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Oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie poradnika eksperta, Technik Forum. Tego-
roczne wydanie zbiega się z otwarciem pierwszego w Polsce Centrum Szkoleniowego 
Caparol. Nasze Przedsiębiorstwo jest obecne na polskim rynku od dwudziestu lat, 
jednak zawsze brakowało nam platformy komunikacyjnej z odbiorcami, miejsca, 
w którym będziemy szkolić i rozwijać wiedzę o produktach i dostarczanych tech-
nologiach.

Dziś z dumą prezentujemy Centrum Szkoleniowe Caparol. Ośrodek jest znakomicie 
przygotowany do obsługi szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. To właśnie tutaj 
będziemy przeprowadzać szkolenia zarówno z produktów, kolorystyki, ale również 
świadczyć doradztwo biznesowe dla naszych Partnerów Handlowych.

W bieżącym wydaniu Technik Forum przedstawimy Państwu nowatorskie rozwiązania 
dekoracji fasad oraz podpowiemy, jak prawidłowo malować ściany we wnętrzach. 
W materiale „Efekt biedronki” znajdą Państwo wskazówki, jak uniknąć nieestetycznych 
plam na elewacji, a w tekście o systemach hydroizoalacji zaprezentujemy produkty 
bitumiczne Avenarius Agro.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Waldemar Pilczek 
Dyrektor Handlowy

SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY PARTNERZY HANDLOWI,W NUMERZE
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CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE

Dzięki tej inwestycji będziemy wspie-
rać nasze marki i naszych Partnerów 
Handlowych nie tylko wysoką jakością 
produktów i doradztwem technicz-
nym, ale również bogatym progra-
mem szkoleniowym.

Czego mogą Państwo 
oczekiwać po naszym Centrum?

 � wszechstronnej tematyki szkoleń 
osadzonych w praktyce
 � doskonałych nauczycieli z dużym 
doświadczeniem
 � dużego nacisku na szkolenia prak-
tyczne

Oferta produktowa
Nie ograniczamy się tylko do szkoleń 
produktowych, przygotowaliśmy rów-
nież ofertę kursów z zakresu kolory-

We wrześniu bieżącego roku rozpoczęło działalność Centrum Szkoleniowe Caparol w Klesz-
czowie. Do dyspozycji Naszych Klientów są doskonale wyposażone sale konferencyjne 
i praktyczne, które umożliwiają przetestowanie wiedzy przyswojonej w praktyce. Pomieszczenia 
praktyczne zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby malarzy i wykonawców dociepleń.

Sale warsztatowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie wyko-
rzystać powierzchnię i potencjał pomieszczeń.

MONIKA BALIŃSKA | Dyrektor Marketingu
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styki oraz biznesu. Szkolenia z koloru 
będą skierowane przede wszystkim 
do naszych partnerów handlowych 
oraz wykonawców chcących posze-
rzyć swoją wiedzę o psychologii ko-
loru, doradztwie kolorystycznym dla 
klientów końcowych oraz o możliwoś-
ciach naszego systemu kolorowania.

Szkolenia biznesowe to oferta 
skierowana do naszych Partnerów 
Handlowych. Cykle tematyczne będą 
poruszały tematy związane z obsłu-
gą klienta, pozyskiwaniem nowych 
klientów, technikami negocjacji czy 
zastosowaniem nowoczesnych me-
diów w promocji Państwa firmy.

Aby skorzystać z naszej oferty, wy-
starczy wydrukować formularz zgło-
szeniowy znajdujący się na stronie 
caparol.pl w sekcji szkolenia, wypełnić 
dane i przesłać je na adres: 
szkolenia@caparol.p l

Formularz szkoleniowy można rów-
nież znaleźć w naszej broszurze szkole-
niowej (na zdjęciu) dostępnej u naszych 
klientów oraz Doradców Techniczno – 
Handlowych. Wystarczy wypełnić dane, 
przesłać informacje i dokonać płatności 
zgodnie z instrukcją.

Program szkoleń Caparol

PROGRAM
SZKOLEŃ

IV KWARTAŁ
2014
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Imię i nazwisko uczestnika:  

Nazwa seminarium:  

Termin seminarium:  

Nazwa i dokładny adres instytucji zgłaszającej:  

 

Telefon:  

Faks:  

e-mail:  

OŚWIADCZENIE 

Deklarujemy zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniu naszego 
ww. Przedstawiciela. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia rejestracji 
uczestnika, które nastąpi ze strony Caparol Polska najpóźniej na 7 dni 
przed planowanym szkoleniem, upoważniamy Caparol Polska do 
wystawienia faktury bez naszego podpisu. Minimalna ilość uczestni-
ków szkolenia wynosi 15 osób, maksymalna 20. Należność z tytułu 
uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt)

  75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć) – dotyczy szko-
lenia Disbon

proszę zaznaczyć właściwą kwotę.

Kwotę przelejemy w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia 
udziału w szkoleniu, na rachunek bankowy:*

Caparol Polska Sp. z o.o. 
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa; 

NIP: 951-00-29-823 
w Banku PEKAO SA, rach. nr 22 1240 6003 1111 0000 4941 8378

Tytuł przelewu: Udział w Seminarium 

Faktura zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni po otrzymaniu płatności. 
Dane do wystawienia faktury: 

Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć 

Głównego Księgowego Dyrektora / Prezesa Zarządu 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES: SZKOLENIA@CAPAROL.PL 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w seminarium organizowanym przez 

Caparol Polska

* jedynie uiszczenie należności jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu

■

CENTRUM SZKOLENIOWE

MONIKA BALIŃSKA | Dyrektor Marketingu
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Kadra ekspertów
Wykładowcy Centrum Szkoleniowego 
są ekspertami w swoich dziedzinach. 
Ich bogata wiedza poparta jest kil-
kuletnią praktyką z zakresu szkoleń 
praktycznych i pokazów produkto-
wych. Wykładowcy dbają o ciągły roz-
wój i pogłębiają swoje umiejętności. 

Zapewniamy Państwa, że ich wiedza 
jest zgodna z najnowszymi osiągnię-
ciami w zakresie technologii.

Co jeszcze możemy 
dla Państwa zrobić?
Miło nam poinformować, że istnieje 
możliwość organizacji innych, dodat-

kowych kursów, poza listą szkoleń 
centralnych, na życzenie naszych 
Klientów. 
W celu uzyskania dalszych informacji 
prosimy o kontakt: +48 44 731 45 40 
lub: szkolenia@caparol.p l

Serdecznie zapraszamy!

Sale konferencyjne oraz pozostałe pomieszczenia w Centrum Szkoleniowym 
np. kafeteria, posiadają własne nagłośnienie i możliwość korzystania z mikro-
fonów bezprzewodowych.
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Centrum Szkoleniowe będzie wspierać wszystkie nasze marki:

Centrum Szkoleniowe posiada dwie komfortowe sale konferencyjne oraz dwie sale do zajęć praktycznych. Duża sala 
konferencyjna przygotowana jest do obsługi spotkań nawet dla 80 osób. Mała sala konferencyjna (widoczna na zdjęciu) 
może pomieścić do 35 uczestników szkolenia.

CENTRUM SZKOLENIOWE
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W przeszłości stosowano lazury mi-
neralne, silikatowe głównie na bu-
dynkach reprezentacyjnych, dzisiaj 
nowe produkty znajdują zastoso-
wanie również w nowoczesnej archi-
tekturze. W ofercie Caparol Polska 
znajdują się innowacyjne produkty 
przeznaczone do modelowania ele-
wacji budynków.

 � Disbocret 535 BetonLasur – po-
włoka, którą stosuje się przeważnie 
do ochrony betonowych elemen-
tów budowlanych. Dzięki spoiwie 
z czystego akrylanu uzyskano wy-
soką odporność na wnikanie wo-
dy i zawartych w powietrzu szkodli-
wych dla betonu substancji, takich 
jak CO2.

