
Elewacjami wentylowanymi nazywane są 
zestawy odpowiednio dobranych ele-
mentów tworzących kompletne systemy 

ocieplenia i wykończenia ścian budynków. 
Systemy te  składają  się z:

■  podkonstrukcji, niekiedy zwanych rusz-
tami, najczęściej wykonanych z alumi-
nium lub ze stali, rzadziej z drewna; 

■  materiałów termoizolacyjnych – najczę-
ściej stosowana jest wełna mineralna,  
a w częściach budynków narażo-

W artykule przedstawiono  
zasady przeprowadzania 
ocen okresowych elewacji 
wentylowanych oraz 
podstawowy zakres 
czynności pozwalających 
określać ich stan 
techniczny. Opisano 
również metody eksperckie 
pozwalające na 
diagnozowanie 
omawianych systemów 
elewacyjnych. 

Okresowe oceny stanu technicznego 
elewacji budynków 
Cz. 6. Elewacje wentylowane

nych na zawilgocenie – styropian 
ekstrudowany;

■  okładzin elewacyjnych – dostępny jest 
bardzo szeroki wybór okładzin kamien-
nych, ceramicznych, betonowych, włók-
no-cementowych, drewnianych, stalo-
wych, aluminiowych, ze szkła, z tworzyw 
sztucznych, metali kolorowych, lamina-
tów HPL (ang. high pressure laminates, 
tj. laminaty wysokociśnieniowe);

■  łączników mechanicznych – w jednym 
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systemie zazwyczaj występuje kilka ro-
dzajów łączników, np. do mocowania 
okładzin do podkonstrukcji, połącze-
nia poszczególnych elementów pod-
konstrukcji, mocowania systemu elewa-
cyjnego do ścian oraz mocowania ter-
moizolacji do ścian.

Cechą charakterystyczną systemów ele-
wacji wentylowanych jest występowanie 
szczelin wentylacyjnych pomiędzy warstwa-
mi termoizolacyjnymi a okładzinami ele-

Rys. 1. Schemat ideowy elewacji wentylowanej 
[1]: 1 – okładzina elewacyjna, 2 – ruszt,         
3 – folia paroprzepuszczalna (opcjonalnie), 4 – 
termoizolacja, 5 – ściana zewnętrzna budynku, 
6 – szczelina wentylacyjna,  7 – przepływające 
powietrze

Rys. 2. Elewacje wentylowane wczoraj i dzisiaj: a) historyczne rozwiązanie elewacji wentylowanej; b) 
rozwiązanie współczesne [2]: 1 – ściana nośna; 2 – termoizolacja; 3 – podkonstrukcja; 4 – okładzina; 
5 – łącznik mechaniczny
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Oprócz planowanych kontroli okresowych 
należy wykonywać niezbędne kontrole bez-
piecznego ich użytkowania. Powinny być 
przeprowadzane zawsze po wystąpieniu 
czynników zewnętrznych oddziaływujących 
na obiekty, związanych z działaniem człowie-
ka lub sił natury, powodujących bezpośrednie 
zagrożenia uszkodzenia elewacji. W przypad-
ku elewacji wentylowanych czynnikiem takim 
najczęściej są silne wiatry.

Pozaplanowe kontrole niezbędne są rów-
nież w przypadkach montowania na konstruk-
cjach elewacji wentylowanych dodatkowych 
urządzeń, jak np. anten satelitarnych lub ka-
mer monitoringu.

Oceny stanów technicznych 
elewacji wentylowanych
Badania i oceny stanów technicznych 

elewacji wentylowanych powinny rozpoczy-
nać się od zapoznania się z dokumentacja-
mi powykonawczymi systemów elewacyj-
nych oraz wynikami wcześniejszych kon-
troli. Zapoznanie się z konstrukcjami ele-
wacji wentylowanych oraz materiałami za-
stosowanymi do ich wybudowania jest ko-
nieczne w celu doboru właściwych metod 
i sprzętu badawczo-diagnostycznego, po-
nieważ zakres kontroli bezpośrednio zale-
ży od rodzaju konstrukcji oraz materiałów 
zastosowanych w zestawach elewacyjnych. 
Na tym etapie oceny należy wytypować do 
badań fragmenty elewacji najbardziej nara-
żone na degradację lub uszkodzenia pod-
czas użytkowania.

wacyjnymi, w których przepływa powietrze. 
Przepływające powietrze skutecznie odpro-
wadza z systemów elewacyjnych wilgoć na-
gromadzoną w termoizolacjach i ścianach. 

