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Wpływ diagnostyki stanu technicznego 

ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 

na zakres robót renowacyjnych elewacji
Dr inż. Radosław Sekunda, mgr inż. Michał Machnikowski, mgr inż. Dawid Szymczyk, 
BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda

1. Wprowadzenie

Renowacje elewacji budynków ocieplonych w systemie ETICS 
nie są zjawiskiem nowym. Wynikają one zwykle z następują-

cych względów: 
z potrzeby (czy też chęci) „odświeżenia” estetycznego ele-• 
wacji, 
z potrzeby usunięcia powstałych – w toku użytkowania bu-• 
dynku – usterek występujących na ocieplonych ścianach 
zewnętrznych, 
z potrzeby poprawy warunków ochrony termicznej bu-• 
dynku.

Każda z ww. potrzeb implikuje różne zakresy rzeczowe, a w kon-

sekwencji różne wartości kosztowe robót renowacyjnych. 
Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są 
weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewa-

cji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na ko-

nieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosun-

ku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule 
opisana zostanie taka właśnie sytuacja, w której z planowa-

nej naprawy miejscowych zarysowań i pęknięć warstw ze-

wnętrznych ocieplenia zakończyliśmy na rozbiórce (demon-

tażu) wszystkich warstw ociepleniowych i wykonaniu ich na 
nowo – według obecnie obowiązujących wymagań ochro-

ny termicznej.
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnie-

nie diagnozowania stanu technicznego elewacji przed wyko-

naniem robót renowacyjnych. Nierzadko bowiem diagnostyka 
stanu technicznego elewacji jest przeprowadzana nierzetelnie, 
zalecenia projektowe robót naprawczych są podane wadliwie 
(w tym często pod życzeniowe preferencje inwestora), a wy-

konywane na ich podstawie roboty remontowe nie gwaran-

tują trwałości rozwiązania. Cały proces jest natomiast tańszy 
– zarówno na etapie projektowym (gdzie projektant-oferent 
z góry zakłada ubogi etap diagnostyki stanu technicznego), 
jak i na etapie realizacji robót (gdzie roboty zawierają niepeł-
ny zakres rzeczowy w stosunku do faktycznie wymaganego). 
Celem niniejszego artykułu nie jest wskazywanie wadliwie wy-

konanych renowacji elewacji (których realizację obserwujemy 
na wielu stołecznych budowach), lecz przybliżenie zasad dia-

gnozowania, planowania i wykonywania napraw ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez 
opisanie przeprowadzonego w roku 2017 procesu renowacji 

budynku wielorodzinnego (jednego z kilkunastu) w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Lokatorsko-własnościowej ROZŁOGI. Opi-
sywany przypadek zaskoczył autorów dokumentacji projek-

towej (jak również inwestora) – stąd decyzja o podzieleniu się 
doświadczeniem na łamach prasy branżowej. 
Przyjęto następujący układ publikacji: w punkcie drugim opi-
sano pokrótce możliwe zakresy rzeczowe robót renowacyj-
nych elewacji zależne od ich stanu technicznego. Punkt trzeci 
to opis procesu diagnozowania stanu technicznego ocieple-

nia przedmiotowego budynku wraz z przedstawieniem wyni-
ków przeprowadzonych badań. W punkcie czwartym opisano 
pokrótce etap wykonawstwa. Zakończenie artykułu stanowią 
wnioski – podsumowanie. 

2. Zakres robót renowacyjnych ocieplonych 
elewacji budynków

Zakres robót renowacyjnych ocieplonych elewacji budynków 
zależy głównie od ich stanu technicznego, jak również prefe-

rencji inwestora. Dla przykładu – rekomendacja [3] przewidu-

je poniższe zakresy renowacji istniejących ociepleń.
Naprawa uszkodzeń spowodowanych powierzchniowym • 

spadkiem wytrzymałości wyprawy tynkarskiej ocieple-

nia. Naprawy te obejmują uszkodzenia objawiające się py-

leniem i lekkim powierzchniowym osypywaniem się czą-

stek cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej – bez utraty 
faktury, odbarwieniami kolorystycznymi, wyblaknięciami, 
zabrudzeniami. Celem naprawy jest spojenie i wzmocnie-

nie warstwy tynkarskiej oraz uzyskanie jednolitej kolorysty-

ki. Naprawę wykonuje się w następujących etapach:
usuwanie osypujących się i pylących cząstek wypra- –

