
Elewacje wentylowane z okładzinami 
włóknisto-cementowymi niewątpliwie 
należą do grupy najczęściej stosowa-

nych elewacji wentylowanych. Spowodowane 
jest to między innymi właściwościami wska-
zanymi poniżej.

1) Walory estetyczne 
Współczesne technologie pozwalają nada-

wać okładzinom z włóknocementu bardzo róż-
norodny wygląd – okładziny mogą mieć różne 
kolory, faktury i wymiary. Mogą być one barwio-
ne w masie, wykonywane z zewnętrzną warstwą 
fakturową (np. imitującą drewno lub kamień),  
a także malowane po zamontowaniu lub na-
wet tynkowane. Obecnie producenci okładzin 
elewacyjnych proponują nawet wyroby z moż-
liwością trwałego nadruku fotografii. Prawie nie-
ograniczone możliwości związane z wykańcza-
niem powierzchni zewnętrznych okładzin po-
zwalają dopasować elewacje budynków do re-
gionalnych tradycji architektonicznych, okre-
ślonych środowisk urbanistycznych, zrealizo-
wać najśmielsze wizje architektów. Powoduje to, 
że elewacje wentylowane z okładzinami włók-
nisto-cementowymi można spotkać zarówno 
na nowo wznoszonych, jak i rekonstruowanych 
budynkach różnego typu oraz przeznaczenia 
(mieszkalnych wielorodzinnych, a także jedno-

W artykule przedstawiono 
zasady przeprowadzania ocen 
okresowych elewacji 
wentylowanych z okładzinami 
włóknisto-cementowymi,  
a także podstawowy zakres 
czynności pozwalających 
określić ich stan techniczny. 
Opisano również metody 
eksperckie umożliwiające 
diagnozowanie omawianych 
systemów elewacyjnych. 

Okresowe oceny stanu technicznego 
elewacji budynków  
Cz. 8. Elewacje wentylowane  
z płyt włóknisto-cementowych

rodzinnych, biurowych, przemysłowych, szpi-
talach, filharmoniach, muzeach itp.). Elewacje 
wentylowane z okładzinami włóknisto-cemento-
wymi mogą występować na całych powierzch-
niach elewacji lub też na niewielkich ich frag-
mentach (fot. 1. i 2.).

2)  Właściwości fizykomecha-
niczne włóknocementu 

Włóknocementem lub fibrocementem (łac. 
fibro – włókno, cementum – cement) nazy-
wany jest materiał budowlany składający się  
z cementu lub krzemianu wapnia (utworzo-
nego w wyniku reakcji chemicznej materiałów 
krzemionkowych i wapiennych) oraz mineral-
nych wypełniaczy, zbrojony włóknami (roz-
proszonymi lub ciągłymi splotami, taśmami, 
bądź siatkami i tkaninami) [1]. Płyty z włókno-
cementu charakteryzują się wysoką wytrzy-
małością mechaniczną (minimalna wytrzy-
małość na zginanie płaskich elewacyjnych 
płyt włóknisto-cementowych wg [2] wynosi  
4 MPa), elastycznością i trwałością. 

3)  Konkurencyjna cena płyt 
włóknisto-cementowych 

Duża konkurencja na rynku doprowadziła 
do tego, że elewacje z płyt włóknisto-cemen-
towych są rozwiązaniami bardzo przystępny-
mi cenowo.
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4) Bezpieczeństwo dla środowiska oraz 
możliwość recyklingu

 Współczesne wyroby włóknisto-cemento-
we, legalnie udostępniane na rynku, UE są 
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Fot. 1. Fragmenty elewacji wentylowanej  
z okładzinami włóknisto-cementowymi na 
ścianach budynku wysokiego o funkcji biurowo- 
-usługowej 
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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 powierzchniach 
zabudowy przekraczających 2000 m2 oraz 
innych obiektów budowlanych o powierzch-
niach dachów przekraczających 1000 m2 
kontrole okresowe powinny być przeprowa-
dzane co najmniej dwa razy w roku, w termi-
nach do 31 maja oraz do 30 listopada, a za-
kresy tych kontroli powinny być takie jak dla 
kontroli rocznych.