Schemat ideowy elewacji wentylowanej 
pokazano na rys. 1. [1].

Obecnie stosowane systemy elewacji wen-
tylowanych stanowią udoskonalenie rozwią-
zań elewacyjnych znanych już w średniowie-
czu, m.in. w Skandynawii, gdzie przy wznosze-
niu budynków mieszkalnych, stodół i stajni sto-
sowano bardzo podobne rozwiązania – do ba-
li stanowiących wewnętrzne warstwy konstruk-
cyjne ścian (poz. 1. na rys. 2a) mocowane były 
pionowe drewniane łaty (poz. 3. na rys. 2a), do 
których przybijano w poprzek kolejną warstwę 
desek (poz. 4. na rys. 2a). Wolne  przestrze-
nie  wypełniano słomą, niekiedy wymiesza-
ną  z gliną, która służyła jako warstwa termo-
izolacyjna (poz. 2. na rys. 2a). Pomiędzy war-
stwami słomy a deskami zewnętrznymi pozo-
stawiano niewielkie szczeliny do odprowadze-
nia nadmiaru wilgoci i wentylacji warstw ter-
moizolacyjnych. Deski do łat przybijano kuty-
mi gwoźdźmi (poz. 5. na rys. 2a).

W Europie Zachodniej elewacje wentylowa-
ne zaczęto stosować na szeroką skalę od 
końca lat 50. XX wieku. W Polsce od przeło-
mu lat 80. XX wieku elewacje wentylowane  
z okładzinami z blach stalowych moco-
wanych do rusztów stalowych stosowa-
no m.in. do ocieplenia budynków z wielkiej 
płyty. Obecnie elewacje wentylowane stoso-
wane są na większości typów budynków, na 
obiektach biurowych, mieszkalnych, prze-
mysłowych, szpitalach, szkołach (fot. 1.).  
W nowoczesnych budynkach energooszczęd-
nych okładziny elewacji wentylowanych coraz 
częściej wykonywane są w postaci paneli foto-
woltaicznych, przez co elewacje oprócz funkcji 
estetycznych pełnią również funkcje praktyczne.

Elewacje wentylowane, analogicznie jak in-
ne, są narażone na szkodliwe wpływy atmos-
feryczne i niszczące działania czynników wy-
stępujących podczas użytkowania obiektu, w 
tym czynników o charakterze antropologicz-
nym. Z tego też powodu elewacje powinny 
podlegać systematycznym przeglądom, ba-
daniom oraz naprawom, aby mogły być bez-
piecznie eksploatowane.

Ustawa Prawo budowlane [3], w art. 62, 
zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów 
budowlanych do przeprowadzania ich kon-
-troli okresowych:

■  co najmniej raz w roku, polegających na 
sprawdzaniu stanu technicznego ele-
mentów budynków narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących pod-
czas użytkowania obiektów; z tego obo-
wiązku zwolnieni są właściciele budyn-
ków jednorodzinnych oraz zagrodowych 
i letniskowych;

■  co najmniej raz na 5 lat, polegających na 
sprawdzaniu stanu technicznego i przy-

datności do użytkowania obiektów bu-
dowlanych, estetyki obiektów budowla-
nych oraz ich otoczenia. 

W przypadku budynków o powierzchni za-
budowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m2  kontrole okreso-
we powinny być przeprowadzane co najmniej 
dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 
do 30 listopada, a zakresy tych kontroli powin-
ny być takie jak dla kontroli rocznych.

Podczas kontroli zawsze oceniany jest stan 
techniczny oraz estetyczny systemów elewacyj-
nych, szczególnie elewacji wentylowanych, po-
nieważ wyroby tego typu mają duży wpływ na 
trwałość i bezpieczeństwo użytkowania budyn-
ków oraz ich właściwości termoizolacyjne.

W przypadku okładzin elewacji wyko-
nanych w postaci paneli fotowoltaicznych  
w zespołach oceniających ich stan technicz-
ny powinni uczestniczyć inżynierowie energe-
tycy mający doświadczenie w ocenie właści-
wości energetycznych i bezpieczeństwa użyt-
kowania tego typu wyrobów. 

