Ocieplanie domu styropianem – jak zrobić to
dobrze?

Od tego, jak ocieplimy dom, będzie zależeć zarówno komfort
domowników, jak i comiesięczna wysokość rachunków za
ogrzewanie. Zobacz jak skutecznie ocieplić dom styropianem.

Niektórzy wciąż uważają, że ocieplanie domu to niewymagająca fachowej wiedzy, bardzo prosta
sprawa. Ci, którzy tak myśleli, szybko przekonali się, że nieprawidłowe ocieplenie budynku może
nieść za sobą katastrofalne w skutkach konsekwencje. W efekcie chłodniejszy dzień powoduje, iż
wnętrze budynku zostaje wychłodzone niemalże do granic możliwości, a rachunki za prąd sięgają
niebotycznych sum. Jednak można tego w prosty sposób uniknąć, należy jedynie dokładniej
sprawdzić, jak prawidłowo ocieplić dom styropianem.

Dlaczego nie wełna?

Niektórzy zgodnie twierdzili, że wełna mineralna to idealny sposób na skuteczne ocieplanie domu.
Jednak szybko okazało się, że zarówno koszty wełny, jak i koszt jej montażu jest o wiele wyższy, niż
koszt styropianu wraz z robocizną. Rezygnując z wełny i decydując się na dobry styropian budowlany,

na przykład taki jak ten, który znajduje się na stronie knauf-industries.pl, z łatwością możemy
zaoszczędzić co najmniej kilka tysięcy złotych. Należy także wspomnieć, że montaż styropianu
przebiega zazwyczaj szybko i bezproblemowo. Natomiast montaż wełny jest nie tylko czasochłonny,
ale często bywa także bardzo kłopotliwy. Wiedzą o tym zarówno amatorzy, jak i doświadczeni
fachowcy.

Jak ocieplić dom styropianem?

Zabezpiecz budynek
Z pomocą dobrej taśmy klejącej i grubej folii zabezpiecz drzwi, okna i wszystkie inne elementy,
których prace termoizolacyjne nie dotyczą, a które w trakcie ich trwania mogą ulec zabrudzeniu lub
uszkodzeniu.

Przygotuj podłoże
Wyrównaj ściany, oczyść je z kurzu, brudu, pleśni, zaprawy, tłustych plam i innych elementów, które
mogą zmniejszyć jej nośność. Nie zapomnij uzupełnić ubytków. Jeśli pracujesz na surowych ścianach,
zagruntuj je, bowiem od tego zależeć będzie trwałość izolacji i finalna jakość wykonanych prac.

Zadbaj o listwę startową
Listwa startowa jest bardzo ważna, to od niej w dużej mierze zależy czy kolejne rzędy płyt będą
równe, czy też nie. Dodatkowo stanowi ona skuteczną ochronę przez różnego rodzaju insektami i
innymi nieproszonymi gośćmi, które niezauważanie mogą dostać się pod styropian.

Nie spiesz się z kołkowaniem
Ci, którzy nie do końca wiedzą, jak ocieplić dom styropianem uważają, że po nałożeniu kleju i
przyklejeniu płyt, można zabrać się za kołkowanie. To ogromny błąd, który może wywrzeć negatywny
wpływ na wytrzymałość i efektywność całej konstrukcji. Kołkowanie płyt należy rozpocząć po
upływie 48 godzin, czyli wtedy, kiedy wyschnie klej pod styropianem.

Uzupełnij ubytki
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia mostków termicznych, ubytki między płytami uzupełnij
styropianem lub pianką niskoprężną. Po wykonaniu prac pozbądź się powstałych na tym etapie
nierówności.

Zabierz się prace wykończeniowe
Nałóż warstwę zaprawy klejowej i zatop w niej specjalną siatkę z włókna szklanego. Całość pokryj
podkładem tynkarskim i przystąp do nakładania tynku. Po skończonej pracy pokryj całość wybraną
przez siebie farbą fasadową.