Oprócz planowanych kontroli okresowych 
należy realizować, w miarę potrzeb, kontrole 
bezpiecznego użytkowania. Kontrole tego ty-

nieszkodliwe dla zdrowia ludzi. Należy za-
uważyć, że pierwotnie [1] wyroby z włóknoce-
mentu wykonywano z zastosowaniem azbe-
stu. Pierwsze prototypowe płyty włóknoce-
mentowe zostały wyprodukowane pod koniec 
XIX w. przez Austriaka Ludwiga Hatscheka ja-
ko mieszanka cementu i azbestu. Pod koniec 
XIX w. wzrosło zapotrzebowanie na materia-
ły mniej palne, tańsze, odporniejsze na dzia-
łanie zmiennych temperatur oraz bardziej wy-
trzymałe i trwalsze niż znane dotąd trady-
cyjne materiały budowlane. W pierwszej au-
stro-węgierskiej fabryce azbestu (należącej 
do L. Hatscheka) wyprodukowano okładziny 
dachowe włóknisto-cementowe, nieco póź-
niej rozpoczęto produkcję okładzin ścien-
nych. Okładziny z włóknocementu z zastoso-
waniem azbestu produkowano do roku 1976. 
Po stwierdzeniu szkodliwości azbestu dla 
zdrowia ludzi do produkcji okładzin z włók-
nocementu zaczęto stosować ok. 200 rodza-
jów włókien, wytwarzanych np. z bazaltu czy 
celulozy.

Włóknisto-cementowe płyty we współcze-
snych elewacjach wentylowanych występują 
w postaci płyt płaskich lub profilowanych. Te 
ostatnie najczęściej są stosowane w budyn-
kach przemysłowych oraz rolniczych. 

Pod względem kształtów i wymiarów wy-
różnia się następujące rozwiązania okładzin  
z włókno-cementu:

–  okładziny (płytki) o bokach nieprzekra-
czających 850 mm,

–  okładziny o bokach powyżej 850 mm,
–  panele sidingowe o długości od 2500 

mm do 6000 mm oraz o szerokości od 
200 mm do 300 mm.

Okładziny z włóknocementu mocowane są 
do podkonstrukcji aluminiowych (najczęściej 
stosowane rozwiązanie), stalowych lub drew-
nianych oraz wielomateriałowych (łączących 
w sobie elementy tworzywowe i metalowe). 
Mocowane są one za pomocą łączników me-
chanicznych widocznych (przelotowych) lub 
ukrytych, a także klejenia (rys. 1.).

 Elewacje wentylowane z okładzinami 
włóknisto-cementowymi są szczególnie na-
rażone na szkodliwe wpływy atmosferycz-
ne oraz niszczące czynniki występujące pod-
czas użytkowania obiektu, w tym czynni-
ki o charakterze antropologicznym. Najbar-
dziej niebezpiecznym czynnikiem wpływa-
jącym na trwałość i bezpieczeństwo użytko-
wania elewacji wentylowanych z okładzina-
mi włóknisto-cementowymi jest karbonatyza-
cja zachodząca w okładzinach na skutek dy-
fuzji dwutlenku węgla (CO2) do porów ma-
trycy cementowej okładziny oraz dalszej re-
akcji chemicznej z produktami hydratacji ce-
mentu portlandzkiego. Z badań [3] wynika, 
że po 5 latach użytkowania w sprzyjających 
warunkach okładziny z włóknocementu mo-
gą w istotny sposób utracić swoje pierwotne 
właściwości fizykomechaniczne. Oprócz tego 
włóknocementy są materiałami nasiąkliwy-

mi, co może prowadzić do deformacji (skur-
czu) okładzin. W przypadku pomyłek projek-
towych lub wykonawczych elewacje wentylo-
wane z okładzinami z włóknocementów mo-
gą ulegać awariom. Z tego też powodu po-
winny one podlegać systematycznym prze-
glądom i naprawom, aby mogły być długo  
oraz bezpiecznie eksploatowane.