 � Histolith Antik-Lasur stosuje się 
przeważnie do ochrony budynków 
zabytkowych. Materiał na bazie si-
likatów jest wysoce dyfuzyjny i na-
nosi się go bezpośrednio na chłon-
ny kamień naturalny lub na kryjące, 
silikatowe warstwy pośrednie.
 � Nowością w ofercie Caparol jest la-
zura TopLasur NQG. Technologia

KREATYWNE MOŻLIWOŚCI 
MODELOWANIA FASAD

Stosowanie lazur zewnętrznych staje się coraz bardziej popularnym sposobem na wykoń-
czenie elewacji. Lazury gwarantują bowiem nietuzinkową i efektowną aranżację, zwłaszcza 
reprezentacyjnych fasad budynków.

WŁODZIMIERZ KRUPA, BOŻENA SERWATKA-BERBEĆ 

Technika dekoracyjna TopLasur NQG
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Technika kreatywna Capatect „Rustico Wariant 1“

nanosieci kwarcowych (NQG), któ-
rą z powodzeniem zastosowano już 
wcześniej w  farbach fasadowych 
AmphiSilan i  ThermoSan, znakomi-
cie sprawdza się także w przypad-
ku powłok laserunkowych. Dzięki za-
stosowaniu nowatorskiej technologii 
udało się znacznie ograniczyć skłon-
ność do zanieczyszczania elewacji, 
czyli przyklejania się cząstek brudu 
i drobnego pyłu.
Niezależnie jednak od wybranego 
materiału istnieją różne sposoby sto-
sowania lazur na fasadach i ścianach:

1. Bezbarwna powłoka 
ochronna
Właściwie, w tym przypadku, nie ma-
my do czynienia z klasyczną lazurą, 

nie zastosowano tu bowiem pigmen-
tu. Jednak zwłaszcza w przypadku 
betonu płukanego i  architektonicz-
nego często stosuje się bezbarwną 
lazurę Disbocret 535 BetonLasur, 
by zachować oryginalny wygląd 
powierzchni. Dzięki zredukowaniu 
absorpcji wody oraz właściwościom 
hamowania karbonatyzacji betonu, 
stal zbrojeniowa jest skutecznie 
chroniona przed szkodami korozyj-
nymi.

2. Lazura bezpośrednia
W tym przypadku lazura jest nano-
szona na podłoże z  pominięciem 
warstwy pośredniej. Lazura ta od-
działuje szczególnie „żywo“, po-
nieważ wahania odcieni i  tekstury 

podłoża współdecydują o wyglądzie 
powierzchni. Lazura bezpośrednia 
może barwnie „odświeżyć” kamień 
naturalny lub powierzchnię betonu.

3. Lazura na kryjącej powłoce 
bazowej
Gdy podłoże nie nadaje się do bezpo-
średniego lazurowania, lazurę nanosi 
się na kolorowej warstwie pośredniej. 
Także na izolacjach cieplnych lub na 
tynkach z powodzeniem stosuje się 
kryjącą warstwę pośrednią. Ten wa-
riant jest idealnym rozwiązaniem dla 
tych, którzy oczekują niebanalnego 
efektu aranżacyjnego elewacji. Dzię-
ki kombinacji barwy bazowej oraz 
lazury jesteśmy w stanie osiągnąć 
dowolny efekt końcowy.

Technika kreatywna Capatect „Rustico Wariant 1“
Przy projektowaniu nowoczesnych budynków poszukiwane są nowe faktury powierzchni tynków. Zastosowanie 
techniki „Rustico 1” daje możliwość uzyskania ciekawych faktur przy użyciu dotychczasowych znanych produktów 
i odpowiednich prostych narzędzi np. szczotki nylonowej.
Wykorzystane produkty: Putzgrund 610 ok. 250 g/m², AmphiSilan-Fassadenputz K30 ok. 5,0 kg/m², farba ThermoSan 
NQG

POZNAJ RÓWNIEŻ TECHNIKI KREATYWNE CAPAROL ETICS
Elewacja ma bardzo istotne znaczenie dla każdego budynku. Izolacja cieplna budynku ma ogromny wpływ na koszty 
eksploatacji budynku, zaś sposób wykończenia decyduje o estetyce budynku.

SYSTEMY ELEWACYJNE

WŁODZIMIERZ KRUPA, BOŻENA SERWATKA-BERBEĆ 
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Technika kreatywna Capatect „Autentico“

Ciekawym rozwiązaniem aranżacyjnym jest technika kreatywna „Filigrano“, 
pozwalająca na uzyskanie powierzchni innej niż faktura baranka czy kornika. 
Zastosowanie techniki „Filigrano” pozwala na uzyskanie interesującego efektu 
przy użyciu znanych produktów i odpowiednich narzędzi. 
Wykorzystane produkty: Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134, ca. 
6,0 kg/m² lub Capatect-ArmaReno 700, ca. 4,0 kg/m², ThermoSan NQG

Technika kreatywna Capatect „Autentico“
Efekt Betonu to idealny sposób na stworzenie nowoczesnego, industrialnego wykończenia elewacji. Technika deko-
racyjna „Autentico“ jest jednowarstwowym pokryciem, które skutecznie imituje strukturę betonu.
Beton architektoniczny to połączenie elegancji z surowością przemysłowych przestrzeni. Stosując indywidualną technikę 
w połączeniu z różnymi wariantami kolorystycznymi można uzyskać niepowtarzalny efekt.
Wykorzystane produkty: System Capatect z podwójnym zbrojeniem siatką Capatect 650/110 z warstwą zbrojoną Ca-
patect 190 lub ArmaReno 700, Putzgrund 610 ca. 250 g/m², ArmaReno 700 ca. 3,0–5,0 kg/m², Histolith AntikLasur, 
Kolor: Ferro 35 lub Ferro 45 ca. 100–150 ml/m² na 1 warstwę, Histolith Silikat-Fixativ opcjonalnie, Histolith Volltonfarbe 
SI opcjonalnie.





12 TECHNIK FORUM

Także budynki bez tych cech, ale sto-
jące po prostu w ostrej granicy działki 
nie mają dostępu do wszystkich ze 
ścian. Przedstawiamy idealne rozwią-
zanie dla wszystkich, którzy nie chcą 
lub nie mogą ingerować w istniejącą 
elewację. Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom firmy Caparol – systemom 
izolacji wewnętrznej Capatect IDS – 

także w obiektach zabytkowych moż-
na teraz zapewnić wymagane wartości 
parametrów cieplnych pomieszczeń.

Homogeniczna, klejona na całej 
powierzchni konstrukcja systemów 
izolacji wewnętrznej Capatect IDS jest 
bardzo innowacyjna. Cienka płyta izo-
lacyjna IDS Aktiv została wykonana 
z zaprojektowanego przez naszych 

naukowców materiału izolacyjnego 
zintegrowanego z  lamelkami o właś-
ciwościach kapilarnych. Dzięki temu 
płyta zapewnia optymalną regulację 
wilgoci, eliminując całkowicie zagro-
żenie wystąpienia grzybów. Z kolei ką-
townik termoizolacyjny IDS zastępuje 
rzucające się w oczy kliny izolacyjne. 
Ale dopiero uwzględnienie wszystkich 

SYSTEMY IZOLACJI CAPATECT OD WEWNĄTRZ
PROSTE. EFEKTYWNE. Z POMYSŁEM.

WŁODZIMIERZ KRUPA

Czasem w ramach modernizacji i ocieplania obiektu istnieje konieczność zachowania jego 
dotychczasowej elewacji. W przypadku wszystkich budynków zabytkowych, otoczonych 
opieką konserwatorską lub wykonanych w technologii muru słupowo-ryglowego, zdobionych 
sztukaterią, posiadających okładzinę z cegły klinkierowej lub kamienia naturalnego aspekty 
estetyczne stają się priorytetowe.
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elementów systemu pozwala zapewnić 
w pomieszczeniu równocześnie ciepło 
i piękno od środka.

Koniec z zimnem. Przyjemne 
wnętrze. Przyjemna atmosfera.

