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Marka o niemieckich 
korzeniach z ponad 

110-letnią tradycją

ponad
110
lat

Prosta, kompaktowa oferta  
produktowa zawierająca  

materiały niezbędne  
w codziennej pracy wykonawcy 

Rozwiązania przygotowane 
specjalnie z myślą 

o profesjonalistach

Jakość godna zaufania 
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NIEZAWODNA OCHRONA ELEWACJI

Systemy ociepleń

Profesjonalne. Niezawodne. Przystępne.Profesjonalne. Niezawodne. Przystępne.

Szeroka paleta barw gwarantuje  
łatwy wybór i unikalność 

rozwiązań

Podstawą bezpieczeństwa  
jest odporność ogniowa

Systemowość i trwałość 
rozwiązań gwarantują  

właściwy efekt końcowy

Niskie zużycie materiałów  
to oszczędność pieniędzy

Wysoka wytrzymałość systemu  
jest podstawą niezawodności  

i długowieczności ocieplenia

Właściwie wykonana izolacja 
termiczna pozwala na uzyskanie 

przyjemnego mikroklimatu  
w pomieszczeniu 

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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8 kroków do właściwego wykonania systemu ocieplenia:

Szczegółowe informacje dotyczące etapów ocieplania elewacji znajdują się na stronach 16-25

Krok 1. Przygotowanie podłoża  
(podłoże powinno być czyste, suche, równe, nośne)

Krok 3. Mocowanie płyt izolacyjnych (styropianowych
lub z wełny mineralnej) przy pomocy zaprawy klejowej

Krok 5. Wyrównywanie powierzchni pacą do szlifowania

Krok 7. Gruntowanie warstwy zbrojonej środkiem  
gruntującym z piaskiem kwarcowym

Krok 2. Montaż listwy cokołowej

Krok 4. Mechaniczne mocowanie płyt izolacyjnych  
do podłoża przy pomocy łączników mechanicznych

Krok 6. Nałożenie masy szpachlowej i zatopienie siatki  
z włókna szklanego

Krok 8. Naniesienie tynku dekoracyjnego
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System ociepleń Krautherm A

Ekologiczny – dla zdrowego 
mikroklimatu

Trwały – długi
okres eksploatacji

Niepalny – klasa
ognioodporności: A2-s1,d0

Cechuje się wysoką 
paroprzepuszczalnością

1   Podłoże

2   Listwa cokołowa z okapnikiem

3   Zaprawa klejowa

4   Łączniki mechaniczne

5   Wełna mineralna

6   Masa szpachlowa 7   Siatka zbrojąca 8   Podkład kwarcowy 9   Warstwa dekoracyjna
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Podkład kwarcowy

Warstwa dekoracyjna

Masa szpachlowa

Siatka zbrojąca

Zaprawa klejowa

Zużycie dla płyt z wełny mineralnej:

Gęstość:

Zużycie dla płyt z wełny mineralnej:

Zużycie:

4,5 - 5,0 kg/m2

145 g/m²

4,5 - 5,5 kg/m2

ok. 250 g/m2

worek 25 kg

rolka 50 m. b.
(55 m²)

worek 25 kg

wiadro 25 kg

Opakowanie:

Opakowanie:

Opakowanie:

Opakowanie:

Krautherm Klebemörtel

Krautherm Gewebe

Krautherm Klebe- und Armierungsmörtel

Putzgrund

Uniwersalna zaprawa klejowa do styropianu i wełny mineralnej

Sucha mieszanka mineralna przeznaczona do klejenia płyt izolacyjnych  
z wełny mineralnej i styropianu w systemach ociepleń 

Krautherm A i B. 

Środek gruntujący z piaskiem kwarcowym

Biały, zwiększający przyczepność środek gruntujący z piaskiem kwarcowym do zastoso-
wań wewnętrznych i zewnętrznych pod wykończeniowe tynki dekoracyjne.

•  zwiększający przyczepność
• hydrofobizujący podłoże

• ułatwiający aplikację tynku

Elastyczna siatka zbrojąca odporna na działanie alkaliów

Siatka zbrojąca odporna na działanie alkaliów o dużej trwałości. Przeznaczona do
wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń Krautherm.  

Wytrzymała na rozciąganie.

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu i wełny mineralnej

Wzmocniona mikrowłóknami zapobiegającymi powstawaniu pęknięć, sucha zaprawa
mineralna przeznaczona do klejenia materiałów 

izolacyjnych i wykonania warstwy zbrojonej 
w systemach ociepleń Krautherm A i B.

Wysokoelastyczna.
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Lekkie, minimalne
obciążenie powierzchni

Trwały – długi
okres eksploatacji

Nie rozprzestrzenia ognia 
– klasa palności NRO

Cechuje się dobrą
paroprzepuszczalnością

1   Podłoże

2   Listwa cokołowa z okapnikiem

3   Zaprawa klejowa

4   Łączniki mechaniczne

5   Styropian

6   Masa szpachlowa 7   Siatka zbrojąca 8   Podkład kwarcowy 9   Warstwa dekoracyjna

System ociepleń Krautherm B
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Podkład kwarcowy

Warstwa dekoracyjna

Masa szpachlowa

Siatka zbrojąca

Zaprawa klejowa

Zużycie dla płyty styropianowej:

Gęstość:

Zużycie dla płyty styropianowej:

Zużycie:

4,5 - 5,0 kg/m2

145 g/m²

4,5 - 5,5 kg/m2

ok. 250 g/m2

worek 25 kg

rolka 50 m. b.
(55 m²)

worek 25 kg

wiadro 25 kg

Opakowanie:

Opakowanie:

Opakowanie:

Opakowanie:

Krautherm Klebemörtel

Krautherm Gewebe

Krautherm Klebe- und Armierungsmörtel

Putzgrund

Uniwersalna zaprawa klejowa do styropianu i wełny mineralnej

Sucha mieszanka mineralna przeznaczona do klejenia płyt izolacyjnych  
z wełny mineralnej i styropianu w systemach ociepleń 

Krautherm A i B. 

Środek gruntujący z piaskiem kwarcowym

Biały, zwiększający przyczepność środek gruntujący z piaskiem kwarcowym do zastoso-
wań wewnętrznych i zewnętrznych pod wykończeniowe tynki dekoracyjne

•  zwiększający przyczepność
• hydrofobizujący podłoże

• ułatwiający aplikację tynku

Elastyczna siatka zbrojąca odporna na działanie alkaliów

Siatka zbrojąca odporna na działanie alkaliów o dużej trwałości. Przeznaczona do
wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń Krautherm.  

Wytrzymała na rozciąganie.

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu i wełny mineralnej

Wzmocniona mikrowłóknami zapobiegającymi powstawaniu pęknięć, sucha zaprawa
mineralna przeznaczona do klejenia materiałów 

izolacyjnych i wykonania warstwy zbrojonej 
w systemach ociepleń Krautherm A i B.