Ze względu na specyfikę oraz dużą ilość 
elewacji wentylowanych z okładzinami  
z włóknocementów celem artykułu jest przed-
stawienie szczegółów kontroli okresowych te-
go typu systemów elewacyjnych i uściślenie 
informacji przedstawionych w [4, 5].

Ustawa Prawo budowlane [6], w art. 62, 
zobowiązuje właścicieli i zarządców obiek-
tów budowlanych do przeprowadzania ich 
kontroli okresowych:

•  co najmniej raz w roku, polegających na 
sprawdzaniu stanu technicznego ele-
mentów budynków, narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 

Fot. 2. Fragmenty elewacji 
wentylowanej na ścianach budynku 
mieszkalnego

Rys. 1. Elewacje wentylowane z płyt i sidingu z włóknocementu: a) widoczne mocowanie płyt 
(przelotowe); b) niewidoczne mocowanie płyt (łączniki mechaniczne ukryte); c) mocowanie klejowe; 
d) siding – przelotowe mocowanie łączników mechanicznych (źródło: rysunek O. Kopyłow na 
podstawie ETAG 034)



pu przeprowadzane są zawsze po wystąpie-
niu niekorzystnych czynników zewnętrznych 
oddziaływających na obiekty, związanych  
z działaniem człowieka lub sił natury powodu-
jących bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia 
elewacji (np. silnych wiatrów).

Tak samo jak w przypadku innych typów 
elewacji wentylowanych uzasadnione są po-
zaplanowe kontrole w przypadkach stwier-
dzenia ingerencji w konstrukcje elewacji wen-
tylowanych, np. zawieszenia na okładzinach 
anten satelitarnych lub kamer monitoringu.

Oceny stanów technicznych 
elewacji wentylowanych
Przeprowadzanie ocen stanów technicz-

nych elewacji wentylowanych z okładzinami 
włóknisto-cementowymi powinno rozpoczy-
nać się od zapoznania się z dokumentacją 
powykonawczą systemu elewacyjnego oraz 
wcześniejszymi wynikami kontroli. W trak-
cie zapoznania się z dokumentacją powyko-
nawczą należy wytypować do kontroli frag-
menty elewacji najbardziej narażone na de-
gradację lub uszkodzenia użytkowe. W każ-
dym przypadku kontrolami należy objąć miej-
sca, w których okładziny mogą być narażone 
na długotrwałe oddziaływanie wilgoci (frag-
menty elewacji w poziomie cokołów, daszków 
przy wejściach do budynków oraz wystają-
cych części elewacji, attyk, a także fragmenty 
elewacji położone przy rynnach spustowych). 
Szczególnej kontroli powinny podlegać frag-
menty elewacji w pobliżu narożników budyn-
ków z uwagi na procesy aerodynamiczne za-
chodzące w tych obszarach. Zawsze nale-
ży sprawdzać stany techniczne części elewa-

cji położonych wzdłuż dróg komunikacyjnych 
(narażone są na uszkodzenia o charakterze 
antropogenicznym) oraz położone nad nimi.

Podczas wizji lokalnych należy przeprowa-
dzać wywiady środowiskowe z zarządcami 
(właścicielami) oraz – jeżeli jest to możliwe – 
z mieszkańcami/użytkownikami kontrolowa-
nych nieruchomości. W ramach powyższych 
czynności powinny być ustalane:

–  samoistne uszkodzenia okładzin elewa-
cyjnych lub ich widoczne deformacje 
(fakt ten może świadczyć o degradacji 
okładzin włóknisto-cementowych, uszko-
dzeniach rusztów, elementów mocują-
cych systemy elewacyjne do ścian lub też 
połączeń ruszt–okładzina, a także zaniku 
lub zapchaniu szczelin wentylacyjnych);

–  od strony wewnętrznej pomieszczeń – 
występowanie przebarwień lub zawilgo-
ceń ścian zewnętrznych, co może świad-
czyć o uszkodzeniach folii paroprzepusz-
czalnych, rozprężeniu się termoizolacji 
oraz zanikaniu szczelin wentylacyjnych.

