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System ociepleń CHEMIPLAST

Zastosowanie
System  CHEMIPLAST ma zastosowanie do ociepleń zewnętrznych wszystkich rodzajów 

ścian  konstrukcyjnych:  muru  z  cegły,  pustaków,  betonu,  betonu  lekkiego,  drewna,  budynków 
starych  i  nowo budowanych.  Polega  na  wykonaniu  warstwy izolacyjnej  z  płyt  styropianowych 
przyklejonych do podłoża i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi plastyczną wyprawą tynkarską wzmocnioną siatką z włókna 
szklanego.

1. Adaptacja istniejących budynków

Dlaczego ją stosować ?

• W celu rozwiązania problemów związanych z pleśnią i kondensacją pary
Kiedy w istniejącym budynku wewnątrz występują zjawiska kondensacji, a potem pleśni, 

oznacza  to  że  w niektórych  punktach  (najczęściej  na wysokości  belek  stropowych lub podpór) 
temperatura  wewnętrzna  ściany jest  zbliżona  to  temperatury  zewnętrznej  i  równa temperaturze 
punktu rosy.  Technologia  CHEMIPLAST podnosi temperaturę wewnętrzną ściany,  przesuwając 
zarazem punkt rosy do wnętrza materiału izolacyjnego. W ten sposób eliminuje się powstawanie 
zjawiska  kondensacji  pary  wodnej.  Nie  należy  zapominać  o  konieczności  kontroli  parametrów 
wilgotności względnej na zasadach wymiany powietrza zgodnie z obowiązującymi normami.

• W celu rozwiązania kłopotów związanych z pęknięciami i infiltracją wody
Coraz  częściej  pojawiają  się  problemy  związane  z  powstawaniem  szczelin  pomiędzy 

strukturą z żelbetonu a murem z cegły. Takie problemy Technologia CHEMIPLAST rozwiązuje w 
sposób ostateczny i trwały eliminując bezpośrednio przyczynę (cofnięcia i dylatacje cieplne) która 
wywołała  ruchy  pomiędzy  różnymi  elementami.  Również  rozwiązuje  problem  ewentualnych 
infiltracji występujących w powstałych pęknięciach. 

• W celu zmniejszenia energochłonności budynków nieizolowanych
Technologia  CHEMIPLAST jest  prostym  i  jednocześnie  skutecznym  systemem  izolacji 

istniejących  budynków,  w  których  w  fazie  konstrukcji  izolacji  nie  przewidziano.  System  ten 
pozwala nie  tylko  na odtworzenie  fasady w pierwotnej  formie,  ale  również spełnia  wymagania 
związane z oszczędnością energii.

• Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych podczas remontu fasad
Odnowienie fasad budynku jest kosztem, który w ekonomicznym rozumieniu nie przynosi 

„zwrotu”. Przy zastosowaniu Technologii CHEMIPLAST wydatek może być trochę większy, ale w 
bilansie kosztów i zysków, sprawa przedstawia się interesująco. Przede wszystkim zastosowanie tej 
technologii niesie za sobą wymierne korzyści w utrzymaniu budynku. Mamy więc do czynienia z 
inwestycją  ekonomicznie  uzasadnioną  nie  mówiąc  o  aspekcie  ekologicznym  związanym  z 
oszczędnością energii. Z łatwością możemy wykazać że większy wydatek w stosunku do remontu 
tradycyjnego, a nawet cała inwestycja zwraca się w przeciągu kilku lat.

• Ponieważ jest to wiarygodne rozwiązanie ocieplenia i remontu ścian budynków
Technologia  CHEMIPLAST zabezpiecza  cały  budynek  przed  nagłymi  skokami 

termicznymi chroniąc go w ten sposób przed licznymi czynnikami wywołującymi pękanie tynków, 
zabezpiecza budynek przed szkodliwą infiltracją wody oraz daje dobrą izolację cieplną.