Wysokoelastyczna.
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Dekoracyjne tynki elewacyjne

Szeroka paleta kolorów
przeznaczona na elewacje

Odporność na uderzenia  
– wytrzymałość na obciążenia

mechaniczne

Odporność na zróżnicowane
czynniki atmosferyczne

Przepuszczalność pary  
– bezproblemowe wyjście pary  

i nadmiernej wilgoci na zewnątrz
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Tynki dyspersyjne

Tynk mineralny

Opakowanie:

Opakowanie:

Opakowanie:

wiadro 25 kg

wiadro 25 kg

wiadro 25 kg

ok. 2,6 kg/m2

ok. 2,9 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

ok. 3,0 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

ok. 2,6 kg/m2

ok. 2,9 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

K15
K20

R20

K15
K20

R20

K15
K20

R20

Zużycie:

Zużycie:

Zużycie:

Gotowy do użycia dyspersyjny tynk na bazie żywicy akrylowej

Przeznaczony do stosowania jako powłoka końcowa na systemy ociepleń Krautherm oraz 
beton, powierzchnie mineralne otynkowane lub szpachlowane, stare dyspersyjne powłoki 

malarskie
• hydrofobowy 

• odporny na promieniowanie UV 
• łatwy w nakładaniu

Gotowy do użycia hybrydowy tynk silikatowo-silikonowy

Przeznaczony do stosowania jako powłoka końcowa na systemy ociepleń Krautherm oraz 
beton, powierzchnie mineralne otynkowane lub szpachlowane, stare dyspersyjne powłoki 

malarskie
• odporny na zabrudzenia i porastanie

• o wysokiej trwałości kolorów
• łatwy w nakładaniu

Gotowy do użycia dyspersyjny tynk na bazie żywicy silikonowej

Przeznaczony do stosowania jako powłoka końcowa na systemy ociepleń Krautherm oraz 
beton, powierzchnie mineralne otynkowane lub szpachlowane, stare dyspersyjne powłoki 

malarskie
• o podwyższonej odporności na zabrudzenia

• wyjątkowo elastyczny
• łatwy w nakładaniu 

Lekki tynk mineralny na zaprawie wapienno-cementowej

Przeznaczony do stosowania jako powłoka dekoracyjna na systemy ociepleń Krautherm oraz 
nowe lub istniejące powierzchnie betonowe lub mineralne należące do grup PII i PIII.

• o równomiernej strukturze
• niepalny

• o wysokiej paroprzepuszczalności 

Acryl Fassadenputz

SI-SI Fassadenputz

Silikon Fassadenputz

Mineral Fassadenputz

Opakowanie: worek 25 kg

ok. 2,4 kg/m2

ok. 2,9 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

K15
K20

R20
Zużycie:
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Dekoracyjne tynki elewacyjne
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Właściwości
hydrofobowe

Tynki

Właściwości
Mineral  

Fassadenputz
Acryl  

Fassadenputz

Przepuszczalność pary

Odporność biologiczna

Odporność
na zabrudzenia

Elastyczność

Odporność na czynniki 
atmosferyczne

Samooczyszczanie się

Odporność 
na powstawanie pęknięć

Trwałość

Odporność ogniowa

Charakterystyka porównawcza dekoracyjnych  
tynków elewacyjnych Krautol

Silikon  
Fassadenputz

SI-SI  
Fassadenputz
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Podkłady i farby elewacyjne

Efekt dekoracyjny i szeroki 
zakres kolorów

Łatwa aplikacja 

Ochrona przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych

Stworzenie mostka
adhezyjnego między warstwami

Wyrównanie chłonności podłoża

Wzmocnienie powierzchni 
i ochrona elewacji
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Podkład kwarcowy

Farba dyspersyjno-silikatowa

Putzgrund

Fassaden Farbe

Środek gruntujący z piaskiem kwarcowym

Biały, zwiększający przyczepność środek gruntowy z piaskiem kwarcowym do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych pod wykończeniowe tynki dekoracyjne

•  zwiększający przyczepność
• hydrofobizujący podłoże

• ułatwiający aplikację tynku

Odporna na zabrudzenia dyspersyjno-silikatowa farba do malowania 
mineralnych powierzchni zewnętrznych

Przeznaczona do stosowania jako powłoka końcowa na systemy ociepleń Krautherm  
oraz tynki mineralne, silikatowe, wapienno-cementowe, cegły silikatowe, cegły ceramiczne

• odporna na zanieczyszczenia
• wysoce dyfuzyjna

• bardzo dobrze kryjąca

Zużycie:

Zużycie:

ok. 250 g/m2

ok. 200ml/m2

wiadro 25 kg

wiadro 25 kg

Opakowanie:

Opakowanie:

COLOR – to system automatycznego barwienia.
Marka KRAUTOL posiada własny wzornik kolorów. Jest to specjalnie 
wyselekcjonowana kolekcja kolorystyczna dla tynków i farb, która pozwoli 
łatwo i szybko zdecydować o wyborze właściwego koloru na elewacje 
lub do wnętrz. Kolekcja Krautol podzielona jest na rodziny kolorystyczne, 
które spełnią wszelkie oczekiwania w zakresie intensywności i estetyki 
koloru, a również zapewnią swobodę w kształtowaniu wyglądu elewacji 
czy innych powierzchni dekoracyjnych.
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Prace w zakresie izolacji termicznej przy użyciu systemu Krautherm należy prowadzić przy temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej 
niż +5 °C. Podczas pracy z systemem Krautherm należy zachowywać następujące przerwy technologiczne:
• po przygotowaniu podłoża przy użyciu zaprawy do tynków – w zależności od czasu schnięcia zaprawy;
• po nałożeniu gruntu – do całkowitego wyschnięcia gruntu (co najmniej 12 godzin);
• po naklejeniu płyt termoizolacyjnych przed wykonaniem prac związanych z montażem łączników mechanicznych 2-3 dni;
• po nałożeniu warstwy zbrojonej (utwardzenia warstwy zbrojonej) przed nałożeniem gruntu pod tynki co najmniej 2-3 dni;
• po nałożeniu gruntu przed położeniem warstwy dekoracyjnej z tynków – co najmniej 12 godzin (do całkowitego wyschnięcia gruntu);
• po nałożeniu tynku mineralnego przed malowaniem – nie mniej niż 14 dni.
Wszystkie przerwy technologiczne uwzględniają normalne warunki temperatury i wilgotności (20°C i 65% wilgotności powietrza). Zmiana 
tych parametrów spowoduje zmianę czasu trwania przerwy technologicznej.

1. Przechowywanie i zabezpieczanie materiału na placu budowy

Zgromadzone  materiały, narzędzia, sprzęt itp. przechowywać w miejscach chronionych, wykluczających możliwość kradzieży i uszkodze-
nia, zachować odległość minimum 0,5-0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań i 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  
Produkty zabezpieczyć przed warunkami pogarszającymi jakość składników systemu (np. słońce, deszcz, nieodpowiednie temperatury). 
Wszystkie składniki systemu przechowywać na utwardzonym,  suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w którym panują temperatury 
dodatnie, zabezpieczonym przed deszczem i wilgocią z góry i od podłoża. Dodatkowo, składniki mokre systemu,  dostarczone w wia-
derkach chronić przed nagrzewaniem, zalecana temperatura przechowywania do max 30°C. Siatkę zbrojeniową, styropian i wełnę 
przechowywać zapakowane, w temperaturze do +50°C i nie narażać na dłuższe oddziaływanie UV. Siatkę zbrojeniową przechowywać 
w pozycji pionowej.
Należy zapoznać się i postępować zgodnie z Kartami informacyjno-technicznymi produktów.