Przy niskich temperaturach ściana 
zewnętrza ulega silnemu ochłodze-
niu. W przypadku braku ocieplenia 
zimna staje się także wewnętrzna po-
wierzchnia tej ściany, mimo, iż tempe-
ratura w pomieszczeniu jest wysoka. 
Powstająca w ten sposób różnica 
temperatur jest odczuwalna, przez 
osoby przebywające w tym pomiesz-
czeniu jako nieprzyjemny strumień 
zimnego powietrza.

Zasada działania izolacji 
wewnętrznej

Przyjazna atmosfera w pomieszcze-
niu występuje wówczas, gdy dobrze 
się w nim czujemy. Takie odczucie 
w dużym stopniu zależy oczywiście 
od pory roku, ale także od naszych 
indywidualnych preferencji. Przyjmuje 
się jednak, że temperatura pomiesz-
czenia wynosząca 20°C jest tempe-
raturą przyjazną.

W starych budynkach bez izolacji 
często w pomieszczeniu panuje nie-
przyjemna atmosfera. Zimą jest za zim-
no, a latem za gorąco. Wymiana okien 
i systemu ogrzewania z reguły okazuje 
się niewystarczająca. Trwałe i zrówno-
ważone rozwiązanie tego problemu 
możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej 
modernizacji budynku uwzględniającej 
aspekty energetyczne.

Niewystarczająca izolacja ter-
miczna obiektu może być przyczyną 
zagrzybienia, które często ma nega-
tywny wpływ na nasze zdrowie i po-
woduje poważne szkody budowlane.

Właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie systemu izolacji we-
wnętrznej Capatect IDS, który zapew-
ni przyjazną atmosferę w pomiesz-
czeniu. Efekt modernizacji zachwyci 
wszystkich zainteresowanych. Właś-
ciciele mieszkań odczują poprawę, 
wykonawcy otrzymają niezawodny 

system a  inwestor ograniczy koszty 
eksploatacji.

Bez izolacji:
Kiedy na zewnątrz robi się zimno, 
nieocieplane ściany wyziębiają się 
pomimo intensywnego ogrzewania 
wewnątrz. Ich temperatura spada na-
wet do 10°C. Skutek – mieszkaniec 
podkręca ogrzewanie, aby osiągnąć 
przyjemną temperaturę odczuwalną 
20°C. Energia, a w ślad za nią pienią-
dze, są marnowane.

Z izolacją:
Zastosowanie izolacji wewnętrznej 
Capatect IDS powoduje znaczne 
podwyższenie temperatury po-
wierzchni ściany do ok. 18°C, redu-
kując równocześnie różnicę tempera-
tur między ścianą a pomieszczeniem 
zaledwie do kilku stopni. Różnica 
temperatury wynosząca poniżej 4°C 
jest uznawana za przyjazną. Właści-
ciel domu musi zatem mniej ogrze-
wać pomieszczenie, aby uzyskać 
pożądaną temperaturę. Tym samym 
zużywa on mniej energii i  obniża 
koszty. Powyższa zasada obowiązuje 
zresztą także w drugą stronę – przy 

wysokich temperaturach zewnętrz-
nych system izolacji wewnętrznej re-
dukuje strumień ciepła napływający 
do wnętrza. Dzięki temu atmosfera 
w pomieszczeniu pozostaje przyja-
zna, także bez klimatyzacji.

WNIOSEK: Dzięki systemom izo-
lacji wewnętrznej Capatect IDS przy-
jazną atmosferę można uzyskać przy 
mniejszym nakładzie na ogrzewanie.

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Nowa Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2012/27/UE 
w sprawie efektywności energe-
tycznej budynków odgrywa do-
datkową rolę przy modernizacji 
budynków. W przypadku wykony-
wania izolacji ścian zewnętrznych 
od wewnątrz zalecamy osiąganie 
wartości współczynnika U = 0,35 
W/(m2K). W domach budowanych 
w latach 60. I 70. XX wieku z pu-
staków ceramicznych o grubości 
ścian zewnętrznych ok. 30 cm 
oznacza to konieczność wykona-
nia ocieplenia IDS Aktiv/Mineral 
grubości ok. 70/80 mm (wynik 
ten nie uwzględnia ewentualnych 
mostków cieplnych).
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Płyta izolacyjna IDS Aktiv
Wysoce izolacyjna, smukła płyta 
ocieplająca

 �Wymiary 48 x 42 cm, grubości: 
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 
160 mm
 �Zużycie 5 sztuk/m2

 �Do przycinania zwykłą piłą do 
styropianu
 �Pozwala zrezygnować z używania 
folii paroszczelnych
 �Klasa odporności ogniowej B2

Płyta izolacyjna IDS Mineral
Wysoce izolacyjna płyta mineralna

 �Wymiary 58 x 38 cm, grubości: 
50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 
mm
 �Zużycie 4,5 sztuk płyt/m2

 �Sygnowana jako ekologiczna
 �Nie palna klasy A1

Płyta izolacyjna  
do wnęk okiennych
Do ocieplania „krótkich” ścian we 
wnękach okiennych itp.

IDS Aktiv
 �Wymiary 100 x 25 x (1 lub 2) cm
 �Zużycie 1 sztuka na 1 mb
 �Opakowanie 10 sztuk

IDS Mineral
 �Wymiary 50 x 15 x (2 lub 3) cm
 �Zużycie 2 sztuki płyt na 1 mb
 �Opakowanie 28/26 sztuk

IDS zaprawa klejowa 
Meistermörtel
Klej systemowy o właściwościach 
decydujących o regulacji wilgotności

 �Worek 25 kg
 �Zużycie 6,0 do 7,0 kg / m2 
(klejenie + zbrojona warstwa 
wierzchnia grubości ok. 5 mm)

Tego potrzebujesz do wykonania ocieplenia IDS:

Systemy izolacji wewnętrznej Ca-
patect IDS funkcjonują jak dobrze 
dobrany zespół. Wszystkie elementy 
idealnie do siebie pasują – niezależnie 
od tego, czy wybierzemy IDS Aktiv 
czy też IDS Mineral. Niewątpliwe za-
lety systemu to zmniejszone koszty 
ogrzewania oraz łatwość aplikacji 
ocieplenia.

Jak działają poszczególne ele-
menty systemu? Strumień wilgot-
nego powietrza powstający głów-
nie w  chłodnych miesiącach roku 
w  wyniku procesów dyfuzyjnych 

przepływa z  ciepłego wnętrza na 
zewnątrz, powodując lekkie zawil-
gocenie strefy znajdującej się za 
warstwą izolacyjną. Wilgoć ta jest 
stale i równomierne rozprowadzana: 
między warstwą kleju a zintegrowa-
nymi lamelkami w płytach izolacyj-
nych IDS Aktiv. Kondensat ponow-
nie jest odprowadzany w kierunku 
powierzchni wewnętrznej ściany. 
Podczas transportu kondensat od-
parowuje, zanim zdąży dotrzeć do 
powierzchni ściany. Proces ten jest 
aktywnie wspierany przez wysoce 

przepuszczalną dla pary wodnej 
zaprawę klejową ISD. Dzięki temu 
rozwiązaniu na ścianach nie mogą 
się pojawić grzyby.

Sprawdzić. Zaplanować. 
Ocieplić
Każdy, kto chce zastosować system 
Capatect IDS, musi najpierw skrupu-
latnie poznać swój obiekt. Ważny jest 
przede wszystkim stan cieplno–wil-
gotnościowy przegrody: opór ciep-
lny, użyte materiały budowlane i  ich 
układ, mostki cieplne i szczelność po-
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wietrzna ściany. Ponadto, w starych 
budynkach poprzez powstałe przez 
lata rysy i fugi, zapewniony jest ciągły 
ruch powietrza i skuteczna wentylacja 
pomieszczeń. Grzyby pleśniowe nie 
mają żadnych szans na rozwój, ale 
jest to okupione wysokim kosztem 
– taki stan generuje bardzo wyso-
kie koszty ogrzewania. Uszczelnienie 
ściany zewnętrznej poprzez wymianę 
starych okien na wyjątkowo szczelne 
i bardzo ciepłe zwiększa ryzyko roz-
woju grzybów. Para wodna zawarta 
w powietrzu zaczyna wykraplać się na 

zimnych powierzchniach wnęk okien-
nych czy w narożach ścian przy pod-
łodze i suficie. Dlatego zawsze planu-
jąc montaż nowoczesnych szczelnych 
okien, nie należy zapominać o docie-
pleniu ścian zewnętrznych.