wy tynkarskiej,
mycie podłoża, –
wzmacnianie warstwy wyprawy tynkarskiej (gruntowa- –

nie),
malowanie tynku. –

Naprawa w przypadku występowania całkowitego spad-• 

ku wytrzymałości wyprawy tynkarskiej lub jej odpada-

nia przy nieuszkodzonej warstwie zbrojonej. Ten rodzaj 
naprawy jest możliwy wtedy, kiedy warstwa zbrojona za-

prawy klejącej, od której odpada tynk, jest mocna, nie po-

pękana i nie nastąpiło jej uszkodzenie podczas usuwania 
starego tynku. 
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Naprawę wykonuje się w następujących etapach:
usuwanie osypującej się wyprawy tynkarskiej, –
mycie, –
wzmacnianie warstwy zbrojonej (gruntowanie wgłębne), –
przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską (grun- –

towanie pod tynk),
nakładanie wyprawy tynkarskiej, –
ewentualne malowanie tynku. –

Naprawa w przypadku pęknięć warstwy zbrojonej wraz • 

z wyprawą tynkarską. Naprawę tę wykonuje się w przy-

padku, kiedy pomimo pęknięć i zarysowań zewnętrznych 
warstw ocieplenia nie następuje jego rozwarstwienie (tzn. 
kiedy warstwa tynku jest dobrze związana z warstwą zbro-

joną, a ta z kolei z materiałem termoizolacyjnym). Naprawa 
jest skuteczna, jeśli nie nastąpiła istotna utrata właściwości 
mechanicznych warstw zewnętrznych (zwłaszcza tynku) i 
jeśli nie nastąpiło odspojenie ocieplenia od podłoża. Na-

prawę wykonuje się w następujących etapach:
dodatkowe mocowanie istniejącego ocieplenia (jeśli  –

taka konieczność zostanie potwierdzona po tzw. badaniu 
odkrywkowym),

mycie podłoża, –
wzmacnianie warstwy istniejącej wyprawy tynkarskiej  –

(gruntowanie wgłębne),
dodatkowe wzmocnienie pęknięć lub zarysowań (po- –

przez ich „zazbrojenie” siatką w kleju),
wykonanie nowej warstwy zbrojonej na całej naprawia- –

nej powierzchni,
przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską (grun- –

towanie),
wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej, –
ewentualne malowanie tynku. –

Naprawa miejscowych zarysowań lub pęknięć warstw • 

zewnętrznych ocieplenia. Naprawa taka jest dokonywa-

na wtedy, jeżeli pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne 
systemu mają nieznaczny zasięg miejscowy – np. pojedyn-

cze rysy długości do 50 cm lub wgniecenia o niewielkiej 
powierzchni. W przypadku, kiedy usterki ocieplenia (pęk-

nięcia, rysy, deformacje) wywołane są pracą konstrukcji 
budynku lub wynikają z odspojenia ocieplenia od ściany 
albo niewłaściwego zamocowania materiału termoizola-

cyjnego do podłoża, niezbędne jest przyjęcie innego za-

kresu naprawczego.
Naprawa zniszczeń ocieplenia (wymiana ocieplenia). • 

W sytuacji, kiedy występuje silna miejscowa degradacja 
ocieplenia lub ocieplenie jest przyklejone wadliwie, moż-

na i należy dokonać wymiany ocieplenia. Naprawę wyko-

nuje się w następujących etapach:
usunięcie zniszczonej części istniejącego ocieplenia, –
przygotowanie podłoża (zmycie, gruntowanie), –
wstawienie nowej warstwy termoizolacyjnej, –
wykonanie warstwy zbrojonej, –
przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską, –
wykonanie wyprawy tynkarskiej, –
ewentualne malowanie elewacji.  –