2. Przygotowanie podłoża i przygotowanie zapraw

Oczyścić powierzchnię podłoża z zanieczyszczeń, narośli biologicznych i substancji rozdzielających, uniemożliwiających adhezję kleju. 
Rozwarstwione i słabo związane z podłożem stare powłoki malarskie lub tynki należy usunąć. Bezwzględnie usunąć głuche tynki oraz 
przylegające do nich fragmenty i otynkować takie miejsca, licując je z powierzchnią ściany. Podłoże należy również oczyścić z luźno zwią-
zanych ze ścianą płytek, mozaiki lub drobnych okruchów, a następnie wyrównać powierzchnię tynkiem. Dopuszcza się wyrównywanie 
nierówności podłoża o głębokości do 10 mm zaprawą klejową.
Większe nierówności należy wyrównywać płytami termoizolacyjnymi o różnej grubości. Powierzchnie silnie chłonące należy zagruntować. 
Gładkie podłoża należy gruntować farbą gruntującą Putzgrund.
Do przygotowywania suchych mieszanek tynkarskich i klejowych należy stosować mieszarki wolnoobrotowe. Przygotowanie zapraw odbywa 
się poprzez dodanie do nich niezbędnej ilości czystej wody. Produkty gotowe do użycia należy dokładnie wymieszać. Konsystencję roboczą 
zapraw akrylowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych należy dobierać dodając określoną ilość wody zgodnie z informacjami technicznymi.

3. Montaż listew startowych

Listwy startowe należy montować poziomo wzdłuż całej długości cokołu. Mocowanie listew odbywa się za pomocą dybli, montowanych  
w okrągłych otworach listew, w otworach uprzednio wywierconych w podłożu. Na 1 metr bieżący listwy należy montować co najmniej trzy 
dyble. Dokładność montażu listew należy kontrolować poziomicą. Zamontowane listwy powinny ściśle przylegać do powierzchni podłoża.  
W razie potrzeby między podłożem a listwą założyć specjalne podkładki z tworzywa sztucznego. Łączenie listew po długości należy wy-
konywać przy użyciu elementów łączących. Zabrania się montażu listew startowych na zakładkę.

Instrukcja wykonania systemu ocieplenia

Rysunek 2. Niwelowanie nierówności podłoża 
podkładkami z tworzywa sztucznego

Rysunek 3. Połączenie listew startowych z wykorzysta-
niem plastikowych elementów łączących

Rysunek 4. Przygotowanie listwy 
startowej do zamontowania 

w narożnikach budynku

Rysunek 5. Montaż pierwszego rzędu 
płyt termoizolacyjnych z wykorzysta-
niem listwy startowej

Rysunek 1. Montaż listwy startowej dyblami 
w rozstawie co 30 cm
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4. Klejenie płyt termoizolacyjnych

Klej i zaprawę klejowo-szpachlową należy przygotowywać ściśle według instrukcji. Klej Krautherm Klebemörtel lub zaprawę klejowo- szpachlową 
Klebe- und Armierungsmörtel należy zmieszać z zimną czystą wodą (5-6 litrów na 25 kg mieszanki). Mieszanie wykonuje się przy użyciu mieszarek 
wolnoobrotowych do czasu uzyskania pożądanej konsystencji, po czym zaprawę należy odstawić na co najmniej 10 minut, a następnie ponownie 
przemieszać. Czas wykorzystania kleju wynosi do 2 godzin. W przypadku stwardnienia kleju zabrania się rozcieńczania go wodą w celu 
dalszego użytkowania. Po dociśnięciu płyty do podłoża powierzchnia styku kleju na przyklejanej płycie z podłożem powinna wynosić 
co najmniej 40%. Klej nanosić wzdłuż krawędzi płyty ciągłym paskiem o szerokości około 5 cm i po środku – trzy placki wielkości dłoni 
(rys. 6). Podczas klejenia klej nie powinien trafiać na powierzchnie czołowe płyt i na łączenia pomiędzy płytami.
Na równych płaskich podłożach dopuszcza się również możliwość przyklejania płyt styropianowych na całej powierzchni. W tym przy-
padku klej nie jest nakładany na płyty. Klej nakłada się na podłoże, a następnie wyrównuje się go zębatą pacą i przykleja izolację 
termiczną. Na płyty z wełny mineralnej należy nakładać dwie warstwy kleju. Pierwsza warstwa służy poprawie przyczepności i jest na-
kladana cienką warstwą. Drugą warstwę – główną, należy nałożyć niezwłocznie po pierwszej, zapobiegając utwardzeniu się pierwszej 
warstwy. Klej na wełnie mineralnej lamelowej należy nanosić na całej jej powierzchni. Jeśli w miejscu późniejszego nakładania kleju 
nie ma fabrycznego gruntowania należy nanosić dwie warstwy kleju, w przypadku, jeśli płyta została fabrycznie zagruntowana – jedną 
warstwę. Podczas nakładania dwóch warstw kleju pierwszą nakłada się cienko, następnie równomiernie nakłada się drugą, którą należy 
„przeczesać” używając pacy zębatej o wymiarach zębów 10x10 mm. Jeśli płyty mają fabrycznie zagruntowaną powierzchnię, dopuszcza 
się nakładanie kleju na podkład ręcznie ciągłą warstwą lub w sposób mechaniczny pionowymi pasami o szerokości co najmniej 5 cm 
i odległości między środkami pasów maksymalnie 10 cm. Podczas klejenia płyty należy umieszczać długim bokiem w poziomie. Czoła płyt po-
winny ściśle przylegać do siebie nawzajem. Zabrania się tworzenia szczelin pomiędzy płytami. Przed przyklejeniem, płytę należy na sucho 
przyłożyć do podłoża w celu sprawdzenia prawidłowości przylegania do sąsiednich płyt. W razie konieczności płytę należy dopasować. 
Następnie na płytę lub na podłoże nakłada się klej, a płytę przykłada się do ściany w odległości kilku centymetrów od docelowego po-
łożenia i dociskając przesuwa do końcowego położenia (rys. 7).
Następnie płytę należy mocno docisnąć pacą tynkarską o długości co najmniej 600 mm, uzyskując spasowanie zewnętrznej płaszczyzny 
przyklejanej płyty z zewnętrznymi płaszczyznami sąsiadujących płyt. Równość płaszczyzn należy sprawdzać łatą murarską o długości co 
najmniej 2000 mm.
W przypadku montażu wszystkich rodzajów płyt izolacyjnych obowiązuje zasada, zgodnie z którą pierwszy rząd płyt w listwie startowej 
ściśle przylega do przedniej krawędzi listwy. Szczelina pomiędzy przednią krawędzią listwy a płytą izolacyjną spowodowana niedosta-
teczną ilością kleju jest niedopuszczalna (rys. 7).