Analiza stanu cieplno-wilgotnoś-
ciowego jest również istotna, po-
nieważ system IDS funkcjonuje pra-
widłowo tylko w przypadku suchych 
ścian. Izolacja pionowa ściany poniżej 
poziomu otaczającego gruntu i strefy 
cokołu, izolacja pozioma bezpośred-
nio nad gruntem i  nad pierwszym 

stropem oraz szczelna dla zacina-
jących deszczy elewacja, to warunki 
niezbędne dla prawidłowego działania 
systemu IDS.

Przede wszystkim ściana ze-
wnętrzna musi być sucha! Normy 
wskazują projektantom, jak dokonać 
profesjonalnej oceny odporności fasa-
dy na zawilgocenie. Także instrukcje 
WTA pomagają w planowaniu ocie-
pleń od wewnątrz. Zidentyfikowane 
usterki ocieplanej ściany dadzą się 
zawsze fachowo usunąć.

IDS siatka z włókna szklanego
 �Rolka 50 x 1 m
 �Zużycie 1,1 m2/m
 �Oczko 4 x 4 mm
 �Ciężar 118 g/m2

Narożnik IDS Thermowinkel
Innowacyjna koncepcja 
przeciwdziałająca mostkom 
cieplnym przy połączeniu ocieplenia 
z przylegającymi ścianami lub 
stropami

 �Wymiar ramion 12 x 6 cm, 
długość narożnika 1,5 m
 �Zużycie 1 m/m
 �Pas siatki dla bezpiecznego 
zakładu
 �Pewne połącznie ze starym 
tynkiem

Alternatywa: klin mineralny IDS
 �Wymiary 50 x 38 x 6/2 cm
 �Zużycie 2,7 sztuk/m
 �Opakowanie 20 sztuk w pudle 
kartonowym

Puszka instalacyjna IDS 
Elektroquader
Optymalizująca mostki cieplne 
alternatywa

 �Prosty montaż polegający na 
wklejeniu płyty z puszką
 �Pojedyncze lub podwójne puszki
 �Płyty nośne pod lampy ścienne
 �Opakowanie pojedyncze
 �Taśma izolująca z filcu konopnego 
IDS Hanf-Filz Dämmstreifen
 �Produkt naturalny 100% konopi

 �Do użycia w połączeniu 
z elementami drewnianymi
 �Przekładka akustyczna w lekkich 
ściankach działowych

Wykończenie powierzchni 
ocieplenia

 �Lekki tynk mineralny Capatect 
Mineral-Leichtputz R/K
 �Capatect Modellier- und 
Spachtelputz 134
 �Matador Feinputz
 �Farba Sylitol-Lithosil i Sylitol Bio- 
Innenfarbe

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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EFEKT „BIEDRONKI”.  
MIRAŻ CZY WADA 
SYSTEMU?

„Biedronka” na elewacji to dla fachowców z branży elewacyjnej zjawisko dobrze znane lecz 
można odnieść wrażenie, że nie do końca poznane. I nie chodzi tutaj o ten popularny sym-
bol szczęścia (siedem kropek – cyfra szczęśliwa), lecz o efekt pojawiających się na elewacji 
kontrastowych kropek przypominających biedronkę.

Fakt, że efekt „biedronki” pojawia się 
nawet na zupełnie nowych elewa-
cjach i to już po kilku tygodniach od 
ich wykonania, świadczy najlepiej, że 
przyczyny zjawiska są przenoszone 
przez wykonawców z  budowy na 
budowę. Świadomie używamy słowa 
„wykonawca”, ponieważ efekt „bie-
dronki” jest wynikiem błędnej techniki 
wykonawczej, a  nie wadą wyrobu. 
Pomimo powszechności zjawiska 
„efektu biedronki” nie jest on opisy-
wany w  literaturze specjalistycznej 
– w Polsce trudno znaleźć wiary-
godny fachowy tekst wyjaśniający 
przyczyny, i co ważniejsze, sposoby 
pozbycia się tego fenomenu. W kra-
jach niemieckojęzycznych Europy, 
zjawisko „biedronki” nazywane jest 
„efektem lamparta” i  jest znacznie 
częściej opisywane w literaturze fa-
chowej.

Efekt „biedronki” najłatwiej zaob-
serwować zimą. Uważny obserwator 
może dostrzec okrągłe kropki śred-
nicy 5 – 7 cm dokładnie w miejscach, 
gdzie płyty izolacyjne zamocowane są 

łącznikami mechanicznymi (mówiąc 
językiem budowlanym – kołkami). 
Fachowiec rozróżni jeszcze kropki 
jaśniejsze lub ciemniejsze. W porów-
naniu z oryginalnym odcieniem koloru 
elewacji kropki mogą wydawać się 
jaśniejsze lub ciemniejsze. W rzeczy-
wistości zależy to od głębokości na 
jaką zamocowano kołek. Jeżeli są za 
głęboko – są ciemniejsze. Jeżeli za 
płytko – jaśniejsze.

Nie jest to wada techniczna 
ocieplenia, ale wyłącznie optycz-
na, estetyczna. Dlatego inwestor 
powinien zawczasu ustalić z  wy-
konawcą, jakich łączników użyje 
na jego elewacji. Najlepiej od razu 
zdecydować się na wysokiej jakości 
zagłębiane w ociepleniu kołki ze sta-
lowym wkręcanym trzpieniem, które 
po montażu zakrywa się dekielkami 
o grubości 2 cm. Dodatkowo takie 
łączniki posiadają integralny system 
kontroli poprawności zakotwiczenia 
w podłożu – jeżeli pomimo wkręca-
nia nie zagłębią się w izolacji, to są 
po prostu źle osadzone.

Skąd się bierze  
„efekt biedronki”
Główną przyczyną takiego zachowa-
nia się elewacji jest różnica temperatur 
pomiędzy wewnętrzną i  zewnętrz-
ną powierzchnią ściany w miejscu 
montażu kołka. Na skutek lepszego 
przepływu ciepła przez łącznik (mo-
stek cieplny) występują w tych punk-
tach różnice temperatur powodujące 
szybsze lub wolniejsze wysychanie 
elewacji. Jeżeli kołek jest osadzony 
za płytko – tynk (razem z  zaprawą 
zbrojącą) w tym miejscu jest cienki, 
jeżeli za głęboko – tynk zazwyczaj 
jest za gruby.

Cienki tynk prowadzi do szybsze-
go przepływu i  oddawania energii 
z  wnętrza budynku – miejsce jest 
nieznacznie cieplejsze (wystarczy na-
prawdę niewielka różnica) i zdecydo-
wanie szybciej wysycha po opadach 
deszczu, porannej rosie czy szronie. 
Miejsce pozostaje jaśniejsze niż tło 
dookoła – sucha powierzchnia nie 
zapewnia pokarmu dla alg i grzybów, 
ponadto zabrudzenia z powietrza ma-

WŁODZIEMIRZ KRUPA
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ją mniej czasu na przyklejenie się do 
tego miejsca. Zazwyczaj wystarczają 
na to dwa lata. Jeżeli miejsce jest 
ciemniejsze niż tło, jest to znak, że 
kołek jest zagłębiony zanadto w ocie-
plenie, grubsza warstwa zaprawy, 
nierzadko 1 – 2 cm wypełniająca wgłę-
bienie gromadzi wilgoć powoli ją od-
dając – idealne warunki dla rozwoju 
mikroorganizmów. Miejsce bardzo 

szybko ciemnieje, staje się porośnię-
te szaro-zielonym nalotem i brudne.