Następnie przystępuje się do badań wi-
zualnych. Kontrolę elewacji budynków na-
leży przeprowadzać w warunkach natural-
nego oświetlenia, w godzinach od 9.00 do 
15.00. Jest to wstępna część oceny sta-
nów technicznych elewacji, pozwalająca wy-
typować do dalszych szczegółowych badań,  
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, 
fragmenty elewacji z widocznymi zmianami 
(przebarwieniami, wykwitami, deformacjami) 
oraz uszkodzeniami. Szczególną uwagę na-
leży zwracać na okładziny z nacięciami i wy-
cięciami (najczęściej występują w obszarach 
otworów okienno-drzwiowych), gdyż mają 
tendencję do spękań (rys. 2. i fot. 3.). Oglę-
dziny dokonywane są za pomocą lornetki. Dla 
budynków niskich oraz średniowysokich kon-
trole te przeprowadza się z poziomu terenu,  
a w przypadku budynków wysokich i wysoko-
ściowych kontrole fragmentów elewacji poło-
żonych powyżej 25 m nad poziomem terenu 
– z podnośnika. Zauważone uszkodzenia po-
winny być nanoszone na wcześniej przygoto-
wane rzuty elewacji.

Wytypowane przedtem fragmenty elewa-
cji (w tym objęte we wcześniejszych protoko-
łach z przeglądów okresowych zalecanymi 
remontami) oraz wykryte podczas oględzin 
zmiany i uszkodzenia należy oceniać za po-
mocą sprzętu badawczo-analitycznego: teo-
dolitów, niwelatorów, kamer termowizyjnych, 
endoskopów technicznych, mierników grubo-
ści lakieru itp.

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

lowanych trzeba wytypować okładziny z:
–  widocznymi uszkodzeniami w miejscach 

wycięć (np. pęknięcia, jak na fot. 3.);  
w protokole pokontrolnym należy zale-
cić demontaż takich okładzin lub (je-

żeli jest to możliwe) rozcięcie okładziny 
wzdłuż linii przebiegu pęknięcia z wyko-
naniem dodatkowego mocowania okła-
dziny do rusztu;

–  widocznymi uszkodzeniami okładzin  
w okolicach występowania łączni-
ków mechanicznych (fot. 4.) oraz tam, 
gdzie brakuje łączników mechanicznych 
(fot. 5.); w dalszej części kontroli należy 
sprawdzać płaskość okładzin oraz po-
prawność wykonania rusztów i moco-
wań mechanicznych (zdolność okładzin 
włóknisto-cementowych do deformacji 
wymaga zastosowania punktów stałych 
oraz ślizgowych, pozwalających na ich 
kompensację);

–  zmianami koloru (fot. 6.), które mogą 
świadczyć o niewłaściwych wentylacjach 
przestrzeni pod okładzinami i ich trwałym 
zamakaniu; w dalszej części kontroli nie-
zbędne jest sprawdzanie drożności prze-
strzeni wentylowanych za pomocą en-
doskopu technicznego; niekiedy zmia-

Rys. 2. Obszary okładzin włóknisto- 
-cementowych z wycięciami szczególnie 
narażone na uszkodzenia: 1 – okładzina  
z włóknocementu; 2 – okno; 3 – obszary 
okładzin zagrożone występowaniem spękań

Fot. 3. Uszkodzenie okładziny włóknisto- 
-cementowej w miejscu występowania nitu  
i podcięcia parapetu

Fot. 4. Pęknięcie okładziny w pobliżu 
występowania nitu

Fot. 5. Okładziny włóknisto-cementowe  
z brakującymi łącznikami mechanicznymi 

Fot. 6. Zmiany koloru okładziny włóknisto- 
-cementowej
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ny koloru związane są ze stałym kontak-
tem okładzin z wodą i podciąganiem ka-
pilarnym włóknocementu (fot. 7.); trwałe 
zawilgocenia okładzin włóknisto-cemen-
towych mogą prowadzić do ich dalszych 
destrukcji.