2. System wznoszenia nowych budynków

Technologia  CHEMIPLAST daje  możliwość  murowania  nowych  budynków  z 
zastosowaniem  wyrobów  ceramiki  budowlanej  (lub  innych  elementów  konstrukcyjnych)  o 
pojedynczej grubości, co w efekcie prowadzi do wymiernych korzyści ekonomicznych:
• dużo mniejszy koszt zakupu wyrobów ceramiki budowlanej lub innych elementów konstrukcyj-

nych ściany
• zmniejszenie kosztów już na etapie wylewania fundamentów przez zmniejszenie jego grubości
• obniżenie kosztów transportu
• zmniejszenie nakładów na robociznę
• skrócenie czasu budowy
• możliwość rozłożenia inwestycji  w czasie - roboty ociepleniowe mogą być wykonywane tuż 

przed zamieszkaniem budynku
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1. Tynk tradycyjny cementowo- wapienny
2. Mur (np. pustak max o grubości 29 cm.)
3. Masa klejąca np. CHEMIKOL-100E
4. Panel izolujący - płyta styropianowa
5. Masa klejąca CHEMIKOL-100 z zatopioną 

w nim siatką z włókna szklanego
6. Cienkowarstwowy tynk plastyczny np. 

CHEMIPUTZ



OGÓLNY OPIS SYSTEMU CHEMIPLAST

Podstawową cechą tynków cienkowarstwowych stosowanych w systemie  CHEMIPLAST 
(Szwajcaria)  jest  odporność  na  uszkodzenia  i  wieloletnia  trwałość  faktury  i  koloru.  Tynki 
wytwarzane  są  na  bazie  wysokiej  jakości  kopolimerów  akrylowych  o  szerokiej  gamie 
kolorystycznej  i  bogatym  wyborze  faktury.  Oferowane  tynki  nie  zawierają  w  swym  składzie 
cementu i wapna co daje w efekcie ich wysoką wodoszczelność.
Tynki  akrylowe  podobnie  jak  i  wszystkie  materiały  wchodzące  w  skład  technologii  systemu 
ocieplania  metodą  CHEMIPLAST są dopuszczone do stosowania w budownictwie na obszarze 
Rzeczpospolitej  Polskiej  potwierdzone  certyfikatem  zgodności  ITB  nr  0212/Z  oraz  aprobatą 
techniczną ITB Nr AT-15-2369/2007. 

Jak podają dane statystyczne, dziewięćdziesiąt kilka procent budownictwa mieszkalnego w 
Polsce wymaga docieplenia. Budownictwo wielkopłytowe lat 60 - 70 -tych nie tylko było jedną z 
najbardziej  energochłonnych  technologii,  ale  również  budownictwem  o  największych  stratach 
cieplnych. Możliwości penetracji wilgoci na złączach płyt betonowych stwarzają dogodne warunki 
korozji  stalowych  złącz,  co  na  przestrzeni  lat  może  zaowocować  tak  dużym  obniżeniem  ich 
wytrzymałości, że może dojść do masowych katastrof budowlanych. 
Przy permanentnym wzroście cen energii konieczność jej oszczędzania poprzez ocieplenie najlepiej 
niech  zilustruje  przeciętny  procentowy  udział  strat  ciepła  poprzez  poszczególne  przegrody  w 
budynkach, np. jednorodzinnych wolnostojących :

W budynkach wielorodzinnych udziały te odpowiednio wynoszą:
• ściany - 34,2 %
• okna - 30,0 %
• stropodach -   5,7 %
• piwnica -   2,5 %
• wentylacja - 27,6 %

Jak wynika z przedstawionych danych statystycznych, zarówno w budynkach wielorodzinnych jak i 
wolnostojących  budynkach  jednorodzinnych  największe  straty  ciepła  występują  przez  ściany 
zewnętrzne. 
Jednorazowy wydatek na ocieplenie budynku bardzo szybko się zwraca, bo już po kilku latach. 
Zwiększa się jego żywotność, a zapotrzebowanie na energię cieplną ma również aspekt ekologiczny 
( uzyskiwane ciepło powstaje w procesie spalania - mniejsze zanieczyszczenie środowiska ).