Jest jeszcze biedronka pojawiająca 
się i znikająca, widoczna zazwyczaj na 
nowych, jeszcze czystych elewacjach 
podczas chłodnej, wilgotnej pogody, 
kiedy temperatura powietrza i jego wil-
gotność oscylują wokół punktu rosy. 

Wtedy następuje wykraplanie wody 
(rosa, szadź lub szron) z powietrza 
na chłodnych elementach, także na 
elewacjach. Cieplejsze miejsca z koł-
kami powodującymi szybszy przepływ 
ciepła z wnętrza budynku po prostu 
szybciej wysychają, ewentualnie roz-
marzają. Wystarczy różnica tempera-
tur na poziomie 0,5°C. Zjawisko jest 
krótkotrwałe i wielu właścicieli domów 
nawet nie wie, że dotyczy także ich.

Rozwiązanie problemu
Malowanie elewacji nie prowadzi do 
trwałego pozbycia się „efektu bie-
dronki”. Naturalnie do takich prac naj-
lepiej używać farb z efektem CCC, ale 
różnice w brudzeniu i tak będą powoli 
coraz bardziej widoczne. Sporadycz-
nie można także spotkać „biedronkę” 
spowodowaną niewłaściwą farbą ele-
wacyjną. Za głęboko osadzone kołki, 
których gniazda wypełniono klejem 
utrzymującym wilgoć, powodują roz-
miękanie farb elewacyjnych. Spoiwo 
słabiej wiąże pigment w farbie, desz-
cze powoli go wypłukują. Po kilku 
latach miejsca wyraźnie różnią się od 
sąsiadujących.

Tak zamocowany łącznik, zagłębiony 
brutalnie w izolację, to typowe miejsce 
na powstanie ciemnej wersji „biedronki”. 
Gniazdo z reguły wypełnia się zaprawą.

Tak zamocowany łącznik, zagłębiony 
profesjonalnie w  izolację, to zerowa 
szansa na efekt „biedronki”. Prawda, 
że proste?

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Okrągłe, widoczne na zdjęciu plamy na elewacji to tzw. „efekt biedronki”. Wynika on z nieprawidłowego doboru łącznika 
oraz błędów wykonawczych. Na etapie doboru łącznika mogły zostać popełnione dwa błędy: jeden związany ze strefą 
rozporową łącznika, drugi z jego konstrukcją odpowiadającą za przenikanie ciepła przez łącznik.
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Aby uniknąć zjawiska, należy 
stosować wyłącznie łączniki wkrę-
cane. Podczas ich montażu można 
zachować precyzyjną kontrolę głę-
bokości osadzenia talerzyka. Naj-
lepszym rozwiązaniem pozostaje 
jednak niezmiennie użycie łączników 
zagłębianych w płytę ocieplającą, np. 
łączników STR Carbon w połączniu 
z  zaślepkami STR z wełny lub sty-
ropianu. Takie rozwiązanie eliminuje 
możliwość pojawienia się „biedronki” 
na elewacji na zawsze.

A gdy „biedronka” już się 
pojawiła na elewacji
Tym, którzy posiadają już elewacje 
z „efektem biedronki” pozostaje albo 
regularne malowanie elewacji lub co 
najmniej jej systematyczne czyszcze-
nie. Aby pozbyć się powracającego 
zjawiska, należy dokonać renowacji 
elewacji poprzez dołożenie do ist-
niejącego systemu ociepleniowego 
nowej warstwy izolacji. Należy jednak 
pamiętać, że ta nowa warstwa nie 

może być cieńsza niż 6 cm, tak aby 
łączniki mogły bezpiecznie się w niej 
zagłębić. Znacznie ekonomiczniej-

szym rozwiązaniem jest wykonanie 
elewacji już na początku we właściwy 
sposób.

Niedopasowany łącznik nie licuje się z materiałem izolacyjnym, a w celu wyrównania powstałych z tego powodu za-
głębień budowniczy zaszpachlowują je warstwą kleju. Grubsza warstwa kleju ma inną pojemność cieplną, a i wilgoć 
zachowuje się tam inaczej niż na pozostałej powierzchni elewacji, co prowadzi do nieestetycznego „efektu biedronki”.
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CAPACOLOR – NOWA FARBA DO WNĘTRZ

CAPAROL INWESTYCYJNA

Matowa lateksowa farba do wnętrz, ekonomiczna, wodorozcieńczalna, łatwa w obróbce. Produkt jest już dostępny 
w sprzedaży!
Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami aplikacyjnymi oraz szeroką paletą kolorystyczną. CapaColor to 
kolejna ewolucja farby, dotychczas znanej pod nazwą Unilatex E.L.F.
CapaColor można barwić ręcznie barwnikami np. CaparolColor lub AVA w pastelowych kolorach. Całość samodzielnie 
zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. 
CapaColor nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.

Właściwości:
• Ekologiczna
• Wodorozcieńczalna
• Dyfuzyjna
• Łatwa w obróbce
• O wysokiej wydajności

Ekonomiczna, matowa, wodorozcieńczalna farba do wnętrz. Produkt sprawdza się do malowania ścian i sufitów we-
wnątrz pomieszczeń, szczególnie w budownictwie. Ze względu na niezwykłą łatwość użycia farba doskonale nadaje 
się do stosowania w dużych obiektach, w przypadku których potrzebne jest osiągnięcie dużej wydajności prac.

Właściwości:
• bezrozpuszczalnikowa – o słabym, neutralnym zapachu
• wodorozcieńczalna,
• ekonomiczna,
• łatwa w użyciu i bardzo wydajna

NOWOŚCI W OFERCIE CAPAROL
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GŁADKIE ŚCIANY I SUFITY 

Zróżnicowanie pod względem faktury, 
połysku czy odporności na obciążenia 
decyduje o  tym, co jest ostatecznie 
aplikowane jako wykończenie ścian 
i sufitów w pomieszczeniach oraz na 
elewacji.

Klienci coraz świadomiej podkre-
ślają, by ściany w pomieszczeniach 
były całkowicie gładkie, pozbawione 
jakiejkolwiek struktury, a  jednocześ-
nie matowe. Poza oczekiwaniami 
estetycznymi, konsumenci doceniają 
również walory funkcjonalne takich 
powierzchni, a zwłaszcza wysoką od-
porność powłoki. Idealną gładkość 
ściany wewnętrznej zapewni między 
innymi specjalna masa do cienkowar-
stwowego wyrównywania otynkowa-
nych powierzchni.

MICHAŁ PAETZ | Product Manager – Farby, Lakiery, Tynki Dyspersyjne

Każdy z nas inaczej wyobraża sobie wykończenie wymarzonego domu czy mieszkania. 
 Inwestorzy zwracają uwagę na funkcjonalność i układ pomieszczeń oraz na kolorystykę. 
Coraz częściej w ślad za kolorystyką, oceniane jest wykończenie powierzchni ścian.
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Jakiego wykończenia ścian 
i sufitów oczekują klienci?

 �powierzchnie powinny być płaskie, 
równe oraz gładkie,
 �konsumentom zależy na jednoli-
cie wyglądających powierzchniach,
 �powierzchnie powinny być głębo-
ko matowe,
 �ściany i sufity nie powinny mieć jakiej-
kolwiek struktury na powierzchni, 
 �wykończone powierzchnie powin-
ny odznaczać się możliwie wyso-
ką odpornością.

Na ostateczny efekt 
wykończenia ścian i sufitów 
wpływ ma wiele czynników:
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Gładkość powierzchni ścian z płyty 
gipsowo-kartonowej określana jest 
w klasach od Q1 (najsłabsza) do Q4 
(najlepsza). W celu osiągnięcia klas 
Q3 i Q4 konieczne jest wykończenie 
powierzchni masami szpachlowymi 
Akkordspachtel Fein lub Akkord-
spachtel SF Plus (wariant przezna-
czony do natrysku). Powstałe podczas 
szpachlowania krawędzie oraz tzw. 
„grad” należy filcować przy pomo-
cy gąbki oraz gruntować za pomocą 
produktu Capasol Konzentrat roz-
cieńczonego wodą w proporcji 1:3 
(koncentrat:woda).