Zwiększenie izolacyjności cieplnej poprzez wykona-• 

nie kolejnej warstwy docieplenia. Rozwiązanie takie 

wymaga nie tylko wykonania indywidualnej oceny istnie-

jącego ocieplenia, ale również stanu podłoża i konstrukcji 
ścian; szczegółowe zalecenia dotyczące renowacji istnie-

jącego systemu ETICS poprzez jego ponowne ocieplenie 
zamieszczono w publikacji [5]. Wykonanie „ocieplenia na 
ociepleniu” jest możliwe w sytuacji, kiedy spełnione są łącz-

nie następujące warunki:
podłoże ścienne ma wystarczającą nośność,• 
stan konstrukcji ściany (w szczególności warstwowych • 
– wykonanej z prefabrykowanych płyt) zapewnia bez-

pieczne przeniesienie obciążeń w projektowanym okre-

sie użytkowania,
ocieplenie istniejące jest dobrze zamocowane do podłoża,• 
nie następuje odspojenie między warstwami istniejącego • 
ocieplenia,
istnieje możliwość wymiany lub przeróbki wszelkich obró-• 
bek blacharskich, parapetów i instalacji znajdujących się 
na elewacji.

Naprawę wykonuje się wówczas w następujących etapach:
przygotowanie ocieplenie istniejącego (odpylenie, zmy- –

cie, zagruntowanie),
mocowanie materiału termoizolacyjnego do starych płyt  –

styropianowych (poprzez klejenie i mocowanie mechanicz-

ne – najlepiej w technologii krzyżowego węzła mocujące-

go (KWM) lub jej podobnych),
wykonanie warstwy zbrojonej, –
przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską (grun- –

towanie warstwy zbrojonej),
wykonanie wyprawy tynkarskiej, –
ewentualne malowanie tynku. –

Warto przy tym zaznaczyć, że wszelkie naprawy renowacyj-
ne (w tym ponowne ocieplenie) – oprócz robót związanych 
z myciem, malowaniem i impregnowaniem warstw wierzch-

nich – wymagają oceny wielu parametrów, w tym oceny ja-

kości styropianu stanowiącego termoizolację w ociepleniu 
istniejącym. 

3. Diagnostyka stanu technicznego elewacji 
budynku wielorodzinnego 

Celem opinii przedprojektowej, wykonanej w ramach zlece-

nia ekspercko-projektowego związanego z renowacją elewa-

cji zasobu spółdzielni, było ustalenie stanu technicznego ele-

wacji pod kątem możliwości i określenia zakresu rzeczowego 
wykonania jej renowacji. Z tymże preferowanym zakresem re-

nowacji były naprawy powierzchniowe warstwy tynków cien-

kowarstwowych – bez konieczności demontażu istniejących 
warstw dociepleniowych. 

Opinia swoim zakresem obejmowała:
analizę dokumentacji archiwalnej;• 
wizje lokalne z wykonaniem badań makroskopowych;• 
wykonanie odkrywek wraz z ich naprawą;• 
wykonanie laboratoryjnych badań przyczepności poszcze-• 
gólnych warstw;
wykonanie dokumentacji fotograficznej;• 
opracowanie zaleceń dotyczących robót naprawczych.• 



PRZEGLĄD BUDOWLANY 5/2018

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 P
R

O
B

L
E

M
O

W
E

42

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

Ocena makroskopowa elewacji – wybrana dokumentacja fotograficzna

Rys. 1. Spękania elewacji budynku

Rys. 3. Liczne miejscowe naprawy elewacji

Rys. 5. Zacieki na spodach płyt balkonowychRys. 2. Nieprawidłowe zatopienie siatki zbrojącej

Rys. 4. Odspojenia tynków wskutek braku skutecznej 
hydroizolacji płyt balkonowych 

Rys. 6. Skorodowane obróbki blacharskie

Dane z analizy dokumentacji archiwalnej były następujące:
ściany piwnic, klatki i biegi schodowe, a także słupy zapro-• 
jektowano jako żelbetowe monolityczne;
ściany osłonowe zaprojektowano jako czterowarstwowe • 
(cegła kratówka 25 cm, styropian 5 cm, 12 cm cegła dziu-

rawka, styropian 5 cm);
ściany szczytowe zaprojektowano jako czterowarstwowe • 
(ściana żelbetowa 20 cm, styropian 5 cm, 12 cm cegła kra-

tówka, styropian 5 cm);

ściany piwnic zaprojektowano jako trzywarstwowe (ścia-• 
na żelbetowa 20–25 cm, wełna mineralna 5 cm, cegła peł-
na 12 cm).
wyprawę elewacji zaprojektowano jako akrylową.• 