Rysunek 6. Metody nakładania zaprawy klejowej na powierzchnię płyt  
termoizolacyjnych: 1-klej, 2-izolacja termiczna

Rysunek 7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych

W przypadku stosowania płyt termoizolacyjnych, niewielkie nierówności i niewspółosiowość płaszczyzn sąsiednich płyt (do 3 mm) można 
wyrównywać pacami do szlifowania o długości co najmniej 400 mm. Pozostałości po szlifowaniu należy usunąć.
Rzędy płyt należy rozmieszczać z przesunięciem co najmniej 150 mm. W narożnikach budynku płyty powinny być montowane z naprze-
miennym występem (rysunki 8 i 9). Łączenia płyt nie powinny znajdować się na łączeniach różnych materiałów ściennych lub spoinach podłoża. 
Płyty powinny przysłaniać spoiny i łączenia podłoża na co najmniej 100 mm.
W przypadku niezadowalającej przyczepności płytę należy całkowicie oderwać, następnie starannie usunąć klej z niej i z podłoża i po-
wtórzyć klejenie. Zabrania się:
• przesuwania przyklejonych płyt po rozpoczęciu wiązania kleju;
• wypełniania spoin między czołami płyt klejem;
• wyrównywania klejem zewnętrznych powierzchni sąsiadujących płyt.
Niedopuszczalne jest licowanie krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży okiennych i drzwiowych.
Aby uzyskać równe pionowe kąty, należy przykleić płytę z jednej strony narożnika z wystającą krawędzią, a płytę z drugiej strony naroż-
nika zlicować z nią. Następnie wystającą płytę należy ściąć zgodnie z rysunkiem 10. W celu zapewnienia przesunięcia wzdłuż wysokości 
narożnika, należy kolejno przyklejać płyty z różnych stron narożnika a następnie docinać je.
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Aby zainstalować łączniki mechaniczne, należy uprzednio wywiercić otwory w podłożu przez płyty termoizolacyjne (rys.11).

Średnica otworu powinna odpowiadać zewnętrznej średnicy łącznika. Otwór powinien być o 10 mm głębszy niż wymagana głębokość 
zakotwienia łącznika. Wiercenie otworów w podłożach, wykonanych z betonu komórkowego lub innych porowatych materiałów należy 
wykonywać przy pomocy urządzenia z wyłączonym „udarem”. Wiercenie otworów w podłożach z betonu i pełnej cegły należy wykonywać 
przy pomocy urządzenia z włączonym udarem.
Do usuwania pyłu stosować urządzenia z wirnikiem odciągającym pył. Dopuszcza się czyszczenie otworów z powstającego podczas wier-
cenia pyłu poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. W wywierconych otworach montuje się tuleje urządzeń kotwiących. Talerzyk 
łącznika należy umieścić równo z powierzchnią płyty. Trzpień łączników mechanicznych, w zależności od typu łącznika, należy albo wbić, 
albo wkręcić w zamontowaną tuleję.

Rysunek 8. Klejenie płyt  
termoizolacyjnych w „cegiełkę”

Rysunek 9. Klejenie płyt termoizolacyjnych  
w narożnikach budynku 

Rysunek 11. Montaż łącznika mechanicznego

Rysunek 10 Klejenie płyt w narożniku

5. Montaż łączników mechanicznych

6. Montaż narożników ochronnych

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej narożniki budynku należy wzmocnić profilami narożnikowymi z siatką z włókna szklanego. Dopuszcza 
się stosowanie na narożnikach kątowników bez siatki z włókna szklanego. W takim przypadku podczas nakładania warstwy zbrojonej na 
narożnik należy założyć siatkę zbrojącą z co najmniej 100 mm zakładem.
W celu wzmocnienia narożników poziomych, stworzonych na elewacji przez wystające konstrukcje lub wgłębienia fragmentów ścian, 
należy zastosować profil okapnikowy z siatką z włókna szklanego. Klej należy nałożyć na obydwie strony narożnika, a następnie zamon-
tować profil okapnikowy w projektowanym położeniu i z obydwu stron zatopić siatkę w kleju. W trakcie dalszego nakładania warstwy 
zbrojonej siatkę zbrojącą należy układać w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 100 mm zakładkę z siatką profilu.

W przypadku izolacji cieplnej ościeży otworów prace należy wykonywać w następującej kolejności:
• przykleić płyty na elewacji w taki sposób aby wystawały poza krawędź ościeża
•  po wyschnięciu kleju należy zamocować taśmę uszczelniającą lub specjalne profile na ramie okiennej i przykleić w ościeżu otworu płytę 

termoizolacyjną o odpowiedniej grubości
•  dociąć płytę elewacyjną, która wystaje poza płaszczyznę płyty ocieplającej ościeże. 
Profile przyokienne należy przyklejać do ościeżnic okiennych lub drzwiowych przed przyklejeniem płyt termoizolacyjnych.
Wszystkie łączenia izolacji cieplnej z wystającymi elementami konstrukcji należy wykonywać w sposób szczelny. W tym celu powinno się 
stosować samorozprężne taśmy uszczelniające, które należy przykleić do wystającego elementu konstrukcji.
Miejsca, gdzie przebiegają elementy instalacji budynku np. kable, należy zaznaczyć na powierzchni płyt, aby uniknąć ich uszkodzenia 
podczas montowania łączników mechanicznych.

Instrukcja wykonania systemu ocieplenia
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W narożnikach otworów drzwiowych i okiennych należy pod kątem 45° zamontować paski z siatki z włókna szklanego o wymiarach co naj-
mniej 20x30 cm. Do wzmocnienia wewnętrznych narożników ościeży otworów okiennych i drzwiowych należy wykorzystać paski z siatki  
zbrojącej, dopasowane pod względem wymiarów. Szerokość materiału wzmacniającego powinna wynosić nie mniej niż szerokość ościeża, 
długość – co najmniej 400 mm (po 200 mm w każdą stronę narożnika). Paskami siatki zbrojącej należy również wzmocnić inne miejsca,  
w których przecinają się ocieplone płaszczyzny, jak również miejsca mocowania rusztowań budowlanych. Paski wzmacniające z siatki 
zbrojącej należy przyklejać i wtapiać w warstwę zbrojoną.
Wszystkie profile ochronne i wzmocnienia z siatki należy kleić i wtapiać w warstwę wykonaną z masy szpachlowej Klebe- und Armierungsmörtel.  
Siatki profili należy łączyć z siatką zbrojącą na zakładkę nie mniejszą niż 100 mm.

7. Montaż parapetów

W nowym budownictwie parapety podokienne zaleca się montować przed wykonaniem warstwy zbrojonej.
Proces montażu parapetów podokiennych należy połączyć z procesem montażu izolacji cieplnej ościeży otworów okiennych.
Dopuszcza się montaż parapetów podokiennych po nałożeniu warstwy zbrojonej w otworach ościeży okiennych. W takim przypadku  
na dolnej poziomej powierzchni izolacji należy przewidzieć miejsce na uszczelniającą masę poliuretanową lub taśmę samorozprężną (rys. 12).

Styk parapetu z pionowymi skosami można wykonywać z użyciem lub bez użycia taśmy uszczelniającej.
Parapety podokienne we wszystkich wariantach rozwiązań konstrukcyjnych powinny wystawać poza dekoracyjną warstwę ochronną sys-
temu Krautherm na co najmniej 50 mm.
Parapet wykonany ze stali ocynkowanej, powinien wystawać ponad powierzchnię warstwy dekoracyjno-ochronnej na co najmniej 80 mm.

8. Nakładanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną należy nakładać na równą i pozbawioną pyłu powierzchnię. Prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi wykona-
nych z materiałów obojętnych (np. stal nierdzewna). Całkowita grubość warstwy zbrojonej (z jedną warstwą siatki zbrojącej) powinna 
wynosić 3-4 mm.
Siatka zbrojąca powinna znajdować się w części środkowej lub w górnej jednej trzeciej warstwy zbrojonej. Niedopuszczalne jest układa-
nie siatki bezpośrednio na termoizolacji. Prace należy prowadzić w kierunku od góry do dołu, zaczynając od górnej części ściany, pasami  
o szerokości równej szerokości rolki siatki, w następującej kolejności:
•  na płyty termoizolacyjne o powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej nanieść przy pomocy pacy zębatej ze stali 

nierdzewnej (odległość między zębami 6-8 mm) masę szpachlową Klebe- und Armierungsmörtel. Grubość warstwy powinna wynosić 
co najmniej 2-3 mm;

• stopniowo rozwijając przycięty pas siatki, gładką pacą ze stali nierdzewnej należy go wtapiać w masę zbrojącą;
•  niewyschniętą warstwę szpachli, w którą wtopiono siatkę, należy niezwłocznie zaszpachlować drugą warstwą tej samej szpachli o grubości 

ok. 1 mm w taki sposób, aby zapewnić całkowite przykrycie siatki na całej powierzchni (struktura siatki nie powinna być widoczna).
Siatka zbrojącą powinna być równomiernie rozciągnięta bez załamań i fałd.
Siatkę zbroją należy układać na zakład o szerokości minimum 10 cm. W razie konieczności dopuszcza się wykonywanie otworów w siatce 
zbrojącej, na przykład w miejscu mocowania rusztowań budowlanych.
Siatkę zbrojącą należy nakładać na płyty termoizolacyjne na szerokości rolki siatki. (Rys. 13-16). Siatka może być umieszczona zarówno 
wzdłuż, jak i w poprzek.

Parapet
Uszczelnienie
Podparcie

Łącznik mechaniczny

Warstwa dekoracyjno-ochronna
Warstwa zbrojona
Warstwa termoizolacyjna
Warstwa klejąca
Podłoże

Rysunek 12. Izolacja termiczna dolnego 
skosu okna
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9. Nakładanie warstwy dekoracyjno-ochronnej

Do nakładania warstwy dekoracyjno-ochronnej w systemach ociepleń Krautherm można zastosować różne typy dekoracyjnych tynków  
elewacyjnych: mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe.
Przed nałożeniem elewacyjnych tynków dekoracyjnych na suchą powierzchnię warstwy zbrojonej należy nanieść farbę gruntującą  
Putzgrund. W przypadku stosowania tynków mineralnych powierzchnię warstwy zbrojonej należy zagruntować tylko w przypadku, jeśli 
od momentu jej nałożenia minął ponad 1 miesiąc.
W przypadku stosowania tynków dyspersyjnych (akrylowych, silikatowo-silikonowych, silikonowych) farbę gruntującą Putzgrund należy 
zabarwić na odcień, zbliżony do koloru tynku.
Środek gruntujący Putzgrund należy starannie wymieszać i równomiernie nanosić wałkiem.
Do przygotowania tynków mineralnych należy wykorzystywać pojemniki z materiałów obojętnych. W celu uzyskania jednorodnej mie-
szaniny stosować mieszarki wolnoobrotowe. Po wymieszaniu tynk należy odstawić na 10 minut, a bezpośrednio przed użyciem należy go 
ponownie dokładnie wymieszać.
Tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, i silikonowe są dostarczane w postaci gotowej do użycia. Należy je starannie rozmieszać w fabrycz-
nym opakowaniu. Konsystencję tynków należy regulować dodając określoną ilość wody, zgodnie z informacjami technicznymi.
Tynki należy nakładać do uzyskania warstwy o wymaganej grubości, stosując jedną z następujących metod:
– metodą mechaniczną – przy użyciu agregatu tynkarskiego ze specjalną nasadką (rys. 17a);
– ręcznie – używając pacy o równej krawędzi (rysunek 17b);
Do mechanicznego nakładania tynków należy używać odpowiednio dobranych agregatów. W przypadku nakładania agregatem należy 
pamiętać, że wielkość dyszy zależy od wielkości ziaren tynku. Należy zwracać uwagę na równomierne naniesienie materiału, unikać 
kilkukrotnego nakładania warstw tynku w miejscach łączenia pól roboczych, które może powodować powstanie widocznych łączeń.

Zaprawę tynkarską należy nakładać w sposób ciągły metodą „mokre na mokre”. W przypadku przerw w pracy należy wykorzystać frag-
menty architektoniczne elewacji, takie jak balkony, narożniki, dylatacje, odcięcia różnych kolorów, itp. 
Od razu po nałożeniu należy zebrać nadmiar tynku na grubość ziarna i wygładzić pacą plastikową lub poliuretanową. 
Tynk typu K (baranek) zacierać ruchami kołowymi, tynk typu R (kornik) zacierać poziomo, pionowo lub kołowo.
Zabrania się powtórnego zacierania już zatartych i utwardzonych powierzchni warstwy tynku. Niedopuszczalne jest również nawilżanie  
powierzchni warstwy tynku podczas zacierania lub po jego zakończeniu.
W czasie wiązania i wysychania tynk należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, silnym wiatrem, desz-
czem. W razie konieczności należy zastosować na rusztowaniach plandeki ochronne. W sezonie jesiennym i przy dużej wilgotności po-
wietrza należy zwrócić uwagę na dłuższy okres utwardzania tynków.
W przypadku powstania wad lub w celu zmiany koloru powierzchni warstwy tynku dopuszczalne jest jej malowanie.
Powierzchnie wykonane przy użyciu tynków mineralnych należy zawsze malować dwiema warstwami farby.
Wszystkie tynki firmy Krautol są opracowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji zapewniały niezbędną ochronę przed 
korozją biologiczną.

Rysunek 14. Nakładanie masy szpa-
chlowej

Rysunek 15. Zatapianie siatki 
w warstwie zbrojonej

Rysunek 13. Wzmocnienie otworów 
okiennych

Rysunek 16. Łączenie systemu 
izolacji cieplnej ze schodami

1. Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego.
2. Materiał termoizolacyjny.
3. Siatka dodatkowa nad schodami.

a) Sposób mechaniczny
Rysunek 17. Metody nakładania tynku

b) sposób ręczny

Instrukcja wykonania systemu ocieplenia
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10. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku wykonywania szczelin dylatacyjnych przy użyciu profili dylatacyjnych należy najpierw nanieść masę szpachlową na po-
wierzchnię płyt po obydwu stronach dylatacji. Profil dylatacyjny ścisnąć, taśmę elastyczną profilu wcisnąć do szczeliny, a paski z siatki 
zbrojącej umieścić w kleju. Łączenia profili w pionie należy wykonywać na zakład o wielkości co najmniej 20 mm.
Aby zapewnić jednolitą szerokość spoiny i uniknąć dostawania się do niej zanieczyszczeń, należy do czasu zakończenia prac wypełnić szcze- 
linę paskiem ochronnym ze styropianu.
Złożone systemy izolacji cieplnej (ETICS) nie wymagają niezależnych pionowych szczelin dylatacyjnych.
Do uszczelnienia połączeń systemu ocieplenia z innymi elementami budynku, na przykład z otynkowanymi powierzchniami, poręczami, 
konstrukcjami dachu itp. stosuje się samorozprężną taśmę uszczelniającą.
Taśmę uszczelniającą przykleja się na równo z powierzchnią płyty izolacyjnej na przylegające podłoże. Natychmiast po rozpakowaniu 
rolki taśma zaczyna się rozszerzać, osiągając zadany wymiar. Podczas montażu płyt termoizolacyjnych należy uwzględniać obliczeniową 
charakterystykę rozszerzania taśmy uszczelniającej, zapewniając niezbędny stopień jej kompresji.
Nie należy zaginać taśmy uszczelniającej pod kątem. Prawidłowo powinno się układać odcinki taśmy na styk (rys. 18).

