
Konserwacja i renowacja 
systemów ociepleń



Każda fasada starzeje się
Każda fasada – w zależności  
od bryły budynku, sposobu użyt-
kowania, położenia i konserwacji 
– podlega bardzo różnym obcią-
żeniom i całkowicie naturalnemu 
procesowi starzenia. Dlatego 
zaleca się, z odpowiednio 
dobraną regularnością przepro-
wadzanie prac renowacyjnych. 
Przyczyny i sposób postępowa-
nia mogą, zależnie od stanu, być 
bardzo zróżnicowane: 
  

 Optyczne odświeżanie zesta- 
 rzałej i zabrudzonej elewacji

 Oczyszczenie i usunięcie 
 mikroorganizmów

 Zmiana kształtu (koloru,  
 faktury)

 Odtworzenie zwietrzałych lub  
 uszkodzonych fragmentów

 Naprawa uszkodzeń  
 mechanicznych

 Optymalizacja energetyczna 
 przez dołożenie warstwy  
 ocieplającej 

Prace wstępne  
Tak jak w przypadku każdej 
planowanej renowacji elewacji, 
musi poprzedzać ją drobiazgowa 
analiza stanu obecnego. Należy 
do tego m.in. także usunięcie 
wszystkich przyczyn niszczenia 
elewacji, np. złego odprowa-
dzenia wód deszczowych czy 
za małych okapów dachowych. 
Także istniejące ocieplenie należy 
sprawdzić pod kątem zespo-
lenia warstw, rodzaju wyprawy 
wierzchniej i jej przydatności do 
prowadzenie dalszych prac.

Konserwacja 
systemów ociepleń

Rodzaj (sposób) wykonania 
Zdiagnozowany stan definiuje dalszy sposób 
postępowania: 

Malowanie 
   Optyczne odświeżenie zwietrzałej  

i zabrudzonej elewacji
 Usunięcie z powierzchni  

 mikroorganizmów
 Pokrycie rys włoskowatych 

 Naprawy miejscowe 
Naprawa błędów i uszkodzeń w obszarze:  

   Tynku wierzchniego
   Tynku wierzchniego i warstwy bazowej 

(zbrojącej)
   Wyprawy wierzchniej łącznie z płytą  

izolacyjną 

Całkowite szpachlowanie i tynkowanie 
powierzchni nieestetycznie wykonanych  
lub celem nadania innej faktury. 

 Kompletna wymiana wyprawy wierzchniej 
uszkodzonych lub zniszczonych powierzchni. 

Docieplenie 
w przypadku niedostatecznej istniejącej
izolacji. 

Zalecone prace i użyte materiały opisano 
dla sytuacji typowych. Naturalnie w jednym 
obiekcie może okazać się uzasadnione 
zastosowanie różnych metod lub ich kombi-
nacji. Przykłady dotyczą systemów ocieple-
niowych z tynkiem mineralnym, akrylowym, 
silikonowym lub silikatowym.

Serwis obiektowy Caparol. 
Caparol doradza w zakresie technologicznym 
i koncepcyjnym podczas renowacji syste-
mów ociepleniowych.

Nieodzowna i dokładna analiza stanu istnie-
jącego służy jako baza do dalszego planowa-
nia. Oprócz planu całościowego uwzględnia-
jącego techniczne i ekonomiczne aspekty  
ma się także pewność, że poniesione nakła-
dy finansowe będą optymalnie wykorzystane,  
a realizacja podniesie wartość obiektu.

Caparol pomaga w ocenie zastanego stanu 
oraz w miarę potrzeby, przez badania  
i oceny na miejscu. 
Wspólnie z Klientem, na bazie tych prac, 
układamy program naprawczy. Zawiera on 
zalecenia optymalnych rozwiązań oraz, jeśli 
to potrzebne i możliwe, naprawę uszkodzeń 
konstrukcyjnych.

Na bazie tej koncepcji nasi doradcy  
przygotowują ofertę opartą o produkty 
Caparol. Towarzyszymy także podczas  
prowadzenia prac, również po to, aby 
potwierdzić oraz nadzorować prawidłowość 
techniki wykonania.  
Nie zastępuje to jednak obowiązkowego 
nadzoru budowlanego.

Obok serwisu technicznego pomocne  
w tworzeniu koncepcji kolorystycznych  
pojedynczych obiektów, grup budynków 
po całe zespoły mieszkaniowe jest także 
Caparol FarbDesignStudio.

Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe stosowane są powszechnie w Europie od początku lat 70 XX wieku. Długotrwałe obserwacje bazu-
jące na wiedzy naukowej potwierdzają, że żywotność systemu i zalecane okresy renowacji przy założeniu prawidłowego ich wykonania, 
regularnych przeglądach i utrzymywaniu w dobrym stanie można tak samo ocenić, jak fasad otynkowanych tradycyjnie.

Ta informacja techniczna bazuje na najnowszym stanie techniki i oparta jest 
o nasze doświadczenie praktyczne. Nie zwalnia ona jednak, ze względu na 
różnorodność obiektów, Kupującego / Stosującego od przestrzegania ogólnych 
reguł techniki budowlanej i sprawdzenia przydatności wybranego rozwiązania 
do osiągnięcia zamierzonego celu.
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1. Analiza stanu istniejącego: 

   Tynk wierzchni bez wad optycznych  
lub technicznych

   Powierzchnia nie malowana uprzednio
   Odpowiednio do wieku zestarzała 

i zabrudzona

Nałożenie powłoki malarskiej

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

   Zmyć zimną lub ciepłą wodą  
(maks. 60°C) pod ciśnieniem 60 bar.