Analogicznie jak w przypadku innych ty-
pów elewacji wentylowanych, szczególną 
uwagę należy zwracać na przebieg spoin po-
między okładzinami. Zaniki spoin lub wystę-
powanie spoin o nierównomiernych grubo-
ściach na różnych fragmentach elewacji (fot. 
8.) świadczą o:

–  uszkodzeniu połączeń okładzina–ruszt,
–  uszkodzeniach rusztów lub łączników 

mechanicznych mocujących systemy 
elewacyjne do ścian.

W dalszej części kontroli miejsca takie na-
leży poddawać kontrolom endoskopowym 
oraz próbie oderwania okładzin od rusztu.

Tak samo jak w przypadku innych typów 
elewacji wentylowanych, szczególną uwa-
gę należy zwracać na zamontowane na po-
wierzchniach elewacji elementy (w tym nie-
przewidziane w dokumentacji projektowej). 
Najczęściej są to reklamy, kamery, anteny sa-
telitarne, uchwyty do flag oraz tablice infor-
macyjne (fot. 9.). Oprócz stanów technicz-
nych samych okładzin należy sprawdzać rów-
nież mocowania tych elementów. W dalszej 
części kontroli miejsca te powinny być pod-
dawane szczegółowej analizie.

Zawieszone na ścianach (niekiedy tylko na 
okładzinach) elementy należy oceniać nie tyl-
ko pod względem mechanicznym, lecz rów-
nież w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 
bowiem mogą one mieć wpływ na spełnienie 
warunku określonego w § 225 rozporządze-
nia [7]: „Elementy okładzin elewacyjnych po-
winny być mocowane do konstrukcji budyn-
ków w sposób uniemożliwiający ich odpada-
nie w przypadku pożaru w czasie krótszym 
niż wynikający z wymaganej klasy odporno-
ści ogniowej dla ścian zewnętrznych”.

Dokonując oględzin okładzin włóknisto- 
-cementowych, należy zwracać uwagę na 
objawy karbonatyzacji, takie jak:

–  ślady wysoleń na powierzchni okładzin,
–  widoczne włókna na krawędziach 

okładzin,
–  włoskowate spękania na powierzchniach 

okładzin.
Okładziny włóknisto-cementowe w za-

awansowanym stadium procesów karbonaty-
zacji w znaczący sposób tracą swoje właści-
wości mechaniczne [3] i mogą stanowić istot-
ne zagrożenie dla użytkowników. Okładziny  
z objawami karbonatyzacji należy poddawać 
badaniom mechanicznym, przede wszyst-
kim odporności na zginanie wg [2], w ce-
lu określenia ich rzeczywistych parametrów 
wytrzymałościowych.

Po każdym wystąpieniu oddziaływań wy-
jątkowych (np. silnych wiatrów) należy, zgod-
nie z [6], dokonywać oceny stanów technicz-
nych elewacji budynków z uwzględnieniem 
przytoczonych rekomendacji. 

Decyzje o możliwości dalszego użytko-
wania fragmentów elewacji z uszkodzonymi 
okładzinami podejmowane są podczas dru-
giego etapu kontroli.

Drugi etap kontroli – badania 
wizualne i za pomocą sprzętów 
badawczo-eksperckich 
Podobnie jak w innych typach elewacji 

wentylowanych, podczas drugiego etapu 
kontroli sprawdzane są elementy wytypo-
wane podczas pierwszego etapu oraz in-
ne fragmenty elewacji, których stany tech-
niczne nie mogą być oceniane wyłącznie na  
podstawie badań wizualnych. Ten etap kon-
troli przewiduje bezpośredni kontakt osób 
dokonujących przeglądy z elementami ele-

Fot. 7. Zmiany koloru okładziny związane  z podciąganiem kapilarnym wody 

Fot. 9. Reklama oraz kamera obserwacyjna 
zawieszone na elewacji wentylowanej  
z okładzinami z włóknocementu. Na czerwono 
zaznaczone zostały miejsca wymagające 
kontroli 

Fot. 8. Zmiany szerokości szczelin pomiędzy 
okładzinami powstałe na skutek ich osuwania się



dzenia okładzin, a także ślady zawilgocenia. 
Celem tych kontroli jest ustalenie, czy nie do-
szło do:

–  zmniejszenia przestrzeni wentylowanych 
pomiędzy okładzinami a termoizolacją 
(fot. 10.),

–  uszkodzeń rusztu (fot. 11.). 
W przypadku braku widocznych objawów 

uszkodzeń rusztów oraz zakłóceń wentyla-
cji w szczelinach kontrolami endoskopowy-
mi należy obejmować nie mniej niż 10% po-
wierzchni elewacji wentylowanych. Przy tym 
należy sprawdzać drożność szczelin wenty-
lacyjnych oraz stany techniczne rusztów (pod 
względem występowania korozji).