Rysunek 18. Montaż taśmy uszczelniającej
Nieprawidłowo   Prawidłowo

I. Naprawa uszkodzeń i konserwacja systemów izolacji termicznej Krautherm

Wszelkie uszkodzenia i  usterki systemu izolacji cieplnej, wykryte podczas montażu i  eksploatacji, należy odnotowywać sporządzając 
protokół oględzin budynku.
Wykryte wady w wyglądzie zewnętrznym systemów izolacji cieplnej należy klasyfikować w następujący sposób:
• wady, które nie mają wpływu na właściwości funkcjonalne systemu izolacji cieplnej;
• wady, wpływające na właściwości funkcjonalne systemu izolacji cieplnej.
Podstawowe błędy podczas montażu systemu izolacji cieplnej i przyczyny, powodujące ich wystąpienie, podano w tabeli nr 1. Wady sys-
temu izolacji cieplnej oraz główne metody ich usunięcia podano w tabeli nr 2. Usuwanie wad i naprawę fragmentów systemów izolacji 
cieplnej należy przeprowadzać wyłącznie pod warunkiem zapewnienia dostatecznej nośności podłoża (warstwy termoizolacyjnej) i braku 
w podłożu dynamicznych pęknięć o dużym rozwarciu i o znacznym przemieszczeniu, uwarunkowanych brakiem stabilności elementów 
konstrukcyjnych samego budynku.
Przy odnawianiu mechanicznie uszkodzonych fragmentów systemów izolacji cieplnej niewielkie uszkodzenia i pęknięcia należy wypeł-
niać masą szpachlową Klebe- und Armierungsmörtel oraz, po zastosowaniu normatywnych przerw technologicznych w pracy, nakładać 
warstwę dekoracyjną tynku.
W przypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej systemu izolacji cieplnej wokół uszkodzonej izolacji cieplnej należy 
wyznaczyć prostokąt o minimum 200 mm większy w każdą stronę od obszaru uszkodzenia. Na całym zaznaczonym obszarze należy 
usunąć warstwę tynku i warstwę zbrojoną, a następnie wyciąć i usunąć uszkodzony fragment płyty termoizolacyjnej. Miejsce wycięcia 
izolacji termicznej należy starannie zmierzyć i na podstawie tych wymiarów przygotować wkład termoizolacyjny z tego samego materiału. 
Następnie należy nanieść klej na klejoną powierzchnię wkładu.
Grubość warstwy klejącej na wkładzie powinna być równa grubości warstwy klejącej w naprawianym systemie. Nie należy nakładać kleju 
na czołowe krawędzie wkładu.
Wkład należy delikatnie wkleić, a następnie zrównać licową powierzchnie wkładu z sąsiadującymi płytami. Nakładanie warstwy zbrojo-
nej na odnawianych fragmentach należy wykonywać nie wcześniej, niż po 48 godzinach od przyklejenia izolacji.
Materiał zbrojony, który jest wkładany w warstwę kleju, powinien przykrywać łączenie starej i nowej izolacji termicznej na całym obwodzie.
Powierzchnię warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać. Grubość nowej warstwy zbrojonej powinna być równa grubości istniejącej 
warstwy zbrojonej. Po zachowaniu przerw technologicznych należy nanieść warstwy gruntującą oraz tynk dekoracyjny.
Odnowione fragmenty systemu izolacji cieplnej nie powinny odróżniać się na planie ogólnym. Kontrola powinna odbywać się wizualnie. 
Wykończenie punktów mocowania rusztowań do budynku odbywa się w podobny sposób.
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Tabela 1. Błędy podczas montażu i sposoby zapobiegania

MOŻLIWE BŁĘDY MOŻLIWE KONSEKWENCJE WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Wykonywanie prac podczas długotrwałego 
bezpośredniego oddziaływania promieni 
słonecznych

Rozwarstwienie warstwy zbrojonej, 
pęknięcia włosowate w warstwie 
wykończeniowej

Nie montować przy silnym bezpośrednim 
oddziaływaniu słońca lub podczas letnich 
upałów

Montaż w niskich temperaturach i dużej 
wilgotności powietrza

Proces wiązania ulega spowolnieniu, klej 
i tynk przez długi czas pozostają miękkie. 
Składnik wiążący tynku może zostać 
wymyty przez deszcz

Unikać montażu w niskich temperaturach 
i dużej wilgotności powietrza. Elewacje 
należy chronić przed bezpośrednim 
oddziaływaniem deszczu

Montaż w temperaturze powietrza poniżej 
5°C, nocne przymrozki

Na mokrej od deszczu, zamarzniętej 
ścianie nie można uzyskać wymaganej 
adhezji. Zaprawy tracą zdolność wiązania

Unikać montażu, jeśli spodziewana jest 
temperatura powietrza poniżej 5°C, 
lub zamontować miejscową ochronę 
i ogrzewanie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych na 
zapyloną, zanieczyszczoną lub nagrzaną 
powierzchnię podłoża

Niedostateczna przyczepność płyt
termoizolacyjnych do podłoża

Oczyścić powierzchnię z substancji 
rozdzielających, w razie konieczności 
podłoże lekko nawilżyć lub użyć gruntu

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych na 
podłoże, namoknięte od deszczu lub 
nadmiernej wilgoci

Niewystarczający poziom adhezji: 
ryzyko powstania podwyższonego 
nagromadzenia wilgoci w systemie; 
ryzyko wystąpienia na powierzchni tynku 
wykwitów wapiennych

Umożliwić wyschnięcie podłoża

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych do 
gładkich, nieprzyczepnych powierzchni 
metalowych, z tworzywa sztucznego, 
pokrytych starymi farbami

Niewystarczający poziom adhezji Usunąć stare warstwy farby, zastosować 
wysoce adhezyjne grunty syntetyczne, 
zastosować dodatkowe mocowania 
mechaniczne

Montaż systemu izolacji cieplnej 
bezpośrednio nad powierzchnią ziemi

Istnieje ryzyko wystąpienia odspojenia 
tynku spowodowanego podciąganiem 
kapilarnym oraz wodą rozbryzgową, 
zanieczyszczenia warstwy wykończeniowej, 
korozji biologicznej

Należy wykonać część cokołową 
o wysokości co najmniej 30 cm

MONTAŻ PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

Brak ścisłego przylegania do siebie 
krawędzi płyt

Na płytach w miejscach spoin w warstwie 
wykończeniowej powstają pęknięcia. 
Istnieje ryzyko rozprzestrzenienia pęknięć 
na kilka płyt

Montaż płyt w sposób zapewniający 
przyleganie krawędzi, wypełnienie szczelin 
materiałem termoizolacyjnym

Płyty termoizolacyjne przyklejane bez 
przewiązania

Pęknięcia na powierzchni elewacji Przyklejanie płyt termoizolacyjnych na 
mijankę, wykorzystywanie całych płyt

Różnica w grubości sąsiadujących płyt Gwałtowne zmiany grubości warstwy 
zbrojonej. Istnieje niebezpieczeństwo 
powstania pęknięć w warstwie tynku, 
lokalne nierówności końcowej powierzchni 
elewacji

Płyty należy montować bez uskoków. 
W razie konieczności należy zeszlifować 
nierówności

Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami 
termoizolacyjnymi nieodpowiednim 
wypełnieniem piankowym

Niebezpieczeństwo wystąpienia 
wybrzuszeń i pęknięć w warstwie tynku 
w efekcie pęcznienia wypełniacza 
piankowego

Szczeliny pomiędzy płytami 
termoizolacyjnymi należy wypełnić pasami 
wyciętymi z tego samego materiału 
co płyty lub zastosować specjalne 
wypełniacze piankowe

Niewystarczająca (<40%) powierzchnia 
przylegania płyt termoizolacyjnych do 
podłoża.

