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Multipor – ocieplanie ścian od wewnątrz
Istnieje wiele obiektów, które charakteryzują się dużymi stratami ciepła  
oraz wysokim zapotrzebowaniem na energię do ich ogrzewania. 
Najczęstszym przyjmowanym rozwiązaniem jest wówczas montaż systemów 
izolacji termicznej po stronie zewnętrznej przegrody. Jednak istnieje grupa 
budynków, które z różnych względów nie mogą być ocieplone od wewnątrz.

W przypadku modernizacji obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków lub objętych ochro-
ną konserwatorską ocieplenie od wewnątrz jest 
często jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem. 
Wówczas odpowiednim materiałem do tego za-
stosowania są mineralne płyty Multipor, od lat 
z powodzeniem stosowane w Niemczech, Austrii 
oraz Polsce. 

Izolacyjność termiczna
Multipor to mineralne płyty izolacyjne, wy-

konane z bardzo lekkiej odmiany betonu komór-
kowego. Ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, przez 
co charakteryzują się wysoką izolacyjnością ter-
miczną termiczną (λ10,dry =0,042 [W/mK]), za-
chowując wszystkie najważniejsze zalety beto-
nu komórkowego.

Montaż płyt od wewnątrz przegród popra-
wia parametry cieplne budynku i zapobiega po-
chłanianiu energii cieplnej przez masywne ścia-
ny budynku. Dzięki temu możliwa jest poprawa 
warunków użytkowania obiektu oraz oszczęd-
ność energii i czasu niezbędnych do jego ogrza-
nia. Ma to znaczenie głównie dla wnętrz, które 
wykorzystywane są tylko kilka godzin w ciągu 
dnia, takich jak np. obiekty sakralne. Można je 
w krótkim czasie nagrzać do odpowiedniej tem-
peratury zachowując pewność, że proces ozię-
biania będzie przebiegał bardzo powoli. 

Bezpieczna przegroda
– bez pleśni, bez wilgoci
Ocieplanie od wewnątrz wiąże się ze zjawi-

skiem wnikania pary wodnej w strukturę prze-
grody i jej kondensacji. Multipor jest materiałem, 
który jest odporny na ten proces, oraz umożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie przegrody. Zimą pa-
ra wodna wnika w strukturę paroprzepuszczalnej 
warstwy izolacji termicznej Multipor. Wewnątrz 
płyt dochodzi do wykroplenia pary wodnej. Dzięki 
dużej porowatości, zachowana jest wysoka izola-
cyjność termiczna ocieplenia, a konstrukcja jest 
chroniona przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Latem wilgoć zgromadzona wewnątrz płyt 
Multipor w naturalny sposób wysycha. 

Multipor jest materiałem o wysokiej prze-
puszczalności pary wodnej (µ=3), którego zdol-
ność do pochłaniania pary wodnej oraz zdol-
ność szybkiego wysychania ogranicza zjawisko 
wykroplenia na wewnętrznej powierzchni ścian 
oraz ryzyko rozwoju pleśni, co sprawia, że moż-
na go z powodzeniem stosować jako izolację od 
wewnątrz bez paroizolacji.

Odporność ogniowa
Multipor to materiał o najwyższej klasie od-

porności na ogień – A1. W przypadku pożaru pły-
ty z betonu komórkowego Multipor hamują roz-
przestrzenianie się ognia na inne pomieszczenia, 
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nie wydzielają dymu, trujących gazów czy płonących kropel. 
Pozwala to na bezpieczne stosowanie płyt izolacyjnych ja-
ko warstwy ocieplenia od zewnątrz, jak i od wewnątrz oraz 
jako izolacja konstrukcji stropowych. Przegrody ocieplone 
płytami Multipor wykazują zwiększoną odporność ogniową. 
Dzięki temu w razie niebezpieczeństwa mieszkańcy mają 
więcej czasu na bezpieczną ewakuację.