Nowość w ofercie Caparol
Aby wyrównać powierzchnię i  zre-
tuszować miejsca filcowane może-
my skorzystać ze specjalnego flizu 
 Capaver AkkordVlies Z 200 S. Pro-
dukt ten tworzy jednolite, optymalne 
pod względem malarskim podłoże 
o jednakowej nasiąkliwości.

Capaver AkkordVlies Z 200 S gwa-
rantuje:

 �szczególnie gładką, odnowioną po-
wierzchnię,
 � równomierną i ograniczoną nasią-
kliwość,
 �wydłużenie czasu otwarcia dla ko-
lejnych powłok – farb,
 �podobną obróbkę, jak przy innych 
flizach,
 �szczególną dbałość w przygotowa-
niu podłoża,

 � jakość powierzchni porównywal-
ną do klasy przygotowania podło-
ża dla płyt GK Q3, Q4.

Profesjonalne wykończenie po-
wierzchni jest możliwe przy pomo-
cy wszelkich dostępnych typów farb 
Caparol. 

Chcąc uzyskać gładką powłokę 
końcową, należy zwrócić uwagę na 
wybór odpowiednich narzędzi malar-
skich. Wałek do malowania powinien 
dawać niewielką strukturę o jednoli-
tym obrazie powierzchni. Właściwa 
długość włosia to ok. 17 mm. Opty-
malnym wyborem jest wałek o zaokrą-
glonych krawędziach. Zastosowanie 
właśnie takiego narzędzia pozwoli 
uniknąć powstania niepotrzebnych 
pionowych śladów na ścianie.

Praktyczne porady dotyczące 
techniki prac malarskich:

 �Przy dużych powierzchniach ko-
nieczna jest praca zespołowa,
 �W celu redukcji śladów po wałku 
zaleca się powtórne przewałkowa-
nie powierzchni w pół-wilgotnym 
stanie powłoki (czynność ta wy-
maga doświadczenia wykonawcy),
 �Możliwe jest wykorzystanie dwóch 
rodzajów wałków, pierwszego 
o dłuższym włosiu do nanoszenia 
i rozdzielania farby oraz o krótszym 
włosiu (wykorzystywanym w dru-
gim przejściu) do uzyskania drob-
nej struktury, 
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 �Prace przy drugim przewałkowa-
niu należy wykonywać na całej po-
wierzchni w odpowiednim momen-
cie, 
 �Narzędzia, farba, otoczenie powin-
ny być utrzymane w odpowiedniej 
czystości,
 �Standardowe boczne oświetlenie 
malowanej powierzchni jest nie-
wystarczające do osiągnięcia po-
żądanego efektu. 

O pozytywnym wyniku końcowym 
decydują cztery główne czynniki: ro-
dzaj podłoża, typ farby, wykorzysta-
ne narzędzia malarskie oraz technika 
pracy.

Kiedy należy zrezygnować 
z realizacji powierzchni 
gładkich?

 �W pomieszczeniach mało repre-
zentatywnych,
 �Przy intensywnym oświetleniu 
bocznym,

 �W przypadku ścian narażonych na 
duże obciążenia mechaniczne (ko-
nieczność częstych poprawek),
 �Kiedy nakład pracy jest ekonomicz-
nie nieuzasadniony.
Należy pamiętać, że w przeciwień-

stwie do całkowicie gładkich ścian, 
powierzchnie strukturalne znacznie 
lepiej retuszują nierówności podłoża, 
nawet przy bocznym, intensywnym 
oświetleniu. Co więcej, wykończenie 
powierzchni strukturalnych wymaga 
najczęściej mniejszego nakładu pracy.

NARZĘDZIA

FARBA

PODŁOŻE

TECHNIKA PRACY

UDANA POWIERZCHNIA
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W przypadku malowania ścian obo-
wiązuje zasada, że podłoże musi być 
zawsze mocniejsze niż warstwa ma-
larska. Preparaty gruntujące nakłada 
się głównie na tynki lub powłoki z far-
by klejowej. Ich zadaniem jest związa-
nie luźnych drobin wyschniętej farby 
albo zaprawy tynkarskiej. Preparaty 
gruntujące poprawiają przyczepność 
farb i  ujednolicają fakturę podłoża. 
Zmniejszają też jego chłonność, dzię-
ki czemu do malowania zużywa się 
mniej farby nawierzchniowej. W po-
mieszczeniach, w których występuje 
podwyższona wilgotność powietrza, 

tworzą dodatkowo barierę wodood-
porną. 
Aby cieszyć się zadawalającym efek-
tem końcowym, należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: jaką ścianę mamy 
do pomalowania. Oczywistym jest 
stwierdzenie czy ściana będzie ma-
lowana wewnątrz, czy na zewnątrz 
– ale to nie wszystko. Bardzo istot-
nym jest ustalenie czy jest ona no-
wa, czy już malowana. Nową ścianę 
oceniamy pod kątem rodzaju tynku. 
W przypadku nowego tynku musimy 
się upewnić, że ma on odpowiednio 
długi czas dojrzewania umożliwiający 

malowanie. Dla tynków mineralnych 
tradycyjnych jest to okres około 28 dni 
w przypadku malowania farbami dys-
persyjnymi lub 14 dni, w przypadku 
farb silikatowych.
Zarówno ściany nowe, jak i malowa-
ne, podlegają ocenie pod względem 
nasiąkliwości (wchłaniania wody). 
Sprawdzamy tę cechę, natryskując 
np. spryskiwaczem do roślin do-
mowych ścianę, którą planujemy 
pomalować. Jeżeli natryśnięta wo-
da wchłonie się w podłoże (zrobi się 
ono natychmiast ciemne), wówczas 
wymaga ona regulacji nasiąkliwości 

JAK PRAWIDŁOWO MALOWAĆ ŚCIANY

Aby uzyskać najlepszy efekt malowania, powierzchnia ścian musi być czysta, nośna i nie-
pyląca. Musi też być równomiernie chłonna. Z tego względu powinniśmy gruntować nowe 
ściany. Obowiązkowo zaś te, które wykończono płytami kartonowo-gipsowymi, gładziami 
i tynkami gipsowymi. Inaczej może się okazać, że na ścianach powstaną plamy lub konieczne 
będzie nakładanie dodatkowej (trzeciej) warstwy.

MICHAŁ PAETZ | Product Manager – Farby, Lakiery, Tynki Dyspersyjne
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środkiem gruntującym. Jeżeli woda 
spływa i  nie pozostawia zaciemnio-
nego miejsca w ciągu ok. 2-3 min. od 
momentu zmoczenia – wówczas taka 
powierzchnia nie wymaga stosowania 
środka gruntującego. 
Ściany malowane wymagają oceny 
jakości starej powłoki. Pierwszym 
krokiem jest ocena nasiąkliwości. 
W dalszej kolejności należy ocenić 
przyczepność farby do podłoża. 
Czynność tę wykonujemy za pomo-
cą nacięcia krzyżowego powierzchni 
farby. Nacięcie wykonuje się ostrym 
nożem w odstępach około 1-2 mm 
w  jednym kierunku, w  ilości około 
6-7 sztuk. Kolejne nacięcia wykonu-
jemy w podobnej ilości, jednak w kie-
runku poprzecznym do poprzed-
nich. Tym samym tworzymy siatkę 
nacięć o oczku wielkości 1-2 mm. 
Do tak naciętej farby przyklejamy 
taśmę malarską, silnie ją dociska-
my, a następnie energicznym ruchem 
odrywamy. Jeżeli na ścianie zostanie 
mniej niż 60% farby – powierzchnia 
jest nienośna, a farba wymaga usu-
nięcia w całości ze ściany. Jeżeli pod 
pierwszą warstwą farby znajduje się 
kolejna, to procedurę powtarzamy 