Zapchanie szczelin wentylacyjnych pomię-
dzy okładzinami a termoizolacjami (np. wsku-
tek rozprężenia wełny mineralnej lub odkle-
jenia się folii paroprzepuszczalnej) nie tylko 
obniża właściwości termoizolacyjne ścian, 

wacji oraz badania za pomocą aparatury, a 
także sprzętu badawczo-eksperckiego. Ze 
względu na wymagania BHP w budynkach ni-
skich oraz średniowysokich kontrole te naj-
częściej przeprowadzane są z podnośników, 
a w budynkach wysokich i wysokościowych 
z rusztowań wiszących (nie zaleca się stoso-
wania podestów wiszących z uwagi na możli-
wość uszkodzenia elewacji kołem oporowym 
rusztowania).

Kontrolami endoskopowymi powinny być 
objęte wszystkie fragmenty elewacji, na któ-
rych stwierdzono zmiany grubości spoin po-
między sąsiednimi okładzinami oraz uszko-

ale może też stanowić duże niebezpieczeń-
stwo dla użytkowników. Niewłaściwa cyrkula-
cja powietrza oznacza, że wilgotność powie-
trza od stron wewnętrznych okładzin włókni-
sto-cementowych może być większa niż po 
stronach zewnętrznych oraz że poziom zawil-
gocenia okładzin po stronach zewnętrznych 
i wewnętrznych będzie różny, co może spo-
wodować wykrzywianie okładzin. Wykrzywia-
nie może być przyczyną ich dalszych uszko-
dzeń, w tym uszkodzeń mocowań mecha-
nicznych łączących okładziny z podkonstruk-
cjami (fot. 12.).

Przy stwierdzeniu występowania za-
pchania szczelin wentylacyjnych koniecz-
ne jest zalecenie demontażu okładzin oraz 
ponowne ułożenie termoizolacji lub warstw 
paroprzepuszczalnych.

Podczas badań wizualnych należy oceniać 
stabilność mocowania okładzin do podkon-
strukcji. Badaniom powinny być poddawa-
ne okładziny:

–  mocowane za pomocą połączeń klejo-
wych – nie mniej niż 20% losowo wybra-
nych fragmentów powierzchni elewacji;

–  mocowane za pomocą połączeń me-
chanicznych ukrytych – nie mniej niż 
20% losowo wybranych fragmen-
tów powierzchni elewacji (połącze-
nia tego typu często ulegają degrada-
cji na skutek gromadzenia się wody  
w gniazdach agrafek) (rys. 3.);

–  tam, gdzie stwierdzono zmiany grubości 
lub liniowości przebiegu spoin (fot. 8.).

 Kontroli stabilności mocowania elewa-
cji wykonuje się ręcznie, odrywając okładzi-
nę od ściany oraz za pomocą klinów drew-
nianych – podważając poszczególne okła-
dziny. Do okładziny przykłada się siłę pozio-
mą lub pionową (obciążenie przykłada się na 
klin) o wartości ok. 100 N (równowartość si-
ły potrzebnej do otwarcia skrzydła drzwiowe-
go). Dokonując kontroli stabilności okładzin, 
należy liczyć się z możliwością ich odpadnię-
cia (fot. 13.).

 Bardzo istotna jest kontrola stanów tech-
nicznych elementów mocowanych do okła-
dzin systemów elewacyjnych. Z praktyki moż-
na stwierdzić, że w wielu przypadkach, ze 
względu na korozje oraz błędy montażo-
we, łączniki mocujące elementy zewnętrzne 
do okładzin mogą nie spełniać swojej funk-
cji i stanowić zagrożenie dla użytkowników 
(fot. 14.). 