Ciepłe i suche mieszkanie - to zdrowe mieszkanie.
Dobrze ocieplone - to w zimie ciepło, a latem zimno.

Jeszcze  jednym  aspektem często  niedocenianym  przemawiającym  za  dodatkowym  ociepleniem 
budynków metodą lekką są tłumiące hałas właściwości styropianu. Takie wyciszenie mieszkania w 
szczególnie hałaśliwych miejscach aglomeracji miejskich podnosi komfort ich użytkowania. 
Korzyści  przemawiające  za  wielowarstwowym  systemem  izolacji  cieplnej  mogą  zilustrować 
poniższe wykresy rozkładu temperatury na przekroju ściany, i tak:

ŚCIANA NIEOCIEPLONA

           Zimno przenika do wnętrza muru.
Punkt 0°C leży w środku muru. 
Ciepło wydzielane jest na zewnątrz:
• niedostateczna izolacja ciepl-

na, 
• wysokie koszty ogrzewania
• porażenie muru grzybnią ple-

śni
• szkody budowlane
• zimne i nieprzytulne mieszka-

nie



ŚCIANA OCIEPLONA OD WEWNĄTRZ

                                         

Cały  mur  jest  zimny.  Punkt  0°C  leży  wewnątrz  warstwy  izolacyjnej.  Pomieszczenia  szybko 
się wychładzają:
• dobra izolacja ciepła 
• oszczędność kosztów ogrzewania
• zły rozkład temperatury
• mostki termiczne
• szkody budowlane
• niewykorzystana zdolność akumulacji ciepła ściany



ŚCIANA OCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ

Mur zostaje ogrzany i spełnia rolę akumulatora ciepła. Punkt 0°C leży daleko na zewnątrz. Ściany 
mogą oddawać zakumulowane ciepło do wewnątrz i w ten sposób zapewnić wyrównany klimat 
pomieszczeń:
• dobra izolacja cieplna ,
• duża oszczędność kosztów ogrzewania,
• dobre rozłożenie temperatury,
• brak mostków termicznych,
• w pełni wykorzystana zdolność akumulacji ciepła ściany,
• elewacja szczelna na uderzenia deszczu,
• zdolność przenikania pary przez ścianę zewnętrzną (zdolność oddychania ściany),
• wygłuszanie pomieszczeń wewnętrznych,
• w zimie ciepło, latem chłodno,

przytulne i zdrowe mieszkanie!



TECHNOLOGIA DOCIEPLANIA BUDYNKÓW METODĄ LEKKĄ SYSTEMU 
CHEMIPLAST

Celem niniejszego opracowania jest jest omówienie najczęściej  występujących zagadnień 
przy wykonywaniu bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) z zastosowaniem płyt styropianowych. 
Instrukcja  zawiera  szczegółowy  opis  technologii  poszczególnych  etapów  wykonawczych  i 
podstawowe zasady stosowania materiałów firmy CHEMIPLAST.
Istotą  technologii  jest  utworzenie  na  powierzchni  ocieplanej  ściany  budynku  wodoszczelnej 
powłoki termoizolacyjnej.

System CHEMIPLAST to kompleksowy system materiałów,  służący do ocieplania  ścian 
zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). Polega na przymocowaniu do 
ścian klejem oraz ewentualnie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych, wzmocnieniu ich 
siatką  z  włókna szklanego zatopionego  w kleju a  następnie  wykończeniu  powierzchni  tynkiem 
cienkowarstwowym.

Rysunki przedstawione w instrukcji pokazują przykładowe rozwiązania połączeń systemu 
CHEMIPLAST z elementami budowli

Do wykonania ścian w technologii CHEMIPLAST wchodzą następujące materiały:
• klej CHEMIKOL-100E
• styropian
• kołki mocujące
• siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g/m2 zatopiona w kleju CHEMICOL 100
• farba gruntująca PODKŁAD
• cienkowarstwowy tynk plastyczny, np. CHEMIPUTZ

1. Mur
2. Klej CHEMICOL 100E
3. Płyty Styropianowe
4. Siatka z włókna szklanego
5. Klej CHEMICOL 100
6. Farba gruntująca PODKŁAD
7. Tynk cienkowarstwowe



TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża i przyklejanie płyt styropianowych

Przed  przystąpieniem do przyklejania  płyt  styropianowych  nie  zbędne  jest  odpowiednie 
przygotowanie podłoża.
W tym celu należy:
• Szczotką  drucianą  oczyścić  podłoże  z  kurzu,  nalotów  glonów,  pozostałości  starej  farby  a 

następnie zmyć wodą pod ciśnieniem.
• Jeżeli występują, należy zmyć zatłuszczone fragmenty ścian.
• Usunąć stary tynk w miejscach jego słabszej przyczepności do podłoża
• Większe ubytki uzupełnić nowym tynkiem lub masą klejową.
• Zdemontować uchwyty rur spustowych oraz obróbki blacharskie.
• Przed  przystąpieniem do przyklejania  płyt  styropianowych  należy  zgruntować  podłoże  farbą 

gruntującą PODKŁAD

Należy pamiętać, że podłoże do którego mają zostać przyklejone płyty styropianowe musi 
być suche, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na to czy podłoże które było czyszczone i 
zmywane jest suche, wilgotność podłoża nie powinna wynosić więcej niż 5%.

Jeżeli podłoże do którego mają zostać przyklejone płyty nosi znamiona słabszej nośności, 
należy wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji 
8 – 12 próbek styropianu o wymiarach 15 x 15 cm. Próbki te powinny zostać oderwane po upływie 
3 dni. Nośność podłoże może być uznana za wystarczająca jeżeli rozerwanie występuje w warstwie 
styropianu. Jeżeli podłoże wykazuje znamiona słabszej przyczepności, należy skontaktować się z 
doradztwem technicznym  firmy  CHEMIPLAST celem uwzględnienia  dodatkowego  mocowania 
mechanicznego lub specjalnego przygotowania podłoża.

Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych
Płyty styropianowe należy przyklejać w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC przy bezdeszczowej 
pogodzie.

Podczas  silnego  nasłonecznienia,  opadów  deszczu  oraz  silnych  porywów  wiatru  należy 
stosować osłony z folii lub siatki zabezpieczającej celem uniknięcia zbyt szybkiego wiązania kleju.

Przygotowanie zaprawy klejącej CHEMICOL 100E:
Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość worka mieszając jednocześnie całość mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej, pożądanej konsystencji.
Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny, należy pamiętać, iż z upływem czasu nie 
jest możliwe dolewanie wody do zaprawy celem poprawienia jej konsystencji.

Przyklejanie płyt styropianowych

Przygotowaną masę aplikować za pomocą metalowej pacy metodą pasmowo – punktową na 
obrzeżach wałkiem o o szerokości 4 – 7 cm, natomiast na pozostałej części płyty „plackami”. 
W uzasadnionych przypadkach możemy stosować metodą punktową 8 – 12 placków rozłożonych 
równomiernie na powierzchni płyty. 
Należy pamiętać, że prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zajmować minimum 40% 
powierzchni płyty styropianowej



Po nałożeniu kleju płytę należy przyłożyć do ściany, dosunąć na styk do położonych wcześniej płyt 
styropianowych a następnie docisnąć do podłoża poprzez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Jeżeli klej wysunie się poza obrys płyty styropianowej należy 
go usunąć.
 Należy pamiętać, że nie wolno dociskać płyt po raz drugi lub zmieniać ich położenia po upływie 
kilku minut ze względu na rozpoczęty proces wiązania. W przypadku niewłaściwego przyklejenia 
płyty, należy ją oderwać oczyścić płytę i ścianę z kleju oraz powtórnie położyć płytę.  
Szczeliny  pomiędzy  płytami  większe  niż  2mm  należy  wypełnić  styropianem  lub  pianką 
poliuretanową celem uniknięcia mostków termicznych, niedopuszczalne jest wypełniane szczelin 
masą klejącą.

 Sposób przyklejania płyt z zastosowaniem listwy cokołowej.



Sposób przyklejania płyt bez zastosowania listwy cokołowej.