   Należy przestrzegać lokalnych przepisów  
dot. odprowadzania wody myjącej

   Zachować odpowiedni czas schnięcia 

Wariant 1: podłoża normalnie chłonne 

   ThermoSan, rozcieńczony 10% 
 AmphiSilan-Tiefgrund LF

   ThermoSan, rozcieńczony 5% wody

Wariant 2: podłoża silnie chłonne 

   AmphiSilan-Tiefgrund LF
   ThermoSan, rozcieńczony 5% wody
   ThermoSan, rozcieńczony 5% wody

AmphiSilan-Tiefgrund LF
Specjalny środek gruntujący i rozcieńczalnik 
farby ThermoSan

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Oczyszczenie 

Gruntowanie 

Powłoka wierzchnia 

Gruntowanie 
Powłoka pośrednia 
Powłoka końcowa
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Analiza stanu istniejącego: 

   Tynk wierzchni porośnięty  
mikroorganizmami

Usunięcie mikroorganizmów i nałożenie farby 
zabezpieczającej przed ich ponownym rozwojem 

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Zmyć zimną lub ciepłą wodą  
 maks. (60°C) pod ciśnieniem 60 bar.

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów  
 dot. odprowadzania wody myjącej

 Zachować odpowiedni czas schnięcia 

 Nałożyć pędzlem nierozcieńczony  
 Capatox

 Zachować wymagany czas schnięcia

Wariant 1: podłoża normalnie chłonne
 

 ThermoSan, rozcieńczony 10%  
 AmphiSilan-Tiefgrund LF

 ThermoSan, rozcieńczony 5% wody

Wariant 2: podłoża silnie chłonne 

 AmphiSilan-Tiefgrund LF
 ThermoSan, rozcieńczony 5% wody
 ThermoSan, rozcieńczony 5% wody

Capatox 
Biocyd, do zwalczania pleśni, grzybów i alg 

AmphiSilan-Tiefgrund LF 
Specjalny środek gruntujący i rozcieńczalnik 
farby ThermoSan

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Oczyszczenie 

Usunięcie mikroorganizmów

Gruntowanie 

Powłoka wierzchnia
 

 

Gruntowanie
Powłoka pośrednia 
Powłoka końcowa
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Analiza stanu istniejącego: 

 Tynk wierzchni z nieregularnie  
 przebiegającymi rysami

Nałożenie szlamującej lub przykrywającej  
rysy warstwy malarskiej

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Zmyć zimną lub ciepłą wodą  
 maks. (60°C) pod ciśnieniem 60 bar.

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów  
 dot. odprowadzania wody myjącej

 Zachować odpowiedni czas schnięcia 

Wariant 1: szlamowanie rys 

 OptiGrund E.L.F.
 Fibrosil, rozcieńczony  

 maks. 5% wody, nakładany wałkiem
 ThermoSan, rozcieńczony  

 maks. 5% wody 

Wariant 2: powłoka elastyczna

 AmphiSilan-Putzfestiger, na silnie  
 chłonne, piaszczące powierzchnie

 CapaGrund, na normalnie chłonne 
 powierzchnie

 PermaSilan, nierozcieńczony
 PermaSilan, nierozcieńczony

Wariant 3: szlamowanie rys (tylko na tynki 
mineralne lub silikatowe) 

 Sylitol-Konzentrat 111, rozcieńczony 2:1 
 wodą, na silnie lub niejednorodnie 
 chłonne podłoża

 Sylitol-Minera, rozcieńczony 10%  
 Sylitol-Konzentrat 111

 Capatect-SI-Fassadenfinish 130

OptiGrund E.L.F.
Bezrozpuszczalnikowy, wzmocniony 
siloksanem, głęboko penetrujący  
środek gruntujący

AmphiSilan-Putzfestiger
Rozpuszczalnikowy, nie reagujący  
ze styropianem, wzmacniający 
środek gruntujący 

CapaGrund Universal
Biała, wodna, pigmentowana farba 
gruntująca

Sylitol-Minera 
Wypełniająca, szlamująca rysy 
farba silikatowa

Fibrosil 
Mostkująca rysy, zbrojona farba

PermaSilan 
Elastyczna, silikonowa farba fasadowa,  
dyfuzyjna

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Capatect-SI-Fassadenfinish 130 
Farba silikatowo-dyspersyjna na podłoża 
mineralne

Oczyszczenie 

Gruntowanie
Powłoka pośrednia

Powłoka wierzchnia 

Gruntowanie

Powłoka pośrednia
Powłoka końcowa 

Gruntowanie

Powłoka gruntująca

Powłoka zamykająca
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Analiza stanu istniejącego: 

 Tynk wierzchni nie akceptowany  
 optycznie

 Oczekiwana nowa faktura tynku
 Prawidłowa przyczepność między  

 warstwowa

Pełno powierzchniowe szpachlowanie, wtopienie siatki i 
nowy tynk

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Sprawdzenie nośności i wytrzymałości  
 naprawianej elewacji 

 Zmyć zimną lub ciepłą wodą  
 maks. (60°C) pod ciśnieniem 60 bar.