Płyty odstają od powierzchni podłoża, 
wyginają się – powstają szczeliny na 
warstwie tynku, w skrajnym wypadku 
odpadnięcie całości lub fragmentu 
systemu

Należy nanosić dostateczną ilość kleju

Niedostateczne przyklejenie środkowej 
części płyty

Powstanie wybrzuszenia w środkowej 
części płyty

Należy przyklejać metodą 
obwodowopunktową

Instrukcja wykonania systemu ocieplenia
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MOŻLIWE BŁĘDY MOŻLIWE KONSEKWENCJE WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Przyklejanie płyt jedynie metodą punktową Wyginanie krawędzi płyt i spowodowane 
przez to pęknięcia na tynku

Należy przyklejać metodą obwodowo-
punktową

Dodanie do masy klejowej piasku Niewystarczający poziom adhezji 
z powodu naruszenia składu produktu

Klej należy stosować zgodnie 
z zaleceniami producenta

PRZYGOTOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH DO NAKŁADANIA WARSTWY ZBROJONEJ

Płyty styropianowe były zbyt długo 
poddawane oddziaływaniu warunków 
pogodowych (na przykład promieniowania 
ultrafioletowego)

Wierzchnia warstwa płyty pozbawiona 
wymaganej minimalnej przyczepności

Płyty styropianowe należy przeszlifować

Płyty nie zostały oczyszczone z pyłu po 
szlifowaniu

Substancje rozdzielające i pył 
uniemożliwiają adhezję

Pył szlifierski i substancje rozdzielające 
należy starannie usunąć

WARSTWA ZBROJONA

Siatka zbrojona zatopiona bez zakładki 
lub z niewystarczającą zakładką

Powstawanie pęknięć odwzorowujących 
linie styku siatek, przenoszących się na 
wierzchnią wyprawę systemu

Zakłady pasów siatki zbrojonej powinny 
wynosić co najmniej 100 mm

Klej jest nanoszony na powierzchnię 
bardzo cienką warstwą, siatka nie jest 
zatopiona w kleju

Zbyt niska wytrzymałość mechaniczna 
systemu, powstają pęknięcia, przenoszące 
się na wierzchnią wyprawę systemu, 
system nie posiada parametru 
nierozprzestrzeniania ognia

Siatkę zbrojoną należy równomiernie 
zatopić w dostatecznie grubo nałożonej 
warstwie masy szpachlowej

Siatka zbrojona jest zamontowana 
bezpośrednio na płycie izolacyjnej i na nią 
jest naniesiony klej

Siatka zbrojona nie przenosi naprężeń, 
nie spełnia funkcji zbrojenia. Klej 
niewystarczająco dobrze przylega do 
płyty. Skutkiem jest powstawanie pęknięć, 
pustych przestrzeni i odstawanie kleju od 
powierzchni płyty

Najpierw należy nałożyć warstwę szpachli, 
następnie równomiernie zatapić w niej 
siatkę i i nałożyć dodatkową warstwę 
szpachli całkowicie przykrywającą siatkę. 
Siatka powinna znajdować się w ok. 1/3 
grubości warstwy zbrojonej

Brak siatki zbrojonej Powstawanie pęknięć w szczelinach 
pomiędzy płytami

Siatkę zbrojoną należy montować zgodnie 
z punktem 7

Zbrojenie odbywało się w kilku etapach 
przy pełnym utwardzeniu każdej warstwy

Rozwarstwienie warstwy zbrojonej Nie dopuszcza się wyrównywania 
utwardzonej warstwy zbrojonej (tzw. 
doszpachlowywanie)

WARSTWA DEKORACYJNO – OCHRONNA

Tynk nakładano zbyt cienką warstwą 
w odniesieniu do wielkości ziaren
fakturujących

Nierównomierna struktura tynku Grubość powinna odpowiadać wielkości 
ziaren wypełnienia

Pominięcie powłoki gruntującej Niewystarczająca adhezja tynku do 
warstwy zbrojonej mogąca skutkować 
lokalnymi odspojeniami i pęknięciami 
tynku

Grunt należy nakładać zgodnie z punktem 
8

INNE BŁĘDY

Zbyt ciemna warstwa wykończenia 
(HBW<20)

Z powodu dużego naprężenia termicznego 
mogą wystąpić pęknięcia tynku

Stosować jasne kolory tynku 
o współczynniku HBW co najmniej 20

Brak taśm uszczelniających i specjalnych 
profili w miejscach łączenia

Powstawanie pęknięć i odspojeń 
w warstwie zbrojonej i wykończeniowej

Należy przestrzegać technologii montażu

Niewłaściwy montaż elementów 
odprowadzających wodę

Namakanie termoizolacji, odwarstwienie 
warstw zbrojonej i dekoracyjnej

Należy przestrzegać technologii montażu

Szczeliny dylatacyjne budynków zasłonięte 
płytami termoizolacyjnymi

Powstanie pęknięć we wszystkich 
warstwach izolacji termicznej

Szczeliny dylatacyjne należy przenosić 
na system ocieplenia zgodnie z opisem 
z punktu 9
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Tabela 2. Usterki systemu ocieplenia i środki mające na celu ich wyeliminowanie

WADY SYSTEMU OCIEPLENIA OPIS WAD ŚRODKI ICH USUNIĘCIA TECHNOLOGIA I MATERIAŁY

1. USTERKI, KTÓRE NIE MAJĄ WPŁYWU NA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU IZOLACJI TERMICZNE

1.1. Zmiana wyglądu 
zewnętrznego systemu 
ocieplenia

Obserwuje się zmianę odcienia 
kolorystycznego powłoki

Dodatkowe malowanie 
z zachowaniem zasad 
systemowych (systemów 
(Krautherm A, Krautherm B)

1.2. Naturalne starzenie się 
warstwy dekoracyjnej

Zmiana koloru powłoki, 
pojawienie się korozji 
biologicznej

Usunięcie korozji biologicznej, 
Przemalowanie farbą 
elewacyjną

Małe, rzadkie mikropęknięcia 
o szerokości mniejszej 
niż 0,2 mm w warstwie 
dekoracyjnej

Przemalowanie farbą 
mostkującą rysy

Nałożenie nowych warstw 
zbrojonej i dekoracyjnej 
z zachowaniem zasad 
systemowych

Niewielkie rozwarstwienia 
fragmentów warstwy 
dekoracyjnej

Miejscowa naprawa 
uszkodzonych fragmentów

Nałożenie nowych warstw 
zbrojonej i dekoracyjnej 
z zachowaniem zasad 
systemowych

