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Od czego zależy
odpowiedni wybór produktów
do wykonania docieplenia?

Chcąc prawidłowo zaprojektować
docieplenie budynku i odpowiednio
dobrać materiały, powinniśmy zwró-
cić uwagę na kilka bardzo ważnych rze-
czy. W pierwszej kolejności należy
uwzględnić lokalizację oraz sąsiedztwo
budynku, a także jego kształt i usta-
wienie względem kierunków świata.
W przypadku lokalizacji przeanalizo-
wać powinniśmy: bliskość obszarów le-
śnych, rolnych oraz zbiorników wod-
nych. Równie ważne są aspekty zwią-
zane z mikroklimatem, takie jak: czę-
stotliwość występowania mgieł, lokal-
nie zwiększona wilgotność powietrza
czy wysoka dobowa amplituda tem-
peratur. Wszystkie te czynniki mogą
zwiększyć podatność elewacji na pora-
żenie biologiczne. Ważne jest też są-
siedztwo: terenów silnie przemysło-
wych, dróg o dużym natężeniu ruchu
kołowego, zanieczyszczeń powietrza
przez pyły i gazy po spalaniu paliw, bu-
dynków zacieniających fasadę i unie-
możliwiających swobodny przepływ
powietrza.

Jeśli projektujemy elewację w aglo-
meracji miejskiej, w której występuje
duża ilość spalin, pyłów oraz drgania,
szczególną uwagę powinniśmy zwrócić
na produkty z tzw. efektem samo-
oczyszczenia, hydrofobowością, małą
nasiąkliwością oraz wysoką elastycz-
nością. W przypadku budynków w bez-
pośrednim sąsiedztwie lasów, pól czy
też zbiorników wodnych z zacienioną
elewacją i gdzie jest duża wilgotność,
szczególną uwagę należy zwrócić na
odporność elewacji na porastanie
przez glony, algi oraz grzyby rozkła-

du pleśniowego. Dodatkowo produkty
te powinny mieć wysoką paroprzepusz-
czalność, umożliwiającą transport wil-
goci z warstw ocieplenia na zewnątrz
oraz eliminującą stwarzanie dogodnych
warunków do rozwoju życia biologicz-
nego na elewacji. Inną sytuację będzie-
my mieli, projektując budynek w bezpo-
średnim sąsiedztwie boiska, wjazdów
do garaży, miejsc rozładunku towarów,
bądź gdy fragment elewacji może być
zagrożony uderzeniem. W tym przypad-
ku powinniśmy zwrócić uwagę na od-
porność układu ociepleniowego na
uderzenie ciałem twardym, czyli na
udarność.

Ważny aspekt, który ma bezpośredni
wpływ na trwałość elewacji, to warun-
ki atmosferyczne, przede wszystkim
temperatura i wilgotność powietrza
podczas aplikacji. Szczególnie dotyczy
to temperatury bliskiej 0°C oraz po-
wyżej 30°C. Późną jesienią i zimą ide-
alnym rozwiązaniem będą takie pro-
dukty, jak klej Atlas Stopter K20
z możliwością stosowania w tempera-
turze od 0°C i podwyższonej wilgot-
ności oraz tynki dyspersyjne z dodat-
kiem przyspieszającym wiązanie –
Atlas Eskimo. W okresie letnim, gdy
temperatura na elewacji przekra-
cza 30°C, powinniśmy używać produk-
tów do tego przeznaczonych – Atlas
Hoter U2 oraz Atlas Hoter U2-B wy-
korzystujących technologię żelową. Żel
krzemianowy, tworzący się w kleju
w momencie dodania wody, przetrzy-
muje wodę w swojej objętości, pozwa-
lając przebiec do końca hydratacji
cementu. Zalecamy też użycie tynków
dyspersyjnych wraz z dodatkiem Atlas
Hoter DL umożliwiającym pracę w tak
niekorzystnych warunkach.