Na podstawie badań makroskopowych elewacji stwierdzono:
odwzorowanie płyt styropianowych na powierzchni elewacji;• 
liczne spękania wyprawy elewacyjnej, w tym pęknięcia na • 
stykach płyt styropianowych (rys. 1), warstwa wykończe-

niowa – tynk cienkowarstwowy o strukturze kornika;
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nieprawidłowa grubość warstwy zbrojącej, brak prawidło-• 
wego zatopienia siatki w warstwie klejowej (rys. 2); 
liczne miejsca po naprawach warstw elewacyjnych (rys. 3);• 
liczne ślady przecieków na stykach płyt balkonowych z • 
murkami balustradowymi (rys. 4);
lokalne braki siatek diagonalnych – pęknięcia w narożach • 
okiennych;
ślady po zawilgoceniach na krawędziach płyt balkono-• 
wych oraz w miejscach wcięć obróbek blacharskich w ele-

wację;
liczne wysolenia na spodach płyt balkonowych (rys. 5);• 
zaawansowana korozja balkonowych obróbek blachar-• 
skich (rys. 6). 

Badania odkrywkowe wykonano we współpracy z inżynierami 
i laboratorium firmy BOLIX S.A. Odkrywki warstw ocieplenio-

wych wykonano w trzech wytypowanych miejscach. Geome-

tria odkrycia wszystkich odkrywek ok. 1,0 m × 0,5 m (prosto-

kąt o krawędzi dłuższej poziomej), we wszystkich odkrywkach 
występowało podłoże ścienne – gazobeton pylący. Termoizo-

lację budynku stanowił styropian elewacyjny o gr. 10 cm. 
W wyniku przeprowadzonych badań w odkrywce numer 1 
(rys. 7) stwierdzono:

sposób mocowania płyt styropianowych do podłoża ścien-• 
nego – klejenie metodą „pasmowo-punktową” oraz moco-

wanie łącznikami mechanicznymi;
styropian zerwano przy użyciu narzędzi. Podczas wyry-• 
wania płyt styropianowych, część kleju uległa odspojeniu 
wraz z termoizolacją od podłoża ściennego wraz z czą-

steczkami podłoża;
szacowana powierzchna kleju do mocowania płyt styropia-• 
nowych EPS do podłoża ściennego, który nie uległ odspo-

jeniu podczas wyrywania termoizolacji – ok. 40 %;
grubość zaprawy klejącej do mocowania płyt styropiano-• 
wych EPS – ok. 10 mm;
wytrzymałość styropianu na rozrywanie prostopadłe zmie-• 
rzona urządzeniem PULL-OFF – 0,1 MPa;
liczba łączników w obszarze tzw. odkrywki – 2 sztuki. Za-• 
stosowano łączniki tworzywowe z trzpieniem tworzywo-

wym. Jeden z nich został wyciągnięty ze ściany podczas 
wyrywania styropianu. Średnica talerzyka dociskowego 
ok. 6 cm;

warstwa zbrojona – zaprawa klejąca cementowa, zbrojona • 
siatką z włókna szklanego;
przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu zmierzona • 
urządzeniem PULL-OFF – 0,1 MPa (wartość wystarczają-

ca) – pomiar laboratoryjny;
średnia grubość warstwy zbrojonej – ok. 1,5 mm – pomiar la-• 
boratoryjny. Grubość warstwy zbrojonej z pojedynczą siatką 
zbrojącą powinna oscylować w granicach od 3 do 5 mm;
przyczepność międzywarstwowa pomiędzy warstwą zbrojo-• 
ną a wyprawą tynkarską zmierzona urządzeniem PULL-OFF 
– 0,81 MPa (wartość wystarczająca) – pomiar laborato-

ryjny.
W wyniku przeprowadzonych badań w odkrywce numer 2 
(rys. 8) stwierdzono:

sposób mocowania płyt styropianowych do podłoża ścien-• 
nego – klejenie metodą „pasmowo-punktową” oraz moco-

wanie łącznikami mechanicznymi;
styropian zerwano przy użyciu narzędzi. Stwierdzono cał-• 
kowite odspojenie ocieplenia od podłoża ściennego;
szacowana efektywna powierzchna kleju do mocowania płyt • 
styropianowych EPS do podłoża ściennego – ok. 4 %. Przy-

czyn zaistniałej sytuacji należy najprawdopodobniej doszu-

kiwać się w niewłaściwym dociśnięciu płyt styropianowych 
do podłoża ściennego podczas ich klejenia;
grubość zaprawy klejącej do mocowania płyt styropiano-• 
wych EPS – do 27 mm. Grubość prawidłowo nałożonej 
zaprawy klejącej po dociśnięciu do podłoża nie powinna 
przekraczać 10 mm;