2. WADY WPŁYWAJĄCE NA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU OCIEPLENIA

2.1. Wady warstwy 
dekoracyjno-ochronnej

Często występujące pęknięcia 
w kształcie pajęczyny 
o szerokości powyżej 0,2 
mm, przechodzące przez całą 
warstwę dekoracyjną

Nałożenie nowej warstwy 
dekoracyjnej

Całkowite usunięcie warstwy 
dekoracyjnej. Sprawdzenie 
nośności warstwy zbrojonej 
i jej oczyszczenie. Gruntowanie 
Putzgrund (w razie 
konieczności) Tynk dekoracyjny 
Krautherm zgodnie z zasadą 
systemową. W razie konieczności 
malowanie wykończeniowe

Częste rozwarstwienia 
fragmentów warstwy 
dekoracyjnej

2.2. Wady warstwy zbrojone Częste pęknięcia w kształcie 
pajęczyny, przechodzące do 
warstwy siatki zbrojącej lub 
przez całą warstwę zbrojoną

Nałożenie nowych warstw 
zbrojonej i dekoracyjnej

Całkowite usunięcie warstwy 
dekoracyjnej (tynku) do 
płyt termoizolacyjnych. 
Sprawdzenie nośności 
warstwy termoizolacyjnej i jej 
oczyszczenie. W przypadku 
braku nośności warstwy 
termoizolacyjnej dopuszcza 
się wykonanie dodatkowego 
mocowania z użyciem 
łączników mechanicznych co 
powinno być potwierdzone 
odpowiednimi obliczeniami. 
Nałożenie nowych warstw 
zbrojonej i dekoracyjnej

Pęknięcia na spoinach 
płyt termoizolacyjnych 
przechodzące przez warstwę 
zbrojoną

Duże rozwarstwienia, 
wybrzuszenia, rozwarstwienia 
warstw dekoracyjnej i zbrojonej

Instrukcja wykonania systemu ocieplenia
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WADY SYSTEMU OCIEPLENIA OPIS WAD ŚRODKI ICH USUNIĘCIA TECHNOLOGIA I MATERIAŁY

2.3. Utrata funkcjonalności
systemu ocieplenia

Uszkodzenia mechaniczne 
termoizolacyjnej warstwy 
systemu ocieplenia

Lokalna naprawa uszkodzonych 
warstw systemu ocieplenia

Wymiana uszkodzonego 
fragmentu warstwy 
termoizolacyjnej. Miejscowe 
nałożenie nowych warstw 
zbrojonej i dekoracyjnej. 
Malowanie wyrównujące

Utrata nośności (zawalenie) 
fragmentów termoizolacji

Wymiana fragmentów systemu 
ocieplenia

Sprawdzenie nośności całej 
warstwy izolacji termicznej. 
W przypadku miejscowych 
uszkodzeń i wystarczającej 
nośności poszczególnych 
warstw całego systemu 
w celu usunięcia wad należy 
przeprowadzić miejscową 
naprawę tylko uszkodzonych 
warstw systemów. W przypadku 
braku nośności warstw systemu 
dopuszcza się przeprowadzenie 
dodatkowego mocowania 
łącznikami mechanicznymi, 
co powinno być potwierdzone 
odpowiednimi obliczeniami, 
lub przeprowadzić demontaż 
istniejącego systemu ocieplenia 
i montaż nowego systemu 
począwszy od warstwy 
termoizolacyjnej.

Demontaż istniejącego 
i montaż nowego systemu 
ocieplenia

Demontaż istniejącego systemu 
izolacji termicznej. Utylizacja 
materiałów. Montaż nowego 
systemu izolacji termicznej
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Krautherm Klebemörtel  str. 7, 9

Krautherm Gewebe  str. 7, 9

Krautherm Klebe- und Armierungsmörtel  str. 7, 9

Putzgrund  str. 7, 9, 15

Akryl Fassadenputz  str. 11

SI-SI Fassadenputz  str. 11

Silikon Fassadenputz  str. 11

Mineral Fassadenputz  str. 11

Fassaden Farbe  str. 15

Skorowidz
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Doradcy techniczno-handlowi:

WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

REGION ZACHÓD

1 LUBUSKIE 728 882 926 zielonagora@caparol.pl

2 WIELKOPOLSKIE (KONIN) 604 278 546 konin@caparol.pl

3 DOLNOŚLĄSKIE (WROCŁAW) 608 355 343 wroclaw01@caparol.pl

4 DOLNOŚLĄSKIE (WROCŁAW) 602 249 564 wroclaw@caparol.pl

5 OPOLSKIE 606 446 717 opole@caparol.pl

6 ŚLĄSKIE PÓŁNOCNE 606 485 360 czestochowa@caparol.pl

7 ŚLĄSKIE POŁUDNIOWE 602 220 890 katowice@caparol.pl

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD

8 MAŁOPOLSKIE

(CZĘŚĆ ZACHODNIA)

606 430 329 krakow@caparol.pl

9 MAŁOPOLSKIE 

(CZĘŚĆ WSCHODNIA)

604 603 970 krakow01@caparol.pl

10 PODKARPACKIE 602 249 814 rzeszow@caparol.pl

11 LUBELSKIE 602 121 403 lublin@caparol.pl

12 ŚWIĘTOKRZYSKIE 606 462 942 kielce@caparol.pl

13 ŁÓDZKIE 606 928 569 lodz@caparol.pl

REGION CENTRUM

14 MAZOWIECKIE 604 278 460 warszawa@caparol.pl

15 MAZOWIECKIE 606 721 218 mazowsze@caparol.pl

16 PODLASKIE 604 521 752 bialystok@caparol.pl

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

REGION PÓŁNOC

18 POMORSKIE 668 927 221 gdansk01@caparol.pl

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

20 WIELKOPOLSKIE (POZNAŃ) 606 475 954 poznan@caparol.pl

21 ZACHODNIO-POMORSKIE 606 928 570 szczecin@caparol.pl

Doradcy techniczno-inwestycyjni:

WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

REGION ZACHÓD

ŚLĄSKIE 532 750 110 slask@caparol.pl

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD

LUBELSKIE 795 570 562 lubelskie@caparol.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE 795 570 562 swietokrzyskie@caparol.pl

REGION CENTRUM

MAZOWIECKIE 604 194 378 warszawa01@caparol.pl

MAZOWIECKIE 606 458 202 warszawa03@caparol.pl

REGION PÓŁNOC

WIELKOPOLSKIE 532 177 375 poznan01@caparol.pl

Doradca techniczno-projektowy:

WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

REGION CENTRUM

MAZOWIECKIE 606 721 216 warszawa02@caparol.pl

Technicy zastosowań systemów:

TELEFON E-MAIL

REGION POŁUDNIE-WSCHÓD 532 758 679 technik.poludnie@caparol.pl

REGION CENTRUM 539 734 172 technik.centrum@caparol.pl

REGION ZACHÓD 604 521 720 technik.zachod@caparol.pl

REGION PÓŁNOC 604 216 736 technik.polnoc@caparol.pl
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Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa, 
tel. 22 544 20 40, fax: 22 544 20 41
e-mail: info@caparol.pl • www.caparol.pl
Ogólna informacja techniczna: 
tel. +48 22 544 20 44 www.krautol.pl