Wzrost zainteresowania elewacjami wen-
tylowanymi wśród inwestorów i wykonaw-
ców skutkuje coraz powszechniejszym ich 
stosowaniem. Niestety jak wskazują obser-
wacje, wiąże się to ze wzrostem liczby awa-
rii. Liczne ekspertyzy elewacji wentylowanych 
budynków oraz opisy charakteru ich uszko-
dzeń, przedstawione w [4–6], dają podstawy 
do stwierdzenia, że kontrole okresowe, były – 
w wielu przypadkach – przeprowadzane nie-
zbyt starannie. 

Fot.1. Współczesna elewacja wentylowana z okładzinami w postaci kasetonów na budynku 
biurowym



Podczas wizyt na obiektach przeprowa-
dza się wywiady środowiskowe z zarządcami 
(właścicielami) oraz – jeżeli jest to możliwe – 
z mieszkańcami/użytkownikami kontrolowa-
nych nieruchomości. W ramach powyższych 
czynności ustala się:

■  samoistne uszkodzenia okładzin ele-
wacyjnych – fakt ten może świadczyć  
o uszkodzeniach rusztów, elementów mo-
cujących systemy elewacyjne do ścian lub 
też połączeń „ruszt – okładzina”;

■  od strony wewnętrznej pomieszczeń –
występowanie przebarwień lub zawilgo-
ceń ścian zewnętrznych, co może świad-
czyć o uszkodzeniach folii paroprze-
puszczalnych, rozprężeniu się termoizo-
lacji i zanikaniu szczelin wentylacyjnych.

Badania wizualne (oględziny) elewacji 

budynków przeprowadza się w warunkach 
naturalnego oświetlenia, w godzinach od  
9.00 do 15.00. Są to wstępne oce-
ny stanów technicznych elewacji wen-
tylowanych pozwalające wytypo-
wać do dalszych szczegółowych ba-
dań instrumentalnych fragmenty elewacji  
z widocznymi oznakami degradacji lub 
uszkodzeniami. Badania wizualne realizowa-
ne są za pomocą lornetki. Kontrole elewa-
cji budynków niskich i średniowysokich prze-
prowadza się z poziomu terenu, a budynków 
wysokich oraz wysokościowych – kontro-
le fragmentów elewacji położonych powyżej 
25 m nad poziomem terenu – z podnośnika. 
Zauważone uszkodzenia nanoszone są na 
wcześniej przygotowane rzuty elewacji.

Wytypowane fragmenty elewacji (w tym 
objęte we wcześniejszych protokołach z prze-
glądów okresowych zaleceniami remontów) 
oraz wykryte podczas oględzin zmiany i 
uszkodzenia ocenia się za pomocą sprzętu 
badawczo-analitycznego: teodolitów oraz ni-
welatorów, kamer termowizyjnych, endosko-
pów technicznych, mierników grubości lakie-
ru itp. z dokładnością pozwalającą na wiary-
godne oceny stanów technicznych.

Pierwszy etap kontroli – 
badania wizualne elewacji
Podczas badań wizualnych elewacji wentylo-

wanych na I etapie typowane są okładziny z wi-
docznymi uszkodzeniami (pęknięciami, rozwar-
stwieniami, deformacjami) – fot. 2. i 3. Szczegól-
ną uwagę zwraca się na przebieg spoin pomię-
dzy okładzinami systemów elewacyjnych. Zaniki 
spoin lub występowanie spoin o nierównomier-
nych grubościach na różnych fragmentach ele-
wacji (fot. 3.) świadczą m.in. o:

■  naruszeniu lub uszkodzeniu połączeń 
„okładzina – ruszt”;

■  uszkodzeniach rusztów lub łączników 
mechanicznych mocujących systemy 
elewacyjne do ścian, najczęściej w przy-
padkach widocznych zmian w spoinach 
poziomych, które podczas drugiego eta-
pu kontroli dodatkowo sprawdza się ma-
nualnie i endoskopowo.