1. Tynk cienkowarstwowy
2. Farba gruntująca PODKŁAD
3. Klej CHEMICOL 100
4. Siatka z włókna szklanego
5. Płyty styropianowe
6. Klej CHEMICOL 100E
7. Listwa cokołowa (startowa)
8. Mur 



Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin pionowych.

Układ płyt styropianowych przy narożniku budynku

1. Docieplana ściana
2. Płyty styropianowe



Sposób ocieplenia naroża wklęsłego

1. Tynk cienkowarstwowy
2. Farba gruntująca PODKŁAD
3. Siatka z włókna szklanego
4. Klej CHEMICOL 100
5. Płyty Styropianowe 
6. Klej CHEMICOL 100E
7. Mur



Sposób ocieplenia nadproża okiennego z zastosowaniem listwy przyokiennej

1. Mur
2. Okno
3. Listwa przyokienna
4. Płyty styropianowe
5. Klej CHEMICOL 100E
6. Klej CHEMICOL 100
7. Narożnik z siatką z włókna szklanego
8. Siatka z włókna szklanego
9. Tynk cienkowarstwowy 



Sposób ocieplenia nadproża okiennego z zastosowaniem kitu lub silikonu elastycznego

1. Mur
2. Okno
3. Kit lub silikon elastyczny
4. Płyty styropianowe
5. Klej CHEMICOL 100E
6. Klej CHEMICOL 100
7. Narożnik z siatką z włókna szklanego
8. Siatka z włókna szklanego
9. Tynk cienkowarstwowy 



Sposób ocieplenia szpalety po parapetem

1.        Okno
2.        Klej CHEMIKOL 100E
3.        Siatka z włókna szklanego
4.        Parapet 
5.        Narożnik ochronny
6.        Tynk cienkowarstwowy 
7.        Farba gruntująca PODKŁAD 
8.        Klej CHEMICOL 100
9.        Płyty styropianowe 
10. Klej CHEMICOL 100E
11. Mur 
12. Taśma rozprężna



Sposób ocieplenia nadproża okiennego w przypadku gdy okno licuje z docieplaną ścianą.

1. Mur 6. Narożnik ochronny
2. Okno 7. Farba gruntująca PODKŁAD
3. Kit lub silikon elastyczny 8. Tynk cienkowarstwowy
4. Klej CHEMICOL 100
5. Płyty styropianowe



Sposób ocieplenia szpalety drzwiowej

1. Mur
2. Drzwi 
3. Kit lub silikon elastyczny
4. Klej CHEMICOL 100
5. Narożnik z siatką z włókna szklanego
6. Siatka z włókna szklanego
7. Farba gruntująca PODKŁAD
8. Tynk cienkowarstwowy 
9. Płyty styropianowe



Sposób ocieplenia attyki

1. Obróbka blacharska
2. Tynk cienkowarstwowy 
3. Farba gruntująca PODKŁAD
4. Klej CHEMICOL 100
5. Siatka z włókna szklanego
6. Płyty styropianowe
7. Klej CHEMICOL 100E
8. Attyka
9. Dach
10.Kit lub silikon elastyczny, ewentualnie taśma rozprężna



Sposób połączenia ocieplenia z podbitką dachową

1. - 2. Kit lub silikon elastyczny ewentualnie taśma rozprężna
3. Tynk cienkowarstwowy
4. Farba gruntująca PODKŁAD
5. Klej CHEMICOL 100
6. Siatka z włókna szklanego
7. Płyty styropianowe
8. Klej CHEMICOL 100E
9. Mur

Po przyklejeniu płyty muszą stanowić równą powierzchnię. Występujące nierówności płyt 
oraz całą ich powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym lub metalową tarką do styropianu.
Dla  budynków  o  wysokości  powyżej  20  metrów  obowiązkowe  jest  stosowanie  łączników 
mechanicznych (rozporowych kołków plastikowych).
Dokładna ilość łączników powinna być podana w projekcie budynku, jeżeli taki nie istnieje, należy 
przyjąć, że minimalna ilość łączników mechanicznych przypadająca na 1m2 wynosi 4 sztuki.