dla każdej kolejnej warstwy aż do 
tynku. Obydwie czynności powinni-
śmy wykonywać w każdym miejscu, 
co do którego mamy wątpliwości. 
Poza tymi cechami naszą uwagę po-

winno zwrócić kredowanie i wyciera-
nie się farby. Szczególnie na elewacji, 
jeżeli po oczyszczeniu np. za pomo-
cą mycia pod ciśnieniem utrzymuje 
się efekt kredowania konieczne jest 
gruntowanie, które zwiąże znajdujące 
się na powierzchni luźnie cząstki. 
Kolejną cechą wymagającą kon-
troli jest zawilgocenie ścian. Obja-
wia się ono ciemniejszym obrazem 
powierzchni. Dodatkowo, wilgotne 
miejsca są zimniejsze, co można 
wyczuć, dotykając ściany. Gdy 
znajdziemy takie miejsce, powin-
niśmy ustalić dlaczego doszło do 
zniszczenia i wysuszyć powierzch-
nię. Czas schnięcia zależny jest 
od wielu czynników i  może trwać 
w najgorszym razie nawet do dwóch 
lat. W niektórych przypadkach osu-
szenie ściany może wymagać, poza 
okresem suszenia, również koniecz-
ności skucia tynku. Mniej wysuszone 
zawilgocenie  (lub przebarwienie po 
nim pozostające), można zabezpie-
czyć za pomocą izolujących farb 
gruntujących. Pamiętać należy, że 
tylko suche miejsca można malować 
farbą docelową.

Ściany malowane wymagają oceny jakości starej powłoki. Należy ocenić przyczep-
ność farby do podłoża. Czynność tę wykonujemy za pomocą nacięcia krzyżowego 
powierzchni farby.

MICHAŁ PAETZ | Product Manager – Farby, Lakiery, Tynki Dyspersyjne
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W ofercie Caparol Polska znajdują się 
produkty bitumiczne marki Avena-
rius-Agro. Są to materiały typu KMB 
(bitumy modyfikowane polimerami) 
przeznaczone do wykonywania gru-
bowarstwowych powłok hydroizo-
lacyjnych. Produkty te polecane są 
do układania warstw izolacyjnych 
i  zabezpieczających przed wilgocią 
z gruntu, zarówno wodą infiltracyjną 
niespiętrzoną, jak i  spiętrzoną, na-
pierającą. Skutecznie zabezpieczają 

pionowe elementy podziemne (funda-
menty), jak i poziome: stropy, tarasy 
i balkony pod warstwami dociskowy-
mi. Nadają się do przyklejania płyt 
termoizalacyjnych  np. z  twardego 
polistyrenu, na podłożach bitumicz-
nych i mineralnych suchych i mato-
-wilgotnych.
Należąca do struktur Caparol, mar-
ka Avenarius Agro, posiada ponad 
stuletnie doświadczenie i szerokie 
kompetencje w zakresie profesjonal-
nej chemii budowlanej, a zwłaszcza 
hydroizolacji bitumicznych. Obecnie 
Avenarius-Agro należy do liderów 
branży na rynku austriackim.
Właściwości i  zalety produktów hy-
droizolacyjnych Avenarius Agro:

 �Elastyczne, pokrywające pęknięcia,
 �Odporne na ciężkie warunki atmo-
sferyczne,
 �Niewymagające dodatkowego pre-
paratu gruntującego,
 �Układane ręcznie i natryskiem,
 �Odporne na agresywne składniki 
naturalne w glebie,
 �Bezrozpuszczalnikowe,
 �Bezzapachowe i niepalne,
 �Rozcieńczane wodą.

Ogromnym atutem produktów Avena-
rius Agro jest fakt, że jednym mate-
riałem można wykonać trzy operacje 
robocze:

 �gruntowanie – rozcieńczając z wo-
dą w proporcji 1:1,

SYSTEMY HYDROIZOLACJI 
Z UŻYCIEM MAS BITUMICZNYCH
Hydroizolacje grubowarstwowe wykonywane z mas bitumicznych modyfikowanych polimerami 
dostępne są na rynku materiałów budowlanych od kilkunastu lat. Ich wprowadzenie ułatwiło 
wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

MAREK NIAŃKOWSKI | Product Manager Disbon
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 �układanie warstwy uszczelniającej,
 �przyklejanie płyt termoizolacyjnych

Największą popularnością na rynku 
cieszą się dwa produkty z grupy bi-
tumów KMB Avenarius-Agro:
Isolan Baudicht i Isolan Kellerdicht 2K

Mimo stosunkowo krótkiego okre-
su stosowania na polskim rynku, 
materiały Avenarius Agro cieszą się 
ogromnym uznaniem wśród wyko-
nawców.

Isolan Baudicht – jednoskładnikowa, 
elastyczna, wodochronna, uszczel-
niająca masa bitumiczna modyfi-
kowana polimerami, łatwa w nakła-
daniu, gotowa do szpachlowania, 
wodorozcieńczalna – przyjazna dla 
środowiska, szybkoschnąca już od 
+5°C.

Isolan Kellerdicht 2K – dwuskład-
nikowa, elastyczna, wodochronna, 
uszczelniająca masa bitumiczna 
modyfikowana polimerami, mostku-
jąca rysy, aktywowana spoiwem hy-
draulicznym (składnik „B” – proszek). 
Dzięki aktywowaniu spoiwem hydrau-
licznym, wykonana warstwa hydroizo-
lacji szybciej wiąże i się utwardza, co 
pozwala na wcześniejsze zasypanie 
fundamentów (już po 2-3 dniach). 
Należy jednak pamiętać, że po do-
daniu i wymieszaniu z masą proszku 
utwardzającego, mieszaninę należy 
zużyć w ciągu 1,5 godziny.
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PROFESJONALNY SYSTEM  
TYNKÓW RENOWACYJNYCH WTA

Obiekty zabytkowe to budowle o po-
nadprzeciętnych walorach architek-
tonicznych i  historycznych, będące 
jednocześnie swoistą pamiątką po 
naszych przodkach. Konserwacja 
i  renowacja historycznej substancji 
budowlanej to niezwykle specjali-
styczna dziedzina, wymagająca ob-
szernej wiedzy z zakresu architektury, 
historii sztuki i  kultury, ale również 
nauk technicznych czy najnowszych 
zdobyczy technologii. Głównym celem 
działań konserwatorskich jest utrzy-
manie budowli zabytkowej w jej pier-
wotnym kształcie przez jak najdłuższy 
czas. Jednak aby móc przeprowadzić 
prace restauracyjne, poza fachową 
wiedzą, niezbędne są profesjonalne 
produkty spełniające wysokie wyma-

gania i gwarantujące doskonały efekt 
renowacyjny.

Firma Caparol, będąca czołowym 
producentem i liderem technologicz-
nym na rynku profesjonalnych farb 
i  systemów ociepleń, oferuje swo-
im klientom linię produktów Histo-
lith, przeznaczonych do konserwacji 
i  renowacji obiektów historycznych. 
W szerokiej gamie materiałów znajdują 
się specjalistyczne tynki renowacyjne 
WTA. O tym, dlaczego warto stosować 
tynki WTA i co odróżnia je od zwykłych 
tynków, opowiada Zbigniew Gil – Pro-
duct Manager produktów Histolith.