Podczas badań wizualnych elewacji zwra-

ca się uwagę na przebarwienia występują-
ce na okładzinach mineralnych (m.in. betono-
wych, kamiennych i włókno-cementowych). 
Przebarwienia świadczą o ich trwałym zawil-
gacaniu wywołanym zanikiem szczelin wenty-
lacyjnych pod okładzinami, np. wskutek roz-
prężenia się wełny mineralnej lub odspojenia 
się folii paroprzepuszczalnej. Celem spraw-
dzenia wyżej wymienionych usterek w dal-
szej części kontroli przestrzeń pod tymi okła-
dzinami poddaje się dodatkowym ocenom 
endoskopowym.

W przypadku występowania okładzin ka-
miennych (np. z piaskowca, wapienia, trawer-
tynu) i betonowych szczególną uwagę zwra-
ca się na pojawienie się przebarwień w miej-
scach występowania kotew kamieniarskich 
w okładzinach (fot. 4.). Przebarwienia czę-
sto świadczą o uszkodzeniach gniazd kotew. 
Fragmenty elewacji z opisanymi objawami 
sprawdzane są za pomocą endoskopu.

 W przypadkach oceny stanów technicz-
nych elewacji budynków po oddziaływa-
niach wyjątkowych, najczęściej silnych wia-
trów, szczególną uwagę zwraca się nawet na 
niewielkie deformacje okładzin (fot. 6.), któ-
re mogą świadczyć o poważnych uszkodze-
niach systemu elewacyjnego.

Drugi etap kontroli  
– kontrola organoleptyczna  
i instrumentalna
Na drugim etapie kontroli przeprowadza 

się sprawdzenie elementów wytypowanych 
podczas pierwszego etapu oraz innych frag-
mentów elewacji, których stan techniczny 
nie może być oceniany wyłącznie na pod-
stawie badań wizualnych. Ten etap wyma-
ga bezpośredniego kontaktu osób dokonu-
jących przeglądów z elementami elewacji. Ze 
względu na wymagania BHP w budynkach ni-
skich i średniowysokich kontrole te najczę-
ściej przeprowadzane są z podnośników,  
a w budynkach wysokich oraz wysokościo-
wych – z rusztowań wiszących. Należy unikać 
stosowania podestów wiszących z uwagi na 
możliwość uszkodzenia elewacji kołami opo-
rowymi rusztowań.

Kontrolami endoskopowymi obejmuje 
się wszystkie fragmenty elewacji, na któ-
rych stwierdzono zmiany grubości spoin po-
między sąsiednimi okładzinami, uszkodze-
nia okładzin lub ślady zawilgocenia (fot. 3. 
i 4.).  Celem tych kontroli jest ocena, czy nie 
doszło do:

■  uszkodzeń okładzin elewacyjnych od 
strony wewnętrznej,

■  zmniejszenia przestrzeni wentylowanych 
pomiędzy okładzinami a termoizolacją 
(fot. 7.),

■  uszkodzeń połączeń „ruszt – elewacja” 
(fot. 8.),

■  uszkodzeń rusztu (fot. 9.). 
Podczas kontroli organoleptycznych oce-

nia się stabilność mocowania okładzin do 
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E  Fot. 2. Deformacje i uszkodzenia okładzin  

z włókno-cementu na elewacji wentylowanej. 
Strzałkami zaznaczono zauważone deformacje 
i uszkodzenia

Fot. 3. Zmiany grubości spoin pomiędzy 
okładzinami elewacyjnymi wskutek naruszenia 
połączenia „agrafka okładziny – ruszt”  – 
oznaczone fragmenty czerwoną elipsą 

Fot. 4. Uszkodzenia okładzin z piaskowca wykryte na podstawie występujących objawów oraz 
potwierdzone endoskopem technicznym: a) widok anomalii na okładzinach elewacji,  
b) uszkodzenie gniazda kotwy – gniazdo wypełniono zaprawą klejącą c) pęknięte gniazdo kotwy 
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podkonstrukcji. Przede wszystkim kontrolo-
wane są okładziny na tych fragmentach ele-
wacji, gdzie stwierdzono zmiany grubości lub 
liniowości przebiegu spoin. Kontroli dokonu-
je się ręcznie, odrywając  okładzinę od ścia-
ny lub dociskając ją do ściany. Obciążenia 
odrywające oraz dociskające przykładane są 
również do okładzin, na powierzchniach któ-
rych stwierdzono występowanie przebarwień 
żywicy oraz  pęknięć włoskowatych. Oprócz 
fragmentów elewacji z anomaliami sprawdza 
się również nie mniej niż 10% powierzchni in-
nych losowo wybranych fragmentów elewacji. 