W przypadku stwierdzenia na pierwszym 
etapie kontroli występowania licznych i po-
wtarzających się uszkodzeń okładzin włók-
nisto-cementowych (fot. 15.) konieczne jest 
dokonywanie odkrywek w celu sprawdzenia:

–  czy na rusztach zostały zaprojektowane 
konsole stałe oraz wiatrowe kompensują-
ce drgania spowodowane wiatrem,

–  czy na okładzinach (w przypadku moco-
wań mechanicznych) zastosowano punk-
ty stałe i ślizgowe.

Fot. 10. Deformacja okładziny włóknisto-cementowej w wyniku zapchania szczeliny wentylacyjnej:  
1 – zapchana szczelina wentylacyjna; 2 – zdeformowana okładzina 

Fot. 11. Deformacje konsoli wiatrowych (1) oraz 
łat pionowych (2)

Fot. 12. Deformacja okładziny z włóknocementu 
wywołana jej skurczem 
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Niezależnie od wyników kontroli w zalece-
niach pokontrolnych należy wskazywać ko-
nieczność usunięcia uszkodzonych okładzin.

W przypadku stwierdzenia występowania 
uszkodzonych mechanicznie okładzin elewa-
cyjnych wzdłuż dróg komunikacyjnych (fot. 
16.) konieczne jest sprawdzenie stanów tech-
nicznych rusztów, gdyż często takim znisz-
czeniom okładzin towarzyszą nieodwracalne 
ich uszkodzenia.

Podobnie jak w przypadku innych typów 
elewacji, wykryte w trakcie kontroli uszkodze-
nia elewacji należy udokumentować – nie-
zbędna jest rejestracja fotograficzna oraz 
identyfikacja na rzutach elewacji. Dokumen-
tacja powinna również umożliwiać precyzyjne 
określanie miejsc występowania zarejestro-
wanych elementów.

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

Rys. 3. Przykładowe rozwiązanie mechanicznego połączenia niewidocznego okładziny z rusztem 
(źródło: archiwum ITB)

Fot. 13. Odpadające okładziny włóknisto-cementowe w trakcie próby ich oderwania na skutek 
degradacji kleju: a) ruszt elewacji wentylowanej z pozostałościami zdegradowanego kleju po 
ręcznym oderwaniu okładziny włóknisto-cementowej, b) pozostałości zdegradowanego kleju na 
tylnej stronie okładziny włóknisto-cementowej oderwanej od rusztu podczas próby stabilności

Fot. 14. Metalowy szyld z adresem budynku 
zawieszony na elewacji wentylowanej  
z okładzin z włóknocementu. Czerwonymi 
elipsami zaznaczono miejsca z niewłaściwym 
mocowaniem łączników mechanicznych 

– 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 prze-
glądów, zarówno do sprawdzenia poprawno-
ści zrealizowanych zaleceń, jak też porówna-
nia obecnego i wcześniejszego stanu tech-
nicznego budynków. Protokoły powinny za-
wierać również dane osób przeprowadzają-
cych oceny.

Oprócz formalnego przekazania proto-
kołów z przeprowadzanych kontroli niezwy-
kle istotną rolą ekspertów jest wyjaśnienie 
administratorom lub właścicielom obiek-
tów wpływu wykrytych uszkodzeń na trwa-
łość i bezpieczeństwo użytkowania tych 
budynków.

Podsumowanie i wnioski
Elewacje wentylowane z okładzinami  

włóknisto-cementowymi stanowią najbardziej 
rozpowszechniony typ elewacji wentylowa-
nych. Elewacje tego typu, ze względu na wła-
ściwości fizykochemiczne włóknocementu, 
są bardzo podatne na wpływy środowisko-
we. Na bezpieczeństwo ich użytkowania duży 
wpływ mają błędy projektowe i wykonawcze. 
Zazwyczaj uszkodzenia elewacji wentylowa-
nych z okładzinami z włóknocementu nie wy-
stępują gwałtownie, lecz stopniowo narasta-
ją. Uszkodzeniom i anomaliom z reguły towa-
rzyszą charakterystyczne oznaki. Znajomość 
tych objawów, przedstawionych w artykule, 
pozwala na podjęcie odpowiednich czynno-
ści technicznych zapobiegających dalszym 
uszkodzeniom elewacji wentylowanych.