Rys. 7. Widok wykonanej odkrywki O1

Rys. 8. Widok wykonanej odkrywki O2
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wytrzymałość styropianu na rozrywanie prostopadłe zmie-• 
rzona urządzeniem PULL-OFF – 0,12 MPa;
liczba łączników w obszarze tzw. odkrywki – 2 sztuki. Za-• 
stosowano łączniki tworzywowe z trzpieniem tworzywo-

wym. Oba łączniki zostały wyciągnięte ze ściany podczas 
wyrywania styropianu;
warstwa zbrojona – zaprawa klejąca cementowa, zbrojona • 
siatką z włókna szklanego;
przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu zmierzona • 
urządzeniem PULL-OFF – 0,06 MPa (wartość niewystarcza-

jąca – minimalna przyczepność warstwy zbrojonej do styro-

pianu wg wymagań ETAG 004, za opracowaniem [5], powin-

na być nie mniejsza niż 0,08 MPa) – pomiar laboratoryjny;
średnia grubość warstwy zbrojonej – ok. 1,0 mm – po-• 
miar laboratoryjny. Grubość warstwy zbrojonej z pojedyn-

czą siatką zbrojącą powinna oscylować w granicach od 
3 do 5 mm;
przyczepność międzywarstwowa pomiędzy warstwą zbrojo-• 
ną a wyprawą tynkarską zmierzona urządzeniem PULL-OFF 
– 0,67 MPa (wartość wystarczająca) – pomiar laboratoryjny.

W wyniku przeprowadzonych badań w odkrywce numer 3 
(rys. 9) stwierdzono:

zastosowanie dwóch warstw płyt styropianowych – pierwsza • 
warstwa (od strony ściany) o gr. 2 cm, a druga o gr. 4 cm;
sposób mocowania płyt styropianowych do podłoża ścien-• 
nego – klejenie na tzw. placki bez pasma obwodowego kle-

ju (dotyczy sposobu klejenia obu warstw płyt styropiano-

wych oraz mocowanie łącznikami mechanicznymi;
styropian zerwano przy użyciu narzędzi. W przypadku • 
pierwszej warstwy termoizolacji nie stwierdzono odspoje-

nia kleju od podłoża ściennego. W przypadku drugiej war-
stwy termoizolacji, podczas wyrywania płyt styropianowych 
część kleju uległa wyrwaniu wraz z fragmentami styropia-

nu z pierwszej warstwy termoizolacji;
szacowana powierzchna kleju do mocowania:• 

pierwszej warstwy płyt styropianowych EPS – ok. 22%,  –
drugiej warstwy płyt styropianowych EPS – ok. 20%; –

grubość zaprawy klejącej do mocowania: • 
pierwszej warstwy płyt styropianowych EPS – ok.  –

10 mm,
drugiej warstwy płyt styropianowych EPS – ok. 14 mm; –

wytrzymałość styropianu w drugiej warstwie termoizola-• 
cji na rozrywanie prostopadłe zmierzona urządzeniem 
PULL-OFF – 0,15 MPa;
liczba łączników w obszarze tzw. odkrywki – 2 sztuki. Za-• 
stosowano łączniki tworzywowe z trzpieniem tworzywo-

wym. Łączniki nie uległy wyrwaniu z podłoża ściennego 
podczas ręcznej próby wyrywania. Średnica talerzyka do-

ciskowego ok. 6 cm;
warstwa zbrojona – zaprawa klejąca cementowa, zbrojona • 
siatką z włókna szklanego;
przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu zmierzona • 
urządzeniem PULL-OFF – 0,03 MPa (wartość niewystarcza-

jąca, doszło do rozerwania na styku gruntu i tynku) – po-

miar laboratoryjny;
średnia grubość warstwy zbrojonej – ok. 2,0 mm – po-• 
miar laboratoryjny. Grubość warstwy zbrojonej z pojedyn-

czą siatką zbrojącą powinna oscylować w granicach od 
3 do 5 mm;
przyczepność międzywarstwowa pomiędzy warstwą zbrojo-• 
ną a wyprawą tynkarską zmierzona urządzeniem PULL-OFF 
– 1,35 MPa (wartość wystarczająca, relatywnie wysoka) 
– pomiar laboratoryjny.