Właściwości wyrobów
wpływające na trwałość
elewacji

Hydrofobowość – zdolność po-
wierzchni do odpychania od siebie czą-
steczek wody, a wraz z nią do zmywania
z powierzchni zanieczyszczeń. Fasada
zabezpieczona produktem hydrofobo-
wym utrudnia pyłkom roślin, zarodni-
kom i kurzowi osadzanie się na po-
wierzchni elewacji, gdyż podczas opa-
dów deszczu są one wraz z zanieczysz-
czeniami usuwane z wodą. Miarą hydro-
fobowości jest kąt zwilżania utworzo-
ny pomiędzy styczną do kropli wody
a powierzchnią, na której ta woda się
znajduje. W przypadku wyrobów hydro-
fobowych kąt ten powinien wynosić po-
wyżej 90°, a wyrobów superhydrofobo-
wych – 110°. Chcąc mieć elewację o wła-
ściwościach samooczyszczenia, właśnie
takich wyrobów powinniśmy używać.
W ofercie firmy Atlas wyrobami super-
hydrofobowymi są farby silikonowe
Atlas Salta N oraz Atlas Salta N Plus.
Ich kąt zwilżania przekracza 110° (foto-
grafia).

Efekt samooczyszczenia elewacji
wykończonych tynkami zależy również
od stopnia rozwinięcia powierzchni
oraz średnicy i ilości największych kru-
szyw. Struktura z dużą ilością ziaren
fakturujących narażona jest na powsta-
wanie dziurek na etapie wiązania tynku
dyspersyjnego, w których mogą osa-
dzać się drobinki kurzu i zarodników,
trudne do wymycia podczas opadów
deszczu.

Powierzchnia pokryta farbą silikonową
Atlas Salta N Plus jest superhydrofobowa

Na każdym etapie procesu budowlanego – od projektu obiektu aż po jego reali-
zację – nie możemy zapominać, że jedną z najważniejszych cech jest trwałość eks-
ploatacyjna elewacji, rozumiana jako okres, w którym obiekt zachowuje właści-
wości użytkowe, określona w przypadku warunków eksploatacji założonych
podczas projektowania. Co wpływa na trwałość? Dlaczego warto zapłacić więcej
i spać spokojnie? Czy są jakiekolwiek badania, które pozwolą nam porównać i do-
brać odpowiednie produkty na elewację?

Trwałość elewacji a dobór materiałów
do jej wykonania
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Mała nasiąkliwość. Wyprawy tyn-
karskie oraz farby elewacyjne powinny
mieć jak najmniejszą nasiąkliwość,
chroniąc warstwy systemu ociepleń
przed przenikaniem wody. Duża nasią-
kliwość skutkować będzie spękaniem
tynków, pojawieniem się po pewnym
czasie grzybów rozkładu pleśniowego
lub alg i to zarówno ze względu na dłu-
gotrwałe zawilgocenie fasady, jak rów-
nież systematyczny proces wymywania
substancji biocydowych. Wyjątkowo
małą nasiąkliwość, a więc maksymal-
nie chronioną fasadę uzyskamy, stosując
farbę silikonową Atlas Salta N Plus
lub farbę akrylową Atlas Salta E.

Elastyczność/odporność na uderze-
nie/udarność. Ostateczna warstwa po-
winna być elastyczna, również ze
względu na konieczność przenoszenia
naprężeń cieplnych szczególnie na ścia-
nach w ciemnych kolorach, o współ-
czynniku odbicia światła < 20%, na któ-
rych podczas słonecznego dnia tempera-
tura może mieć nawet 80°C. Tak nagrza-
na elewacja narażona jest na gwałtow-
ne schłodzenie podczas opadów desz-
czu. Potrafi on obniżyć temperaturę po-
wierzchni elewacji o ponad 50°C, do-
prowadzając do gwałtownego skurczu,
a w efekcie do mikropęknięć zewnętrz-
nych warstw fasady. Wybierając ciemne
kolory, najlepiej stosować wyroby o du-
żej elastyczności, jak klej dyspersyjny
Atlas Stopter K100 oraz Tynk siliko-
nowy Atlas.

Odporność na porażenie biologicz-
ne to potwierdzona badaniami zdolność
do hamowania rozwoju mikroorgani-
zmów na powierzchni wyprawy tynkar-
skiej lub powłoki malarskiej. Stopień za-
bezpieczenia powłoki będzie zależał
od stężenia i jakości używanych kapsu-
łowanych środków biocydowych. To
w bezpośredni sposób przełoży się
na wygląd elewacji oraz brak porastania
glonami i algami.

