metodą „suchego montażu” 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (14) 
 
 Przykłady termoizolacji ścian metodą „suchego montażu” (c.d.) 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (15) 
 

Etapy montażu układu ociepleniowego — wersja I 
(szkielet drewniany, okładzina z PVC) 

 

       
 

 

A B C 

D 
A – mocowanie drewnianego rusztu do podłoża,  

za pomocą wieszaków 
B – wypełnienie rusztu płytami z wełny mineralnej 
C – nałożenie i zamocowanie do rusztu wiatroizolacji 
D – zamocowanie okładziny fakturowej z PVC  

(alternatywnie: drewno, blacha profilowana) 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (16) 
 

Etapy montażu układu ociepleniowego — wersja II 
(szkielet metalowy, okładzina z blachy profilowanej) 

 

     
 

A – mocowanie do podłoża w układzie poziomym stalowych profili „zetowych” 
B – wypełnienie płytami z wełny mineralnej 
C – przymocowanie do „zetowników” blachy elewacyjnej  

A B C 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (17) 
 

Etapy montażu układu ociepleniowego — wersja III 
(szkielet metalowy, okładzina szklana) 

 

     
 

A – mocowanie do podłoża w układzie pionowym kształtowników metalowych 
B – ułożenie płyt z wełny mineralnej 
C – zamocowanie ramek metalowych z przeszkleniami elewacyjnymi  

A B C 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (18) 
 

Przykłady termoizolacji ścian z obmurówką elewacyjną 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW (20) 
 

Przykład termoizolacji ścian z obmurówką elewacyjną  
— etapy montażu układu ociepleniowego 

 

       
 

 

A B C 

D 
A – pozostawienie w ścianie kotew stalowych 
B – ułożenie klina z wełny mineralnej  

oraz założenie fartucha z papy 
C – założenie wełny mineralnej na kotwy stalowe  

i dociśnięcie talerzykami tworzywowymi 
D – wykonanie obmurówki osłonowej z cegły klinkierowej 