Łączniki mechaniczne powinny również zostać zastosowany w przypadku ścian szczególnie 



narażonych na ssanie wiatru lub w lokalizacjach gdzie porywy wiatru przekraczają 20m/s,  więc 
parcie wiatru wynosi powyżej 250 kPa.
Należy pamiętać o odpowiednim dobraniu długości łączników, ponieważ kołek rozporowy musi się 
znajdować w ścianie na głębokości 5cm, oraz o tym, że dopuszczone są tylko łączniki posiadające 
Świadectwo ITB.

Wykonanie warstwy zbrojnej

Zadanie tej warstwy jest ochrona izolacji z płyt styropianowych oraz stworzenie warstwy 
przenoszącej napięcia występujące na elewacji, na wskutek ciągłego rozgrzewania i wychładzania 
się warstwy wierzchniej.

Warstwę zbrojną wykonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 dni od przyklejenia płyt 
styropianowych. Prace można wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5º C i nie wyższej niż 30 ºC.
Należy również unikać dużego nasłonecznienia oraz silniejszych podmuchów wiatru ze względu na 
zbyt szybki proces wiązania warstwy zbrojnej. Należy osadzić narożniki na narożach budynku oraz 
na szpaletach otworów okiennych i drzwiowych. 

1. Tynk cienkowarstwowy
2. Farba gruntująca podkład
3. Siatka z włókna szklanego
4. Narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego
5. Klej CHEMICOL 100
6. Płyty styropianowe
7. Klej CHEMICOL 100E
8. Mur 



Naroża otworów należy wzmocnić przez przyklejenie pod kątem 45 º siatki o wymiarach 25-35cm

1. Siatka z włókna szklanego
2. Wzmocnienia z siatki z włókna szklanego
3. Siatka z włókna szklanego wywinięta na szpaletę

Przygotowanie zaprawy klejącej CHEMICOL 100

Klej płynny CHEMICOL 100 należy dobrze wymieszać w proporcji 1 : 1 z cementem a następnie 
z dodatkiem wody celem uzyskanie jednolitej plastycznej konsystencji. Przygotowaną zaprawę 
należy zużyć w ciągu 1 godziny, należy pamiętać, iż z upływem czasu nie jest możliwe dolewanie 
wody do zaprawy celem poprawienia jej konsystencji.

Wykonanie warstwy zbrojnej
Wykonywanie warstwy zbrojnej należy zacząć od naroża budynku lub od dylatacji, jeżeli taka 
istnieje. Klej CHEMICOL 100 należy nanosić na płyty styropianowe za pomocą pacy metalowej na 
grubość ok. 3mm. Po nałożeniu masy klejowej należy zatopić w nim siatkę z włókna szklanego. 
Siatka powinna zostać całkowicie wtopiona w masę klejową. Następnie na powierzchnię 
przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej w celu całkowitego zatopienia 
siatki. Należy pamiętać, że grubość warstwy zbrojnej przy pojedynczej siatce nie powinna 
przekroczyć 5mm. W miejscach łączenia się siatki z włókna szklanego szczególną uwagę należy 
zwrócić na fakt, że zakładka w miejscach pionowego oraz poziomego łączenia musi wynosić co 
najmniej 10 cm. Należy pamiętać, że dopuszczona jest tylko siatka z włókna szklanego posiadająca 
certyfikat ITB.

 



1. Siatka z włókna szklanego
2. Zakładka z siatki z włókna szklanego
3. Klej CHEMICOL 100
4. Płyty styropianowe

W przypadku, gdy ściany budynku są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, do 
wysokości 2 m należy zastosować podwójną siatkę.
Niedopuszczalne jest niedbałe, nierówne wykonanie warstwy zbrojnej gdyż ma to bezpośredni 
wpływ na efekt wizualny gotowej elewacji, w związku z tym wszystkie nierówności (garby oraz 
ostre załamania) muszą zostać zeszlifowane papierem ściernym.