Odporność na promieniowanie UV.
Skutkiem działania promieniowania UV
jest degradacja żywic dyspersyjnych
i środków hydrofobowych zawartych
w tynkach i farbach, a w efekcie utrata
elastyczności powierzchni oraz blaknię-
cie kolorów. Można temu efektowi czę-
ściowo przeciwdziałać, stosując wyro-
by zawierające dużą ilość TiO2 (biel
tytanowa). Biel odbija część promienio-

wania UV od powierzchni elewacji,
chroniąc tym samym pigmenty przed de-
gradacją i wymywaniem. Decyduje rów-
nież o jakości i sile krycia wyrobów.
Zastosowane w produktach firmy Atlas
pigmenty nowej generacji, duża zawar-
tość bieli tytanowej oraz odpowiednia
kombinacja pigmentów nieorganicz-
nych i organicznych o bardzo dużej od-
porności na promieniowanie UV spra-
wia, że przez wiele lat można się cie-
szyć piękną elewacją.

Czy producenci farb i tynków
elewacyjnych są zobligowani
do badania trwałości
wyrobów?

Normy PN-EN 1062:2008 i PN-C-
-81913:1998 dotyczące farb oraz norma
PN-EN 15824 dotycząca tynków tylko
w nieznacznym obszarze odnoszą się
do trwałości, podając parametry takie,
jak: V, W, Sd. Niestety szeroki zakres pa-
rametrów nie pozwala na jednoznaczną
odpowiedź, jak trwałe są wyroby.

Atlas jako jedyna firma chemii
budowlanej zbadała swoje produkty
w dużym zakresie dotyczącym trwałości.

Odporność na porażenie biologicz-
ne. Atlas jako jedyna firma zleciła bada-
nie swoich wyrobów na skuteczność
środków biocydowych po długotrwałych
opadach deszczu. Badania takie wyko-
nane przez Instytut Techniki Budowlanej
potwierdziły skuteczność zabezpiecze-
nia przed porażeniem biologicznym
tynków i farb elewacyjnych.

Odporność na uszkodzenie mecha-
niczne. Dzięki zastosowaniu kleju dys-
persyjnego Atlas Stopter K100, kombi-
nacji siatek Atlas 150 i siatki pancer-
nej 340 oraz Tynku silikonowego Atlas,
system dociepleń Atlas ma największą
na polskim rynku odporność na uderze-
nie wynoszące 140 J. Jest to zapisane
w Krajowej Ocenie Technicznej ITB
KOT-2018/0584.

Odporność na gradobicie. Uszko-
dzenia w elewacjach spowodowane
przez grad stanowią coraz większy pro-
cent szkód w budynkach. Firma Atlas
przetestowała swoje systemy na odpor-
ność na gradobicie zarówno w przypad-
ku wyrobów mineralnych, jak i dysper-
syjnych. Odporność systemu, w którym
zastosowano klej dyspersyjny Atlas
Stopter K100, układ dwóch siatek oraz

Tynk silikonowy Atlas, przekroczyła
możliwości badawcze urządzenia, wy-
trzymując uderzenie kulą lodu o średni-
cy 50 mm, wadze 56,9 g lecącej z pręd-
kością ponad 100 km/h.

Jakie produkty wybrać,
aby elewacja budynku była
trwała i czy są rozwiązania
uniwersalne?

Biorąc pod uwagę trwałość elewacji i
uniwersalność produktów, to niezależ-
nie od lokalizacji, sąsiedztwa czy kształ-
tu budynku powinniśmy wybrać wyroby
silikonowe. Niestety dla nas, jako kon-
sumentów, nie ma normy, określającej
ile żywicy silikonowej musi się znaj-
dować w produkcie, aby wyrób nazwać
silikonowym. W tej sytuacji warto
zainteresować się wynikami badań po-
świadczającymi skuteczność ochrony
elewacji przed niekorzystnym działa-
niem pogody i środowiska.

Najlepszym rozwiązaniem z oferty
firmy Atlas, gwarantującym największą
trwałość są tynki silikonowe Atlas i far-
by silikonowe Atlas Salta N i Atlas
Salta N Plus, charakteryzujące się su-
perhydrofobowością, małą nasiąkliwo-
ścią, skuteczną ochroną biocydową, wy-
soką elastycznością oraz dużą trwałością
kolorów nawet bardzo intensywnych.

Czy warto więc zapłacić więcej za
tego typu wyroby – zdecydowanie tak.
To dzięki ich specyficznym cechom
i właściwościom elewacja będzie naj-
dłużej chroniona przed zgubnym wpły-
wem klimatu, a my jako inwestorzy bę-
dziemy mogli spokojnie spać, nie mar-
twiąc się o fasadę.

mgr inż. Łukasz Kulczycki
Kierownik Grupy Produktowej Ocieplenia
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