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W związku z opublikowanym w tegorocznym stycz-
niowym numerze miesięcznika „Materiały Bu-
dowlane” artykułem sponsorowanym przez pro-
ducenta wełny mineralnej, omawiającym wybra-

ne zagadnienia I etapu projektu badawczego – serii badań ognio-
wych ETICS w dużej skali wykonanego na zlecenie Stowarzy-
szenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) w imieniu Stowa-
rzyszenia (zleceniodawcy badań) oświadczam, co następuje:

1) SSO zleciło Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Cera-
miki i Materiałów Budowlanych w Krakowie wykonanie serii ba-
dań ogniowych ETICS w dużej skali (cztery układy/ściany badaw-
cze) w celu obiektywnej weryfikacji kreowanych rozwiązań łą-
czenia różnych materiałów termoizolacyjnych na jednej elewacji;

2) wszystkie zlecone badania zostały wykonane w 2020 r.,
a ich wyniki są dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.systemyocieplen.pl/artykul_detail.php?id=268;

3) omówienie wyników badań uzyskanych dla dwóch ukła-
dów/ścian zostało zaprezentowane w artykule autorstwa
dr inż. Małgorzaty Niziurskiej, mgr. inż. Michała Wieczorka
i mgr. inż. Klaudiusza Borkowicza zatytułowanym „Badania
ogniowe systemów ociepleń w dużej skali” opublikowanym
w styczniowym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane”;

4) artykuł omawiający wyniki badań pozostałych dwóch
ścian opublikowany zostanie w lutym br. w miesięczniku
„Materiały Budowlane”;

5) instalacja systemów ETICS (External Thermal Insulation
Composite System) jest powszechnie stosowaną metodą ocie-
plania ścian zewnętrznych budynków w krajach UE. Ponad
sześćdziesiąt lat stosowania ETICS udowodniło, że ta metoda
jest stabilnym i dobrym rozwiązaniem, zaś z perspektywy kon-
sumenta instalacja systemu jest względnie szybka i prosta w wy-
konaniu. Czynniki wpływające na ewentualne pogorszenie wła-
ściwości termoizolacyjnych ETICS są dobrze znane;

6) ETICS zwiększają efektywność energetyczną zarówno
nowych budynków, jak i istniejących, poddawanych renowa-
cji. Technologia ETICS jest stale rozwijana, tak aby zwiększyć
jej funkcjonalność i spełnić oczekiwania użytkowników. Ocie-
plenie ścian zewnętrznych budynku ETICS wpływa na zmniej-
szenie emisji gazów, przede wszystkim CO2, do atmosfery;

7) ETICS to rozwiązanie systemowe i tylko jako takie (tj.
uwzględniające jedynie elementy przewidziane w danym ze-
stawie wyrobów) może być powszechnie stosowane. ETICS,
podobnie jak każdy wyrób budowlany w UE, podlega ocenie
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z wy-
maganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow-
lanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, potocz-
nie zwanego rozporządzeniem CPR, ang. Construction Pro-
ducts Regulation;

8) zgodnie z zapisami CPR konieczne jest rozpatrywanie
obiektów budowlanych kompleksowo, to znaczy z równocze-
snym uwzględnieniem wszystkich wymagań podstawowych;

9) każdy producent ETICS zobowiązany jest, zgodnie
z przepisami prawa, do prawidłowego wprowadzenia do ob-
rotu wyrobu budowlanego, jakim jest ETICS. Uwzględniając
obecne wymagania prawne, nie jest możliwe uzyskanie doku-
mentu oceny dla ETICS, który na jednej elewacji łączyłby róż-
ne materiały termoizolacyjne;

10) odrębne przepisy (warunki techniczne) obowiązujące
w Polsce dopuszczają w pewnych określonych sytuacjach,
jak np. w przypadku budynków wysokich, połączenie dwóch
różnych materiałów termoizolacyjnych. Jednak takie rozwią-
zania nie są i nie mogą być aktualnie przedmiotem oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ETICS, jako
wyrobu budowlanego, dokonywanej przez jego producenta;

11) SSO zdecydowało o wykonaniu badań ogniowych ETICS
w dużej skali, między innymi z powodu pojawiających się opra-
cowań, nazywanych przez ich autorów wytycznymi, promują-
cych łączenie różnych materiałów termoizolacyjnych w formie
pasów między kondygnacjami, czy ramek wokół otworów
okiennych. Opracowania te, jak i zawarte w nich rekomendacje
nie mają odzwierciedlenia w przepisach prawnych, jak i nie są
poparte wynikami badań i praktyką budowlaną. Traktują one
ETICS w sposób wybiórczy, rozpatrując ten układ jedynie
w aspekcie jednego wymagania podstawowego – bezpieczeń-
stwa pożarowego. Nie odnoszą się one w jakikolwiek sposób
do systemowego traktowania ETICS, w tym nie uwzględniają
aspektów związanych z trwałością wyrobu budowlanego w trak-
cie eksploatacji. Te tzw. wytyczne nie uwzględniają aspektów
związanych z różnicami w charakterystykach łączonych mate-
riałów termoizolacyjnych i związanymi z takim połączeniem
konsekwencjami. Co znamienne, to autorzy tych opracowań,
określanych przez nich jako wytyczne, sami przyznają, że nie
posiadają kompleksowej wiedzy na temat proponowanych roz-
wiązań, pisząc np. „Wytyczne nie odnoszą się do innych zagad-
nień, związanych z właściwościami użytkowymi ociepleń, np.
trwałości, izolacyjności termicznej, dyfuzji pary wodnej, prze-
barwień i innych aspektów, również estetycznych, a także
do procedur wprowadzania do obrotu i stosowania, które mogą
być przedmiotem odrębnych dokumentów i przepisów”.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jako organi-
zacja zrzeszająca producentów ETICS od początku swojego
istnienia, tj. od 2003 r., zwraca uwagę na konieczność trakto-
wania ETICS jako rozwiązania systemowego oraz rozważa-
nia ETICS – tak jak każdego wyrobu budowlanego w aspek-
cie wszystkich siedmiu wymagań podstawowych.

W 2021 r. SSO kontynuować będzie badania w celu obiek-
tywnej weryfikacji promowanych rozwiązań łączenia różnych
materiałów termoizolacyjnych na jednej elewacji i wkrótce
rozpocznie II etap projektu badawczego mającego na celu
kompleksową ocenę łączenia różnych materiałów termoizo-
lacyjnych na jednej elewacji. O uzyskanych wynikach bę-
dziemy informować opinię publiczną.

dr inż. Jacek Michalak
prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Oświadczenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
w związku z publikacją wybranych wyników badań ogniowych
ETICS w dużej skali wykonanych na zlecenie Stowarzyszenia