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów  
 dot. odprowadzania wody myjącej

 Zachować odpowiedni czas schnięcia

 Putzgrund 610 

Wariant 1: organiczny

 Capatect-ZF-Spachtel 699 z siatką 
 Capatect 650

 Capatect-Fassadenputz lub
 AmphiSilan-Fassadenputz 

Wariant 2: mineralny 

 Capatect 190 z siatką Capatect 650
 Capatect-Mineral-Leichtputz lub
 Sylitol-Fassadenputz
 Capatect-SI-Fassadenfinish 130  

 na barwionych tynkach mineralnych 

Przy obciążeniu mikroorganizmami
 ThermoSan, rozcieńczony  

 do 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF
 ThermoSan, rozcieńczony do 5% wody

Putzgrund 610  
Środek gruntujący pod szpachle i tynki 

Capatect-ZF-Spachtel 699 
Szpachla bezcementowa

Zaprawa Capatect 190 
Szpachla na bazie cementu

Capatect 650 
Siatka z włókna szklanego

Capatect Fassadenputz 
Tynk akrylowy 

AmphiSilan-Fassadenputz 
Tynk silikonowy 

Sylitol-Fassadenputz  
Tynk silikatowy 

Capatect-Mineral-Leichtputz 
Tynk wapienno-cementowy

Capatect-SI-Fassadenfinish 130 
Farba silikatowo-dyspersyjna  
na tynki mineralne

AmphiSilan – Tiefgrund LF 
Specjalny środek gruntujący i rozcieńczalnik 
farby ThermoSan

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Prace przygotowawcze

Oczyszczenie 

Gruntowanie (opcja) 

Warstwa bazowa (zbrojona) 

Tynk nawierzchniowy 

Warstwa bazowa (zbrojona) 
Tynk nawierzchniowy 

Powłoka wierzchnia  
(opcjonalnie) 

Powłoka wierzchnia  
(opcjonalnie) 
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Analiza stanu istniejącego: 

 Tynk wierzchni częściowo lub całkowicie  
 odspojony

Częściowe lub pełno powierzchniowe uzupełnienie tynku 
wierzchniego

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Mechaniczne (np. szpachelką) usunięcie  
 luźnych lub słabo przywierających tynków

 Unikać uszkodzenia warstwy bazowej 
 (zbrojonej)

 Dążyć do naprawiania całych wydzielonych 
 powierzchni

 Putzgrund 610 

Wariant 1: organiczny
Wybrać odpowiedni tynk i nadać właściwą 
fakturę

 Capatect-Fassadenputz
 AmphiSilan-Fassadenputz

Wariant 2: mineralny
Wybrać odpowiedni tynk i nadać właściwą 
fakturę

 Sylitol-Fassadenputz
 Capatect-Mineral-Leichtputz 

Aby możliwie dokładnie zatuszować  
naprawiane miejsca zaleca się przemalowa-
nie całego fragmentu elewacji. 

Wybór właściwego tynku zależy od rodzaju 
warstwy bazowej (zbrojonej) i starego tynku. 
 
Putzgrund 610 
Środek gruntujący pod szpachle i tynk 

Capatect Fassadenputz 
Tynk akrylowy 

AmphiSilan-Fassadenputz 
Tynk silikonowy

Sylitol-Fassadenputz 
Tynk silikatowy

Capatect-Mineral-Leichtputz 
Tynk wapienno-cementowy

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Prace przygotowawcze

Gruntowanie (opcjonalnie) 

Tynk 

Tynk 

Warstwa wierzchnia
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Analiza stanu istniejącego: 

  Tynk wierzchni i warstwa bazowa  
(zbrojona) częściowo uszkodzone

 Płyty ocieplające nie uszkodzone

Częściowa wymiana tynku  
i warstwy bazowej (zbrojonej)

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Należy zapewnić wystarczająco duże 
 zakłady siatki zbrojącej.
1. Wyciąć uszkodzony fragment  
 i oderwać od płyty ocieplającej.
2. Zeskrobać do siatki tynk i warstwę  
 bazową (zbrojoną) wokół wyciętego  
 fragmentu na szerokość ok. 5 cm.
3. Zeskrobać do warstwy bazowej  
 (zbrojonej) tynk nawierzchniowy  
 wokół oczyszczonego fragmentu  
 na szerokość ok. 5 cm. 

Wariant 1: organiczny 

 Wtopić siatkę 650 w zaprawę  
 Capatect-ZF-Spachtel 699
Wybrać odpowiedni tynk i nadać 
właściwą fakturę

 Capatect-Fassadenputz
 AmphiSilan-Fassadenputz

Wariant 2: mineralny 

 Wtopić siatkę 650 w zaprawę  
 Capatect-ArmaReno 700
Wybrać odpowiedni tynk i nadać właściwą 
fakturę

 Sylitol-Fassadenputz
 Capatect-Mineral-Leichtputz

Capatect-ZF-Spachtel 699 
Szpachla bezcementowa 
 
Capatect-ArmaReno 700
Zbrojona włóknami naprawcza  
zaprawa wapienno-cementowa 

Capatect 650
Siatka z włókna szklanego

Capatect Fassadenputz 
Tynk akrylowy 

AmphiSilan-Fassadenputz 
Tynk silikonowy 

Sylitol-Fassadenputz 
Tynk silikatowy 

Capatect-Mineral-Leichtputz 
Tynk wapienno-cementowy 

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Prace przygotowawcze 

Warstwa bazowa (zbrojona) 