Podczas kontroli organoleptycznych ele-
wacji wentylowanych zwraca się szczególną 
uwagę na stan techniczny elementów pod-
trzymujących okładziny (fot. 10.), jeżeli ta-
kie występują. Elementy te sprawdza się pod 
względem występowania korozji oraz uszko-
dzeń mechanicznych. Sprawdzeniami obej-
muje się nie mniej niż 10% losowo wybranych 
okładzin.

W przypadku elewacji wentylowanych z za-
stosowaniem kasetonów metalowych w ra-
mach kontroli organoleptycznych sprawdza 
się stan techniczny łączników mechanicz-
nych. Ze względu na rozszerzalność termicz-
ną okładzin łączniki mechaniczne często ule-
gają uszkodzeniom (fot. 11.).

Niezwykle istotna z punktu widzenia za-
pewnienia bezpieczeństwa użytkowania bu-
dynków jest ocena attyk elewacji wentylo-
wanych. W ramach kontroli organoleptycz-
nych okładziny poziome zamocowane na at-
tykach poddaje się (ręcznej) próbie odrywa-
nia oraz przesunięcia. Badaniami tymi obej-
muje się nie mniej niż 20% losowo wybranych 
okładzin.

W przypadku wykonywania kontroli okre-
sowych budynków w okresie zimowym za-
leca się  wykonywanie pomiarów termowi-
zyjnych elewacji. Umożliwiają one wykry-
wanie fragmentów elewacji, w których do-
szło do zmian w warstwach termoizolacyj-
nych (np. zamakanie, osuwanie się wełny mi-
neralnej itp.).

Wykryte w trakcie kontroli uszkodzenia 
elewacji dokumentuje się przez rejestrację 
fotograficzną oraz identyfikację na rzutach 
elewacji. Dokumentacja taka powinna rów-
nież umożliwiać precyzyjne określanie miejsc 
występowania zarejestrowanych elementów 
(rys. 3.).

Dane zawarte w protokołach kontroli stano-
wią podstawę do sporządzenia zestawienia 
robót remontowych:

■  robót konserwacyjnych,
■  napraw bieżących,
■  napraw głównych.
Na podstawie tego zestawienia podejmo-

wane są decyzje co do kolejności dalszych 
prac.   

W protokołach powinny być odniesienia 
do ustaleń wcześniej przeprowadzanych 
przeglądów, zarówno do sprawdzenia po-

Fot. 5. Uszkodzenie okładziny ceramicznej elewacji wentylowanej wskutek przymocowania do 
niej kamery oraz klimatyzatora – miejsca oznaczone strzałkami

Fot. 6. Deformacje okładzin elewacyjnych  
po wichurze 

Fot. 7. Zanik szczeliny wentylacyjnej  
w elewacji wskutek rozprężenia się wełny 
mineralnej

prawności zrealizowanych zaleceń, jak też 
porównania obecnego i ówczesnych stanów 
technicznych budynków. Protokoły powinny 
zawierać także dane osób przeprowadzają-
cych ocenę.

Oprócz formalnego przekazania protoko-
łów z przeprowadzonych kontroli niezwykle 
istotną rolą ekspertów jest wyjaśnienie admi-
nistratorom lub właścicielom budynków wpły-
wu wykrytych wad na trwałość i bezpieczeń-
stwo użytkowania tych budynków.

Podsumowanie i wnioski
Trwałość i niezawodność elewacji wentylo-

wanych budynków w dużej mierze są związa-
ne z prawidłowo przeprowadzanymi kontro-
lami (przeglądami) okresowymi. Wykrywane 
podczas tych kontroli anomalie oraz uszko-
dzenia fragmentów elewacji zapobiegają dal-
szej ich degradacji, a także obniżają do ak-
ceptowalnych poziomów ryzyka wystąpienie 
awarii budowlanych. 