Zaproponowany zakres badań i spraw-
dzeń elewacji wentylowanych z okładzinami 
włóknisto-cementowymi pozwala na uzyski-
wanie obiektywnych ocen stanów technicz-
nych elewacji budynków.

Okresowe oceny stanu technicznego ele-
wacji powinny być wykonywane przez upraw-
nionych specjalistów posiadających do tego 
kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi prze-

Fot. 15. Powtarzające się deformacje  
i uszkodzenia okładzin z włóknocementu na 
elewacji wentylowanej. Strzałkami zaznaczono 
zauważone deformacje oraz uszkodzenia [4]

pisami [6]. W celu uzyskania wiarygodnych 
wyników ocen stanów technicznych pomia-
ry instrumentalne należy wykonywać wzorco-
wanym sprzętem o potwierdzonej dokładno-



ści. W przypadku potrzeby wykonania dodat-
kowych badań laboratoryjnych (pozwalają-
cych na szerszą diagnostykę ocenianych sys-
temów elewacyjnych) należy je wykonywać 
przez akredytowane laboratoria.

Naprawy elewacji powinny być wykonywane 
na podstawie projektu. Do napraw należy stoso-
wać wyroby budowlane z potwierdzonymi para-
metrami techniczno-użytkowymi, kompatybilny-
mi z parametrami remontowanych systemów i 
pozwalającymi na ich zastosowanie w konkret-
nym obiekcie budowlanym. Wyroby powinny 
mieć dokumentacje (zgodne z [8]) pozwalające 
na ich stosowanie w budownictwie.
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Streszczenie: Elewacje wentylowane z płyt 
włóknisto-cementowych należą do najczę-
ściej spotykanych rozwiązań wśród elewa-
cji wentylowanych. Podobnie jak inne elewa-
cje wentylowane, omawiany typ składa się 
z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicz-
nej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt 
włóknisto-cementowych. Elewacje wentylo-
wane z okładzinami z włóknocementu są bar-
dzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wy-
konawcze. Poza tym wymagają przeprowa-
dzania kontroli okresowych stanu technicz-
nego w celu wykrycia na wczesnych etapach 
wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które 
mogą spowodować przyspieszone degrada-
cje systemów elewacyjnych. 
W artykule przedstawiono zasady przepro-
wadzania ocen okresowych elewacji wentylo-
wanych z okładzinami włóknisto-cementowy-
mi, a także podstawowy zakres czynności po-

zwalających określić ich stan techniczny. Opi-
sano również metody eksperckie pozwalają-
ce na diagnozowanie omawianych systemów 
elewacyjnych. 
Słowa kluczowe: elewacje wentylowane, włók-
nocement, ocena stanu technicznego, bezpie-
czeństwo użytkowania, kontrola okresowa

Abstract: PERIODIC ASSESSMENTS 
OF THE TECHNICAL CONDITION OF 
BUILDING FACADES. PART 8: VENTILATED 
FACADES MADE OF FIBER-CEMENT 
PANELS. Ventilated facades made of fiber-
cement panels are the most common 
solutions among ventilated facades. Like 
other ventilated facades, the discussed 
type consists of: subframe systems, thermal 
insulation, ventilation air space and fiber-
cement cladding. Ventilated facades with fiber-
cement cladding are very sensitive to design 
and workmanship fals. In addition, they require 
reliable periodic inspections of the technical 
condition in order to identify at an early stage 
all anomalies and damages that may cause 
accelerated degradation of the facade system.
The paper presents the principles of periodic 
assessments of ventilated facades with 
fiber-cement cladding and the basic scope 
of activities allowing to determine their 
technical condition. Also, expert methods 
are described that allow to diagnose the 
discussed facade systems.
Keywords: ventilated facades, fiber-cement, 
technical condition assessment, operational 
safety, periodic inspection

Fot. 16. Uszkodzenie mechaniczne okładziny 
włóknisto-cementowej
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