Tynk 

Warstwa bazowa (zbrojona) 

Tynk 
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Analiza stanu istniejącego: 

 Miejscowe uszkodzenia systemu 
 ze zniszczeniem płyty ocieplającej

Wymiana uszkodzonego fragmentu płyty  
i naprawa warstw wierzchnich systemu

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

1. Uszkodzony fragment ocieplenia wyciąć  
 łącznie z płytą i usunąć.
2. Usunąć warstwy tynku i zaprawy zbrojącej 
 na szerokość 5 cm wokół wyciętego  
 otworu.
3. Zeszlifować zaprawę zbrojącą do siatki  
 zbrojącej na szerokość 10 cm wokół  
 otworu z punktu 2.
4. Zeszlifować tynk nawierzchniowy do 
 warstwy zbrojącej na szerokość 5 cm  
 wokół otworu z punktu 3. 

Dokładnie docięty do wykonanego  
otworu fragment płyty ocieplającej  
wkleić w powstały otwór nakładając  
klej na całą powierzchnię „plomby”.

Wariant 1: organiczny (styropian)

 Capatect-ZF-Spachtel 699 z siatką 
 Capatect 650

 Capatect-Fassadenputz lub
 AmphiSilan-Fassadenputz 

Wariant 2: mineralny (styropian i wełna)

 Capatect 190 z siatką Capatect 650

 Capatect-Mineral-Leichtputz lub
 Sylitol-Fassadenputz

 Celem zminimalizowania efektu  
 optycznego powstałego po naprawie 
 fragmentu elewacji zaleca się zawsze  
 malowanie całej płaszczyzny  
 poddanej naprawie.

Płyta ocieplająca 
Styropian fasadowy lub wełna  
mineralna fasadowa

Capatect-ZF-Spachtel 699 
Szpachla bezcementowa 

Zaprawa Capatect 190 
Szpachla na bazie cementu 

Capatect 650 
Siatka z włókna szklanego 

Capatect Fassadenputz 
Tynk akrylowy 

AmphiSilan-Fassadenputz 
Tynk silikonowy 

Sylitol-Fassadenputz 
Tynk silikatowy 

Capatect-Mineral-Leichtputz 
Tynk wapienno-cementowy 

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Prace przygotowawcze 

Płyta ocieplająca 

Warstwa bazowa (zbrojona)

Tynk nawierzchniowy 

Warstwa bazowa (zbrojna)
 

Tynk nawierzchniowy 

Powłoka wierzchnia  
(opcjonalnie)
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Analiza stanu istniejącego: 

 Tynk wierzchni i warstwa zbrojona  
na płytach styropianowych w całości  
do wymiany

Kompletna wymiana warstw wierzchnich

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Uszkodzone warstwy usunąć pasami 
 z podłoża dzieląc na mniejsze  
 fragmenty płytkim (do 5 mm)  
 nacięciem noża.

 Płyty styropianowe przeszlifować.
 Uszkodzone płyty wymienić.
 W razie potrzeby ocieplenie  

 zamocować mechanicznie  
 (kołkować).

Wariant 1: organiczny 

 Capatect-ZF-Spachtel 699 lub  
 CarbonSpachtel z siatką  
 Capatect 650

 Capatect-Fassadenputz lub
 AmphiSilan-Fassadenputz

Wariant 2: mineralny 

 Capatect 190 z siatką Capatect 650

 Capatect-Mineral-Leichtputz lub
 Sylitol-Fassadenputz

 Farba Capatect-SI-Fassadenfinish 130  
 jako egalizacja barwnych tynków 
 mineralnych 

Przy obciążeniu mikroorganizmami:

 ThermoSan, rozcieńczony max. 10% 
 AmphiSilan-Tiefgrund LF

 ThermoSan, rozcieńczony max. 5% wody

Capatect-ZF-Spachtel 699 
Szpachla bezcementowa 

CarbonSpachtel 
Wysoce odporna na uderzenia, wzmocnio-
na włóknem węglowym dyspersyjna masa 
szpachlowa

Zaprawa Capatect 190  
Szpachla na bazie cementu 

Capatect 650  
Siatka z włókna szklanego 

Capatect Fassadenputz 
Tynk akrylowy 

AmphiSilan-Fassadenputz  
Tynk silikonowy 

Sylitol-Fassadenputz  
Tynk silikatowy 

Capatect-Mineral-Leichtputz  
Tynk wapienno-cementowy 

Capatect-SI-Fassadenfinish 130  
Dyspersyjno-silikatowa farba do podłoży 
mineralnych 

ThermoSan NQG
Specjalna farba silikonowa, nie tworzy  
błony, pozostaje mikroporowata,  
z dodatkiem biocydów o działaniu 
chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi

Prace przygotowawcze

Warstwa bazowa
(zbrojona)

Tynk nawierzchniowy

Warstwa bazowa (zbrojona)

Tynk nawierzchniowy

Warstwa wierzchnia
(opcjonalnie)

 

Warstwa wierzchnia 
(opcjonalnie)

Gruntowanie

Warstwa wierzchnia
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Projekt remontu ocieplenia powinien 
zawierać co najmniej:

 Szczegółowy opis oraz ocenę stanu  
 technicznego, w tym nośność istnieją- 
 cego systemu ocieplenia oraz innych  
 szczegółów mających wpływ na zakres  
 i harmonogram prac budowlanych;

 określenie optymalnej grubości  
 warstwy termoizolacyjnej w przegro- 
 dzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi  
 normami; obliczenie współczynnika  
 przenikania ciepła U z uwzględnieniem  
 mostków termicznych;

 sprawdzenie poprawności zaprojekto- 
 wanej przegrody pod kątem wymagań 
 normy PN-EN ISO 13788;

 sposób kotwienia oraz rodzaj, liczbę  
 i rozmieszczenie łączników mecha- 
 nicznych z powołaniem się na  
 obliczenia statyczne;

 klasyfikację ogniową systemu przy 
 nowo zaprojektowanej grubości  
 docieplenia;

 rysunki obrazujące ponowne rozwią- 
 zania szczegółów takich jak np.  
 ościeża okienne i drzwiowe, płyty  
 balkonowe lub loggie, wykończenie  
 szczelin dylatacyjnych itp.;

 wybór systemu izolacji cieplnej  
 z powołaniem się na aprobaty  
 techniczne wybranego rozwiązania.

Uwaga:
Przy wykonywaniu dodatkowej warstwy 
termoizolacji na istniejącym ociepleniu 
mocowanie wykonuje się zawsze poprzez 
mocowanie mechaniczne i dodatkowe  
klejenie. Kołkowanie wykonuje się zawsze 
przez obie warstwy ocieplenia aż do 

nośnego podłoża. Mocowanie wyłącznie 
przez klejenie jest niedopuszczalne!
Łączna grubość płyt ocieplających starej  
i nowej izolacji nie powinna przekraczać 
200 mm.
Do klejenia nowej izolacji i wykonania  
warstwy zbrojonej siatką szklaną używać 
zapraw Caparol Capatect 190 (białej  
lub szarej). Niedopuszczalne jest  
stosowanie klejów poliuretanowych 
(pianek do klejenia).

Nowe izolacje cieplne mogą być stoso-
wana na stabilnych starych izolacjach 
cieplnych z płytami termoizolacyjnymi 
ze styropianu (EPS), z wełny mineralnej 
(płyty) lub z lamelowej wełny mineral-
nej pokrytych wyprawą wierzchnią. 
Wielokrotne pogrubianie nie jest do- 
zwolone. W każdym przypadku uprzed-
nio wcześniej należy zlecić rzeczoznaw-
cy, by zbadał rodzaj i stan istniejącej 
konstrukcji ściennej i starej izolacji,  
jej stabilność i nośność oraz możliwość 
pogrubienia. Należy też określić ciężar 
własny starej izolacji i grubość istnieją-
cego materiału izolacyjnego łącznie  
z grubością warstwy klejowej.
Nowe izolacje cieplne muszą być wyko-
nane zgodnie z zapisami odpowiednich 
aprobat technicznych oraz przy  
uwzględnieniu założeń projektowych.
W czasie montażu i utwardzania tempe-
ratura powietrza / podłoża / materiału  
nie może spaść poniżej +5 oC.

W łączonej izolacji dopuszczona jest 
kombinacja płyt izolacyjnych ze styropia-
nu, z wełny mineralnej i lamelowej wełny 

mineralnej. Całkowita grubość materiału 
termoizolacyjnego nie powinna przekro-
czyć 200 mm. Minimalna grubość mate-
riału termoizolacyjnego nowej izolacji 
cieplnej wynosi 40 mm.

Ciężar własny nowej izolacji cieplnej 
(mocowanej na mokro) włącznie z cię-
żarem materiału izolacyjnego oraz tynku 
podkładowego i wierzchniego starej 
izolacji nie może przekraczać wartości 
podanych w tabeli poniżej:

Łączna grubość  
materiału izolacyjnego 
[mm]

Łączna izolacja  
z materiałem  

izolacyjnym z:

EPS WM bądź 
WM-L

≤ 200 38 kg/m2 60 kg/m2

Powierzchnia pogrubianej starej izolacji 
cieplnej musi być płaska, wytrzyma-
ła, sucha, odtłuszczona i odpylona. 
Rzeczoznawcza powinien zbadać  
wzajemną tolerancję istniejących  
powłok z zaprawą klejową nowej izolacji.  
Ew. z góry należy sprawdzić, czy  
wybrana zaprawa klejowa prawidłowo 
wiąże z podłożem. Sprawdzenie to 
można wykonać np. poprzez wykonanie 
na istniejącym ociepleniu niewielkiego 
fragmentu (np. wielkości 1,0 m x 0,5 m) 
warstwy zbrojonej grubości 4 – 5 mm 
wykonanej z nowo projektowanych mate-
riałów, pozostawienie próbki do całkowi-
tego wyschnięcia (min. 7 dni) i dokonania  
próby oderwania warstwy od podłoża. 
Jeżeli siatka z włókna szklanego (którą 
próbuje się oderwać (wyrwać) z zapra-
wy) odrywa się z niej z trudem, a część 
zaprawy pozostaje na podłożu – kom-
patybilność zestawu można uznać za 

Renowacja systemów ociepleń 

polegająca na umocowaniu nowego docieplenia na już istniejącym, uprzednio wykonanym systemie ociepleniowym, nie spełnia-
jącym dzisiejszych wymagań izolacyjnych i/lub optycznych

Dodatkowa warstwa termoizolacji z nową wyprawą wierzchnią

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji cieplnej następuje wyłącznie na podstawie projektu opracowanego dla konkretnego budynku!
Możliwość pogrubienia starej izolacji (nośność, stabilność itd.) musi być stwierdzona przez rzeczoznawcę i potwierdzona przez projektanta!