Analiza dokumentacji archiwalnej, oględziny obiektu i jego 
otoczenia, wykonane odkrywki oraz badania laboratoryjne 
doprowadziły autorów do następujących wniosków:

technologia wykonania ścian została zaprojektowana i wy-• 
konana jako ściana 4-warstwowa. Wykonano ścianę dwu-

warstwową o grubości zewnętrznej warstwy termoizola-

cyjnej – 10 cm;
badania makroskopowe obiektu ujawniły liczne wady w wy-• 
konaniu warstwy zbrojącej – lokalne braki siatki oraz liczne 
odspojenia warstwy zbrojnej od powierzchni;
wykonane odkrywki ujawniły liczne nieprawidłowości w kle-• 
jeniu płyt styropianowych do podłoża – dwie z trzech odry-

wanych płyt należy uznać za nienośne dla kolejnych warstw 
wykończeniowych;
badania laboratoryjne przyczepności międzywarstwowej • 
wykazały nieprawidłowości w przyczepności warstwy zbro-

jącej do styropianu.
W związku ze stanem technicznym elewacji podjęto decyzję, 
że nie jest możliwe wykonanie remontu niskobudżetowego, 

Rys. 9. Widok wykonanej odkrywki O3
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polegającego jedynie na „odświeżeniu” istniejącej wyprawy 
tynkarskiej i/lub malarskiej. Najpoważniejszą wadą w wykona-

niu istniejących warstw dociepleniowych był bowiem brak od-

powiedniej przyczepności płyt styropianowych do powierzchni 
ściany budynku. Zakres nieprawidłowości był na tyle znaczą-

cy, iż jedynym słusznym (zapewniającym wymaganą trwałość) 
sposobem naprawy było rozebranie istniejących warstw do-

ciepleniowych i wykonanie ich na nowo.

Ze względu na ograniczenia objętościowe publikacji – od-

stąpiono od opisu projektowanych robót renowacyjnych. 
Wspomnieć jedynie warto, że zakres projektowy odpowiadał 
wnioskom z opinii i zawierał szczegółowe wytyczne związa-

ne z demontażem istniejącego ocieplenia, wykonaniem no-

wego ocieplenia z dostosowaniem do obecnie obowiązują-

cych wymagań ochrony termicznej oraz wykonaniem remontu 
balkonów. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawar-
to szczegółowe rozwiązania odniesione do miejsc charakte-

rystycznych budynku.

Rys. 10. Wadliwie wykonana izolacja płyt balkonowych

Rys. 12. Nieprawidłowe podmurowanie ścianek pod-
okiennych

Rys. 14. Balustrady mocowane na krawędzi płyty balkono-
wej – brak możliwości szczelnego montażu obróbek

Rys. 11. Podłoże ściany pylące – nie gwarantujące przy-
czepności zaprawy klejowej

Rys. 15. Niestaranność robót stanu surowego budynku

Rys. 13. Brak równości ścian zewnętrznych – strop wysta-
jący z lica ściany
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4. Realizacja robót renowacyjnych

Roboty związane z remontem elewacji przedmiotowego budyn-

ku wykonano w okresie jesiennym 2017 roku. Roboty wykony-

wała firma PBHU SITAREK spółka jawna pod nadzorem inwe-

storskim Spółdzielni i we współpracy z nadzorem autorskim.
Zaznaczyć należy, że etap wykonawstwa potwierdził słusz-

ność decyzji co do projektowanego zakresu robót – ocie-

plenie wymagało bezwzględnego „zerwania” i ponownego 
wykonania, a sam etap robót wykazał wiele innych nieprawi-
dłowości, z których główne to:

szlichty cementowe balkonów „dolane” do termoizolacji. Na • 
termoizolację wyprowadzona warstwa hydroizolacji pod-

szlichtowej (rys. 10);
płyty styropianowe były przyklejone na pylące podłoże, • 
co nie mogło zagwarantować skuteczności mocowania 
(rys. 11);
nieprawidłowe podmurowania ścianek podokiennych • 
(rys. 12);
brak równości ścian zewnętrznych – stropy poszczególnych • 
kondygnacji wraz z obniżonymi monolitycznymi nadproża-