Na podstawie badań wizualnych można 
stwierdzić, że na wielu budynkach, gdzie 
doszło do awarii lub poważnych degradacji 
elewacji wentylowanych, kontrole okresowe 
były przeprowadzane niewłaściwie. Niepra-
widłowości te najczęściej były związane z:

■  ograniczonymi wiadomościami rzeczo-
znawców o ocenianych systemach ele-
wacji wentylowanych,

■  stosowaniem niewłaściwych narzędzi 
oraz środków uniemożliwiających pra-
widłowe zdiagnozowanie systemów 
elewacyjnych.

Zaproponowany zakres badań i ocen w ra-

mach kontroli elewacji wentylowanych po-
zwala na uzyskiwanie obiektywnych ocen ich 
stanów technicznych. 

Prace związane z ich  ocenami powin-
ny być wykonywane przez rzeczoznaw-
ców lub inżynierów z uprawnieniami, ma-
jących wiedzę i odpowiednie uprawnienia 
specjalistyczne.



[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1065 z później-
szymi zmianami).
[8] Runkiewicz L., Kopyłow O., Sieczkowski J., Okresowe oceny 
stanów technicznych elewacji wentylowanych w budynkach. XVI 
Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy 
Budowlanego, Kielce-Cedzyna 2020.
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Streszczenie: Elewacje wentylowane niewąt-
pliwie należą do grupy najczęściej stosowa-
nych systemów elewacyjnych we współcze-
snym budownictwie. Na system ten składa-
ją się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termicz-
na, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze 
wzrostem powierzchni zrealizowanych elewa-
cji zwiększa się również liczba ich awarii. Czę-
sto ich przyczyny związane są nie tylko z po-
myłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale 
z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zmini-
malizowanie ryzyka wystąpienia  awarii  elewa-
cji wentylowanych jest możliwe dzięki systema-
tycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen 
tych elewacji budynków. 
W artykule przedstawiono zasady przeprowa-
dzania ocen okresowych elewacji wentylowa-
nych oraz podstawowy zakres czynności po-
zwalających określać ich stan techniczny. Opi-
sano również metody eksperckie pozwalają-

ce na diagnozowanie omawianych systemów 
elewacyjnych.   
Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, oce-
na stanu technicznego, bezpieczeństwo użyt-
kowania, kontrola okresowa

Abstract: PERIODIC ASSESSMENTS 
OF THE TECHNICAL CONDITION OF 
BUILDING FACADES. PART 6. VENTILATED 
FACADES. Ventilated facades belong to the 
group of the most frequently used facade 
systems in modern construction. The system 
consists of: substructure (grate), thermal 
insulation, ventilation gap and cladding. 
Along with the increase in the area of the 
completed facades, the number of their 
failures also increased. Often the causes of 
breakdowns are associated not only with 
design mistakes, but also with negligence 
during use. Minimizing the risk of failure 
of ventilated facades is possible thanks to 
systematic periodic assessments of these 
building facades.
The paper presents the principles of 
conducting periodic assessments of 
ventilated facades and the basic scope 
of activities allowing to determine their 
technical condition. Also, expert methods 
are described which allow to diagnose the 
discussed facade systems.
Keywords: ventilated facades, technical 
condition assessment, operational safety, 
periodic inspection
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Fot. 8. Uszkodzenie połączenia „okładzina 
kamienna – ruszt” powodujące odpadanie 
okładzin

Fot. 9. Wyniki kontroli endoskopem 
technicznym rusztu elewacji wentylowanej – 
na fragmentach elewacji  oznaczonych 
elipsami stwierdzono objawy korozji

Fot. 10. Fragment elewacji wentylowanej  
z widocznymi elementami podtrzymującymi 
okładziny oznaczony elipsą
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Fot. 11. Połączenia kasetonów stalowych z rusztem wymagające przeprowadzenia 
sprawdzenia okresowego [8]: 1 – uszkodzenie otworu montażowego wskutek rozszerzalności 
termicznej kasetonów; 2 – uszkodzenie nitu wskutek rozszerzalności termicznej kasetonów;  
3 – połączenie wymagające sprawdzenia pod względem możliwych uszkodzeń krawędzi 
przyotworowych

Rys. 3. Przykładowy rzut elewacji  
z zaznaczonymi miejscami występowania 
wad i uszkodzeń (cyfry są odnośnikami do 
tekstowego opisu uszkodzeń) wraz z ich 
opisem i zaleceniami naprawy 