Ta informacja techniczna bazuje na najnowszym stanie techniki i oparta jest 
o nasze doświadczenie praktyczne. Nie zwalnia ona jednak, ze względu na 
różnorodność obiektów, Kupującego / Stosującego od przestrzegania ogólnych 
reguł techniki budowlanej i sprawdzenia przydatności wybranego rozwiązania 
do osiągnięcia zamierzonego celu.
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prawidłową. Jeżeli jednak podczas 
wyrywania próbna warstwa odrywa się 
od podłoża bez większego wysiłku pozo-
stawiając pod spodem prawie „czyste 
podłoże”, próbę należy uznać za nieuda-
ną i stare podłoże zagruntować środkiem 
gruntującym Capatect Putzgrund 610, 
poczekać do wyschnięcia środka i wy- 
konać nową próbę lub szukać innego 
zestawu wyrobów. Metoda powyższa 
znana jest w środowisku malarzy pod 
nazwą próby „wyrywania siatki”. Z reguły 
należy przyjąć, że stare podłoża z tyn-
ków akrylowych i silikonowych wymagają 
zagruntowania środkiem Putzgrund 610 
a stare podłoża z tynków mineralnych  
i silikatowych powinny być zagrunto-
wane środkiem Putzgrund 610. Stare 
podłoża uprzednio malowane wymagają 
szczególnie starannego sprawdzenia 
przydatności do opisywanej tu metody 
podwajania ociepleń. Słabo przyczepne 
warstwy malarskie należy przed rozpo-
częciem dalszych prac bezwzględnie 
usunąć w całości odpowiednimi  
metodami.

Ściana pod starą izolacją cieplną musi 
się odznaczać wystarczającą nośnością 
z punktu widzenia mocowania kołków. 
W przypadku podłoży z muru bez tynku 
według normy PN EN 1053 lub betonu 
bez tynku według normy PN EN 1045 
z reguły przyjmuje się bez dalszych dowo-
dów, że mają one wystarczającą nośność.

Odpowiednio dopasowane (docięte) płyty 
izolacyjne przykleja się z przewiązaniem 
przy użyciu zaprawy klejowej nakłada-
nej na mokro. Między płytami nie są 
dopuszczalne otwarte szczeliny. Wadliwe 
miejsca należy zamknąć równorzędnymi 
materiałami izolacyjnymi. Dozwolone jest 
zamykanie szczelin o maks. szerokości 

do 5 mm przy użyciu trudnopalnej pianki 
spoinowej. Nie wolno dopuścić, by do 
spoin przedostała się zaprawa klejowa. 
Dla uniknięcia mostków cieplnych  
krawędzi nie smaruje się i nie mogą  
one być zanieczyszczone klejem.

Płyty izolacyjne ze styropianu lub wełny 
mineralnej należy pokryć zaprawą klejo-
wą metodą punktowo – pasmową przez 
naniesienie paska masy klejowej wzdłuż 
brzegów i owalnych placków na środku 
tak, by po dociśnięciu klej zajął przynaj-
mniej 40% powierzchni płyty.
Płyty izolacyjne styropianu lub wełny 
mineralnej mogą być także, a płyty  
z lamelowej wełny mineralnej muszą 
być przyklejone na całej powierzchni. 
W przypadku płyt izolacyjnych z wełny 
mineralnej (płyty i lamele) zaprawa  
klejowa musi być uprzednio wciśnięta  
w powierzchnię płyty (szpachlowanie  
„na zdarcie”). W drugiej operacji robo-
czej zaprawę klejową nanosi się pacą 
zębatą na całej powierzchni płyty meto-
dą „mokre na mokre”. W przypadku sto-
sowania wstępnie powleczonych (grun-
towanych fabrycznie) płyt izolacyjnych  
z wełny mineralnej zaprawa klejowa 
może być w jednej operacji roboczej 
naniesiona na wstępnie powleczoną 
stronę płyty.
W przypadku kołkowania pod tkaniną 
zbrojącą kołki osadza się po stwardnie-
niu zaprawy klejącej, ale przed wykona-
niem warstwy zbrojonej. W przypadku 
kołkowania poprzez tkaninę zbrojącą 
nanosi się dwie warstwy zaprawy zbro-
jącej. W pierwszej warstwie zatapia się 
tkaninę zbrojącą, następnie osadza  
kołki i nanosi drugą warstwę zaprawy.

Sugerowane rodzaje, położenie i liczbę 
osadzanych kołków podano w tabelach 

na stronie 13. Zwraca się przy tym 
uwagę na ewentualne ograniczenia  
stosowania opisane w aprobatach  
kołków. Na płyty izolacyjne nanosi się 
zaprawę zbrojoną grubości 3 do 4 mm. 
W przypadku płyt izolacyjnych z wełny 
mineralnej tynk podkładowy należy 
wcisnąć w powierzchnię płyty (szpachlo-
wanie „na zdarcie”). W drugiej operacji 
roboczej zaprawę zbrojącą nanosi się  
na całą powierzchnię płyty izolacyjnej  
metodą „mokre w mokre”. Przy nakła- 
daniu maszynowym lub stosowaniu  
obustronnie wstępnie powleczonych 
płyt z lamelowej wełny mineralnej zapra-
wę można położyć w jednej operacji 
roboczej i następnie ściągnąć na równo. 
Tkaninę zbrojącą zatapia się w zapra-
wie na głębokość 1/3 grubości warstwy 
licząc od zewnątrz. Tkaninę łączy się  
na zakład szerokości ok. 10 cm.
Przed naniesieniem tynku wierzchniego 
warstwę zbrojoną należy zagruntować 
odpowiednim środkiem polepszającym 
przyczepność.