Należy pamiętać, że w miejscach istniejących dylatacji oraz na styku różnorodnych materiałów 
należy stosować rozwiązania zawierające możliwość przenoszenia napięć 2 różnych części 
budynku.



Dylatacja budynku z zastosowaniem listwy dylatacyjnej

1. Siatka z włókna szklanego 6. Profil dylatacyjny
2. Klej CHEMICOL 100 7. Klej CHEMICOL 100E
3. Płyty styropianowe 8. Mur 
4. Farba gruntująca PODKŁAD 9. Ocieplenie dylatacji
5. Tynk cienkowarstwowy

Dylatacja budynku z zastosowaniem taśmy rozprężnej

1. Siatka z włókna szklanego 6. Narożnik
2. Klej CHEMICOL 100 7. Klej CHEMICOL 100E
3. Płyty styropianowe 8. Mur 
4. Farba gruntująca PODKŁAD 9. Ocieplenie dylatacji
5. Tynk cienkowarstwowy



Wykonywanie tynków cienkowarstwowych

Wykonywanie tynków nie powinno rozpocząć się wcześniej niż przed upływem 3 dni od 
wykonania warstwy zbrojnej. Powierzchnia powinna być sucha, wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 
25 ºC
Ściany, na których prowadzone są prace nie mogą być nasłonecznione, aby uniknąć zbyt szybkiego 
wysychania, ponieważ może to doprowadzić do spękania tynku.
Przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego ściany należy zagruntować farbą gruntującą 
PODKŁAD, grunt należy rozcieńczyć wodą, max 20%, po zagruntowaniu należy odczekać 24 
godziny, aż farba gruntująca wyschnie.
Przed aplikacją tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym ze stali 

nierdzewnej.
Tynk cienkowarstwowy aplikować za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość 

granulatu. Końcowy efekt otrzymujemy modelując tynk za pomocą packi stalowej lub plastikowej, 
zależnie od struktury tynku.
Istotą wykonywania tynków cienkowarstwowych jest to, że jedną płaszczyznę ściany należy 
wykonywać w jednym cyklu roboczym trzymając się zasady „mokre na mokre”.

Polepszenie efektu wizualnego elewacji

Aby wzbogacić architekturę wykonywanych elewacji, można zastosować rozwiązania które 
pozwalają na indywidualne ozdobienie fasady budynku.
Jednym z rozwiązań jest ozdobienie fasady poprzez boniowanie. Służą do tego profile, które 
montujemy w poprzednio wyciętych rowkach w styropianie, profile mają specjalnie przygotowane 
wypustki ułatwiające montaż, oraz pozwalające na precyzyjne nałożenie tynku.



Po nałożeniu tynku wnętrze listwy można pomalować farbami fasadowymi CHEMIPLAST .

Innym  rozwiązaniem  jest  zróżnicowanie  kolorów  elewacji,  ewentualnie  struktury 
nałożonych tynków. Można to wykonać „odcinając” miejsca styku różnych kolorów bądź struktur 
taśmą malarską. Należy pamiętać, że taśmę należy usunąć, gdy tynk jest jeszcze świeży, następnie 
po wyschnięciu nakleić taśmę na krawędzi wykonanego tynku i nałożyć tynk innego koloru lub 
inną strukturę, taśmę usunąć zanim tynk zwiąże.

Bezspoinowy System Ocieplania Budynków (BSO), w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane jest 
wyrobem  budowlanym,  wytwarzanym  w  celu  wbudowania  w  sposób  trwały  w  obiektach 
budowlanych,  wprowadzanym  do obrotu  jako  zestaw wyrobów  do stosowania  we wzajemnym 
połączeniu,  stanowiącym  integralną  całość  użytkową.  Należy  pamiętać,  że  do  realizacji  robót 
(BSO)  stosuje się materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do oceny wykonania (BSO) służy opracowanie wydane prze ITB pod tytułem „KRYTERIA 
OCENY  JAKOŚCI  WYKONANIA  BEZSPOINOWEGO  SYSTEMU  OCIEPLANIA  ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW” z dnia 1 lipca 2002 roku. 