Tynki stosowane w konserwacji 
dzielą się na tynki zwykłe (np. czysto 
wapienne) i  te zwane tynkami reno-
wacyjnymi WTA1, określane także jako 

szeroko-porowe, solochłonne, kom-
presowe lub wręcz tracone. Produkty 
te polecane są głównie na zawilgoco-
ne w wyniku braku izolacji, długich lat 
eksploatacji, awarii wodociągowych 
lub powodzi muru, co w konsekwencji 
zawsze prowadzi do pojawienia się 
soli. I to właśnie sole, a nie jak popu-
larnie się uważa wilgoć, są siłą nisz-
czącą powłoki malarskie, tynki i mury. 
Sole, a precyzyjniej mówiąc związ-
ki soli występujące we wszystkich 
materiałach budowlanych, wodach 
opadowych czy przylegającym do 
budynku, gruncie. W stanie suchym 
są w zasadzie nieszkodliwe, jednak 
gdy na skutek zwiększonego zawilgo-
cenia ulegną rozpuszczeniu migrują, 
czyli przemieszczają się wraz z wodą 

1 W celu unormowania i standaryzacji pojęcia tynku renowacyjnego niemiecka organizacja Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. Utrzymania Budowli i Ochrony 

Zabytków (WTA) wydała instrukcję oznaczoną numerem WTA-2-2-91, w której określono szczegółowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych.

ZBIGNIEW GIL | Product Manager Histolith
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ku powierzchni, gdzie wilgoć odparo-
wuje. Podczas wysychania następuje 
proces krystalizacji, w efekcie którego 
kryształy soli wielokrotnie zwiększają 
swoją objętość i niszczą mechanicznie 
powłoki malarskie i tynkarskie.

Stosowanie tradycyjnych materia-
łów wykończeniowych (w tym tynków 
gipsowych) na starych murach nie 
daje właściwych efektów końcowych 
i najczęściej wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia kolejnego remontu. 
W takim przypadku nie pomogą na-
wet wysokie nakłady na dodatkową 
izolację czy osuszenie obiektu, a mury 
nadal pozostaną zawilgocone.

Powyżej opisane przypadki stały 
się istotnym impulsem do wprowa-
dzenia regulacji i standaryzacji pojęcia 
tynku renowacyjnego. Ostatecznie, 
niemiecka organizacja naukowo-tech-
niczna wydała instrukcję oznaczoną 
numerem WTA-2-2-91, w której okre-
ślono szczegółowe wymagania tech-
niczne oraz kryteria kontroli tynków 
renowacyjnych. Zgodnie z instrukcją, 
tynk renowacyjny WTA, bezwzględnie 
musi posiadać poniższe właściwości:

 �wysoką dyfuzyjność,
 �wysoką porowatość,
 �pory połączone ze sobą kapilarami.
Co więcej, regulacje WTA bardzo 

precyzyjnie wskazują wytyczne oraz 
zalecenia projektowania i  stosowa-
nia tynków renowacyjnych. Kluczowe 
znaczenie mają prace przygotowaw-
cze, podczas których wykonuje się 
niezbędne badania laboratoryjne po-
zwalające na dokładną ocenę podło-
ża i dobór odpowiedniej technologii. 
Jest to najważniejszy etap prac, od 
którego zależy powodzenie dalszej 
renowacji. Caparol Polska przykła-
da szczególną uwagę, by proces ten 
przebiegał w sposób kompleksowy, 
skrupulatny i  zgodny z wytycznymi 
WTA. Dobór właściwej technologii 
możemy podzielić na następujące 
etapy:

1. Badanie zasolenia
Instrukcja WTA 2-2-91 wyraźnie okre-
śla sposób stosowania tynków reno-
wacyjnych w zależności od stopnia 

zasolenia obiektu. Dobór odpowied-
nich grubości tynków jest bowiem 
uzależniony od wielu czynników, m.in. 
od rodzaju soli (chlorki, siarczki, azo-
tany) i od ilości tych soli. Określenie 
zasolenia ma kluczowe znaczenia dla 
całego, późniejszego procesu reno-
wacyjnego.

2. Dobór technologii
Badając zasolenie podłoża, Caparol 
Polska korzysta z własnego labora-
torium. Dysponując wynikami prze-
prowadzonej ekspertyzy, jesteśmy 
w  stanie bardzo precyzyjnie okre-
ślić ilość niezbędnych warstw, ich 
grubość oraz sposób aplikacji sy-

ZBIGNIEW GIL | Product Manager Histolith
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Konserwacja – dziedzina historii 
sztuki zajmująca się badaniem, in-
wentaryzacją i utrzymaniem obiek-
tu zabytkowego w  dobrym stanie 
technicznym przez jak najdłuższy 
czas. Konserwacja zabytków kie-
ruje się dwoma fundamentalnymi 
zasadami: zasadą minimalnej inter-
wencji, polegającą na zastosowaniu 
jak najskromniejszych środków, któ-
re mają wpływ na istniejącą tkankę 
zabytkową, zasadą odwracalności 
interwencji polegającą na tym, że 
zawsze powinna istnieć możliwość 

zlikwidowania skutków zabiegu kon-
serwatorskiego, gdyby zaistniała 
potrzeba powrotu do stanu sprzed 
interwencji. 

Renowacja – odświeżenie, odnowie-
nie. W przypadku budownictwa może 
dotyczyć elewacji budynku, dachu lub 
innego elementu. Czasem wyrażenie 
renowacja używane jest w odniesieniu 
do restauracji. 

Restauracja (architektura) – zespół 
działań zmierzających do przywró-

cenia uszkodzonej lub zmienionej 
budowli jej dawniejszej formy archi-
tektonicznej, wartości artystycznej 
i  użytkowej. Prace restauratorskie 
przeprowadzane są na podstawie za-
chowanych materiałów archiwalnych 
w postaci planów, zdjęć z użyciem 
oryginalnych detali i  zachowaniem 
ocalałych fragmentów budowli. 

Sanacja – uzdrowienie; sanować – 
uzdrawiać, poprawiać. Termin pomoc-
niczy, stosowany w tekstach progra-
mów rewitalizacji.

System tynków renowacyjnych 
Caparol:
1. CT Vorspritz WTA
2. CT PorengrundPutz WTA
3. CT RAPID Sanierputz WTA

Tynki renowacyjne Caparol 
z dodatkiem trasu: 
1. Histolith Trass Vorspritz
2. Histolith Trass Porenputz
3. Histolith Trass Sanierputz 

Kościół w Złotnikach – przykład 
realizacji w oparciu o system tyn-
ków renowacyjnych WTA. W trakcie 
badań przedprojektowych ustalo-
no, że kościół posiada fundamen-
ty z kamienia wymurowanego na 
zaprawie wapiennej, oraz ściany 
ceglane. Wyniki badań wskazały na 
duże zawilgocenie strefy cokołowej 
oraz ścian powyżej (do wysokości 
ok. 1,5 - 2,0 m) oraz wysokie zaso-
lenie azotanami i siarczkami. Powo-
dem zawilgocenia i w konsekwen-
cji zasolenia były zmiany poziomu 
wód gruntowych oraz niesprawny 
drenaż. Dodatkowym czynnikiem 
powodującym silne podciąganie 
kapilarne wilgoci w  murach był 
mocny i szczelny cementowy tynk 
wykonany na części cokołowej. 
Zastosowane produkty: tynki Hi-
stolith Trass Porenputz, Histolith 
Trass Vorspritz, Histolith Trass Sa-
nierputz.

stemu tynków WTA na konkretnym 
obiekcie.

3. Wykonawstwo
Na bazie przeprowadzonych badań 
możemy określić właściwą technolo-
gię renowacyjną. Jednak, aby uzyskać 
oczekiwany efekt końcowy, niezbędne 
jest profesjonalne wykonawstwo. I tu 
po raz kolejny wiele zależy od facho-
wego wsparcia udzielanego przez 
producenta materiałów budowlanych. 
Caparol Polska jako świadomy produ-
cent, dokłada szczególnych starań, 

by swoim klientom oferować kom-
pleksowe i profesjonalne doradztwo 
techniczne. Nasi eksperci udzielają 
fachowej porady na każdym etapie 
wykonawczym. Dzięki temu, każda 
realizacja to profesjonalnie przeprowa-
dzony, kompleksowy proces renowa-
cyjny, dający gwarancję znakomitego 
efektu końcowego.

Więcej o profesjonalnych tynkach re-
nowacyjnych WTA znaleźć można na 
www.histol i th.p l
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