Po stwardnieniu warstwy zbrojonej 
i ewentualnie środka polepszające-
go przyczepność (gruntującego) tynk 
wierzchni należy wymieszać zgodnie  
ze specyfikacją producenta i nanieść 
warstwę grubości określonej w apro-
bacie. Jako dolne zakończenie wie-
lowarstwowej izolacji cieplnej stosuje 
się profil cokołowy (startowy), jeżeli nie 
występuje wystający cokół. W strefie 
narażonej na bryzgi wody (do ok. 30 
cm od powierzchni przyległego terenu) 
należy stosować specjalne wodoodpor-
ne rozwiązania (np. zaprawę Caparol 
CarboNit).
Podokienniki muszą być uszczelnione od 
deszczu, np. za pomocą profili zamyka-
jących, ale bez ograniczenia możliwości 
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wydłużenia termicznego podokiennika.
Górne zakończenie izolacji cieplnej musi 
być osłonięte przed wpływami atmosfe-
rycznymi i uszczelnione.
W obszarach o spodziewanym zwięk-
szonym obciążeniu mechanicznym może 
okazać się konieczne użycie specjalnych 
środków, np. wykonanie dodatkowej 
warstwy zbrojonej lub sięgnięcie do roz-
wiązań opisanych w Aprobatach Caparol 
Carbon A lub Carbon B.
W miejscach szczególnie narażonych na 
oddziaływanie wiatru przy parciu wiatru 
poniżej we -2,2 [kN/m2] dla każdego 
pojedynczego przypadku należy oddziel-
nie wyliczyć niezbędną liczbę kołków na 
metr kwadratowy.

Dla wyjaśnienia: często w uproszczeniu 
mówi się o „sile ssącej wiatru” czyli 
inaczej „ujemnym parciu wiatru”.  
W tym przypadku nie stawia się  
minusa jako znaku wartości ujemnej. 
Wartość liczbowa w szczególnie  
narażonych miejscach jest wówczas 
większa niż 2,2 [kN/m2].

Zaleca się wyrywkowo odsłonić  
starą izolację aż do nośnego podłoża.
Rozsądniej jest zastąpić starą szynę 
cokołową nową szyną cokołową  
o odpowiednio dostosowanych  
wymiarach. Dolny obszar zamykający 
izolacji cieplnej powinien być najczęściej  
przesunięty do dołu i ponownie  
zaprojektowany przy uwzględnieniu  
dzisiejszej wiedzy o mostkach  
cieplnych.

Ilość kołków zawsze dobiera  
projektant docieplenia. Tabele obok 
podają minimalne ilości kołków  
na 1 m2 wyłącznie orientacyjnie,  
celem pomocy w projektowaniu.

Tabela 1:  Płyty styropianowe (kołkowanie pod tkaniną)
Parcie wiatru we (siła ssąca wiatru) i minimalna liczba kołków/m2 przy średnicy 
talerzyka przynajmniej 60 mm do mocowania płyt izolacyjnych o wymiarach  
1000 mm x 500 mm:

Grubość 
materiału 

izolacyjnego 
[mm]

Klasa 
obciążalności 

kołka 
  [kN/kołek]

Parcie wiatru we do [kN/m2]

-0.56 -0.77 -1.00 -1.60 -2.20

40 i 50 ≥ 0,15 5 szt./m2 6 szt./m2 8 szt./m2 10 szt./m2 14 szt./m2

≥ 60 ≥ 0,15 4 szt./m2 6 szt./m2 8 szt./m2 10 szt./m2 14 szt./m2

Tabela 2:  Płyty izolacyjne z fasadowej wełny mineralnej (kołkowanie pod tkaniną)
Parcie wiatru we (siła ssąca wiatru) i minimalna liczba kołków/m2 przy średnicy tale-
rzyka przynajmniej 60 mm do mocowania płyt izolacyjnych o wymiarach  
800 mm x 625 mm:

Grubość 
materiału 

izolacyjnego 
[mm]

Klasa 
obciążalności 

kołka 
  [kN/kołek]

Parcie wiatru we do [kN/m2]

-0.56 -0.77 -1.00 -1.60 -2.20

40 i 50 ≥ 0,20
0,15

5 szt./m2

5 szt./m2
5 szt./m2

6 szt./m2
6 szt./m2

8 szt./m2
8 szt./m2

10 szt./m2
12 szt./m2

14 szt./m2

≥ 60
≥ 0,25
0,20
0,15

4 szt./m2

4 szt./m2

4 szt./m2

4 szt./m2

5 szt./m2

6 szt./m2

4 szt./m2

6 szt./m2

8 szt./m2

8 szt./m2

8 szt./m2

10 szt./m2

10 szt./m2

12 szt./m2

14 szt./m2

Tabela 3:  Płyty izolacyjne z fasadowej wełny mineralnej (kołkowanie poprzez tkaninę)
Parcie wiatru we (siła ssąca wiatru) i minimalna liczba kołków przy średnicy talerzyka 
przynajmniej 60 mm do mocowania płyt izolacyjnych o wymiarach 800 mm x 625 mm:

Grubość 
materiału 

izolacyjnego 
[mm]

Klasa 
obciążalności 

kołka 
  [kN/kołek]

Parcie wiatru we do [kN/m2]

-0.56 -0.77 -1.00 -1.60 -2.20

40 do 200 ≥ 0,20
0,15

4 szt./m2

4 szt./m2
4 szt./m2

6 szt./m2
5 szt./m2

7 szt./m2
8 szt./m2

10 szt./m2
11 szt./m2

14 szt./m2

Tabela 4:  Płyty z lamelowej wełny mineralnej
Parcie wiatru we (siła ssąca wiatru) i minimalna liczba kołków/m2  przy średnicy talerzyka 
przynajmniej 60 mm (kołkowanie poprzez tkaninę) bądź 140 mm (kołkowanie pod tkaniną) 
do mocowania płyt izolacyjnych o wymiarach 1200 mm x 200 mm:

Grubość 
materiału 

izolacyjnego 
[mm]

Klasa 
obciążalności 

kołka 
 [kN/kołek]

Parcie wiatru we do [kN/m2]

-0.56 -0.77 -1.00 -1.60 -2.20

40 do 200 ≥ 0,20
0,15

4 szt./m2

4 szt./m2
4 szt./m2

6 szt./m2
5 szt./m2

7 szt./m2
8 szt./m2

10 szt./m2
11 szt./m2

14 szt./m2
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9
Analiza stanu istniejącego: 

 Niedostateczna grubość płyty ocieplającej 
 Renowacja tynku połączona  

 z optymalizacją ocieplenia

Dodatkowa warstwa termoizolacji 
z nową warstwą wierzchnią

Kolejność prac: Produkty:

Postępowanie:

 Możliwość zamocowania dodatkowej  
 warstwy ocieplenia należy z zasady  
 poprzedzić sprawdzeniem punktu rosy 
 i paroprzepuszczalności oraz  
 zaprojektować prawidłowe mocowanie  
 mechaniczne (kołkowanie) przez obie 
 warstwy ocieplenia. 

  Sprawdzić nośność istniejącego systemu 
ociepleniowego.

 Zaprojektować ponownie rozwiązania 
 szczegółów. 

 Przykleić płyty ocieplające
 Zamocować mechanicznie
 Wykształcić połączenia z innymi  

 elementami elewacji
 Umocować narożniki
 Wykonać warstwę zbrojoną
 Nałożyć tynk nawierzchniowy
 Pomalować (opcjonalnie) 

Wybór zależy od warunków technicznych 
i optycznych. 

Płyta ocieplająca: 
 EPS
 Wełna mineralna (płyta)
 Wełna mineralna (lamela) 

Warstwa zbrojona 
 Organiczna
 Mineralna 

Tynk 
 Akrylowy
 Silikonowy
 Silikatowy
 Mineralny

Prace przygotowawcze

Czynności dodatkowe 

Nowy ETICS*

* ETICS – złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
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w w w . e x t r e m a l n e f a s a d y . p l

Jedyny na rynku zbrojony włóknem węglowym 
system ociepleń CARBON zapewnia extremalną 
odporność fasad na uszkodzenia mechaniczne 
i termiczne. Włókno węglowe jest jednym z naj-
trwalszych materiałów na Ziemi. Dlatego  system 
ociepleń CARBON fi rmy Caparol umożliwia 
 zastosowanie kolorów dotąd zakazanych oraz 
wytrzymuje nawet 10-krotnie większe obciążenia 
niż dotychczasowe rozwiązania.

CARBON
FASADY 
nie do pobicia
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Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:
WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

MAZOWIECKIE 0 604 278 460 warszawa@caparol.pl
lp.lorapac@10awazsraw 873 491 406 0 

lp.lorapac@ezswozam 745 872 406 0 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 602 781 788 olsztyn@caparol.pl

PODLASKIE 0 604 521 752 bialystok@caparol.pl

POMORSKIE 0 602 220 890 gdansk@caparol.pl
lp.lorapac@10ksnadg 122 729 866 0 

KUJAWSKO-POMORSKIE 0 602 609 711 bydgoszcz@caparol.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE 0 606 928 570 szczecin@caparol.pl

LUBUSKIE 0 606 928 570 szczecin@caparol.pl

DOLNOŚLĄSKIE 0 602 249 564 wroclaw@caparol.pl
lp.lorapac@10walcorw 343 553 806 0 

OPOLSKIE 0 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

ŁÓDZKIE 0 606 928 569 lodz@caparol.pl

ŚLĄSKIE 0 602 250 924 katowice@caparol.pl
lp.lorapac@ksals 479 052 206 0 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

PODKARPACKIE 0 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

MAŁOPOLSKIE 0 606 928 593  krakow@caparol.pl  

LUBELSKIE 0 602 121 403 lublin@caparol.pl

WIELKOPOLSKIE 0 602 220 869 poznan@caparol.pl
lp.lorapac@ninok 645 872 406 0 

info@caparol.pl 06
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