mi wystające poza lico ścian murowanych (rys. 13). Wyma-

gało to doszlifowywania płyt styropianowych; 
osadzenie balustrad na krawędzi płyty balkonowej, co utrud-• 
nia wykonanie szczelnej obróbki blacharskiej (rys. 14);
niestaranność robót stanu surowego (robót żelbetowych i mu-• 
rowych) – rysunek 15. Ne etapie przedmiotowych robót re-

nowacyjnych wymagało to licznych robót dodatkowych. 
Roboty udało się zakończyć przed sezonem zimowym, za-

pewniając ochronę budynku przed warunkami atmosferycz-

nymi i spokój mieszkańców w okresie świątecznym (rys. 16). 
Kolejne budynki planowane są do realizacji w obecnym se-

zonie 2018 roku. 

5. Podsumowanie

Opisane w niniejszej publikacji studium przypadku prowadzi 
do poniższych wniosków końcowych.

Proces pełnej diagnostyki stanu elewacji wydaje się być klu-• 
czowy podczas planowania robót renowacyjnych ocieplo-

nych elewacji budynków. Przez pojęcie „pełnej diagnostyki” 
rozumie się badania odkrywkowe i laboratoryjne. Przypo-

mnijmy, że pierwotnie planowanym zakresem robót remon-

towych elewacji przedmiotowego budynku była renowacja 
warstw tynkarskich. Tylko dzięki decyzji inwestora o zlece-

niu dokumentacji ekspercko-projektowej, dobrze wykonanej 
diagnostyce oraz odwadze inwestora co do „dyskusyjnego 
społecznie” zakresu robót – uzyskano efekt gwarantujący 
poprawność techniczną i trwałość rozwiązania. 
Nie określono dotychczas jednolitych zasad i wytycznych • 
w zakresie diagnozowania stanu technicznego istniejących 
ociepleń budynków. Opisano, co prawda, potencjalnie moż-

liwe zakresy robót renowacyjnych ocieplonych elewacji bu-

dynków oraz parametry starego ocieplenia przy planowa-

nym ponownym dociepleniu, natomiast nadal otwartym 
pytaniem pozostaje: czy zawsze i w jaki sposób określić 
globalną stateczność i trwałość starego ocieplenia przed 

wykonaniem nowego? Należy przy tym pamiętać, że wyko-

nując docieplanie starego ocieplania „dokładamy” kolejne 
12–15 kg na każdy metr kwadratowy elewacji.

Wydaje się, że bez względu na planowany zakres robót reno-

wacyjnych proces diagnostyki ocieplenia elewacji powinien 
być przeprowadzony w pełnym jej zakresie – w tym także 
w zakresie badań odkrywkowych i laboratoryjnych. Najgorszy 
z możliwych scenariuszy byłby bowiem taki, gdyby wydano 
środki finansowe (często kredytowane) na renowację elewa-

cji (nawet tę powierzchniową), a w niedługim czasie po re-

moncie nastąpiłoby odspojenie warstwy starego ocieplenia 
od podłoża lub inna usterka możliwa do usunięcia na etapie 
robót remontowych.
Powyższe wnioski, zdaniem autorów, mogą stanowić uogól-
nione refleksje dotyczące opisywanego w publikacji zagad-

nienia. Wydaje się, obserwując procesy zapytań ofertowych 
– w tym „cen wygrywających” zlecenia na opracowania opinio-

twórczo-projektowe, że problem renowacji istniejących ocie-

pleń jest zagadnieniem nieco bagatelizowanym. Należy pamię-

tać, że podobnie było z metodą lekką mokrą. W początkowym 
okresie jej stosowania wydawało się, że sprawa jest banalna – 
wystarczy nakleić styropian lub wełnę, zakołkować, zaciągnąć 
klejem, dołożyć siatkę i tynk i „po robocie”. Dopiero w kolej-
nych latach, na skutek wad i usterek, środowisko ekspertów 
doszło do wniosku, że jest wiele zagadnień wymagających 
uzupełnienia i doprecyzowania. Zdaniem autorów niniejszej 
publikacji – warto uświadamiać inwestorów o potrzebie dia-

gnostyki istniejących elewacji budynków – nawet jeśli pierwot-
nie planowana była jedynie poprawa estetyki. Opisany przy-

padek wydaje się być dobrym tego przykładem.
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Rys. 16. Widok budynku po robotach renowacyjnych