Jednorodny materiał
Multipor, podobnie jak bloczki ytong, to materiał jed-

norodny (izotropowy), co oznacza, że posiada takie same 
właściwości we wszystkich kierunkach. Dzięki temu nie ma 
znaczenia kierunek przyklejania płyt, czy sposób ich do-
cięcia. Jednocześnie Multipor to materiał trwały i solidny, 
o niezmiennym kształcie i wymiarach, produkowany z pre-
cyzją do 2 mm. Dzięki temu płyty izolacyjne dobrze do sie-
bie przylegają, nie tworzą nieszczelności ani mostków ter-
micznych. Duża dokładność wymiarowa zapewnia wysoki 
komfort pracy oraz przyspiesza czas budowy.

Prosty montaż
także w warunkach zimowych
Ogólne zasady montażu płyt izolacyjnych są podobne 

do zaleceń wykonania ocieplenia ścian od zewnątrz.
Płyty Multipor przytwierdza się do powierzchni ściany 

tylko przy pomocy systemowej zaprawy Multipor. Nie wy-
magają one kołkowania lub innych mocowań mechanicz-
nych. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia pod-
łoża z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Zaprawę nano-
si się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej 
o uzębieniu 10x10 mm. Grubość warstwy zaprawy powin-
na wynosić 8 mm. Płyty dociska się do powierzchni podłoża 
w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i do-
suwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. 

W zależności od wymiarów ocieplanej powierzchni, 
płyty Multipor można łatwo i precyzyjnie dociąć do odpo-
wiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej 
lub mechanicznej. Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wy-
równuje się ewentualne nierówności. 

Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości war-
stwą ok. 5 mm zaprawy Multipor. Następnie, w zaprawie zata-
pia się siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.  
Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz war-
stwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm. Po 
związaniu warstwy zaprawy Multipor można nakładać gładź 
gipsową lub wapienną jako wykończenie ścian pomieszczeń. 
Zaleca się zastosowanie powłok malarskich o jak najmniej-
szym oporze dyfuzyjnym. 

Ocieplenie ościeży 
Ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicz-

nych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, ościeża otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być odpowiednio ocieplo-
ne przeznaczonymi do tego płytami Multipor o grub. 3 cm. 
Płyty te produkowane są o wymiarach 60x25 cm i są nie-
znacznie cięższe od pozostałych płyt.

Prosty montaż i łatwość obróbki płyt Multipor znacznie 
skracają czas prac remontowych w stosunku do ocieplenia 
budynku metodą tradycyjną. Ocieplenie ścian od wewnątrz 
przy pomocy płyt Multipor może odbywać się przez okrągły 
rok, niezależnie od warunków pogodowych. Płyty Multipor 
do ocieplania ścian od wewnątrz to materiał, który jednocze-
śnie spełnia restrykcyjne wymogi prawne w zakresie energo-
oszczędności i wymagania konsumentów odnośnie poprawy 
komfortu użytkowania pomieszczeń i obiektów. Mineralne 
płyty izolacyjne Multipor to ciepłe i bezpieczne rozwiąza-
nie do ocieplenia ścian budynków od wewnątrz.

Wymiary płyt Płyty Multipor Płyty Multipor do ościeży

Długość [mm] 600 600

Szerokość [mm] 390 250

Grubość [mm] 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

na zamówienie 220, 240, 260, 280, 300

30

Mineralne płyty izolacyjne Multipor – dane techniczne

Mineralne płyty izolacyjne Multipor – asortyment

Dane techniczne Płyty Multipor Płyty Multipor do ościeży

Gęstość objętościowa [kg/m3] ≤115 ≤150

Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie

     w stanie suchym i temperaturze + 100C λ10,dry [W/mK] 0,042 0,050

     wartość obliczeniowa λD [W/mK] 0,043 0,053

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym [kPa] 300 350

Średnia wytrzymałość na rozciąganie [kPa] 80 80

Reakcja na ogień A1 A1

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 3 3/5

Absorpcja wody

    krótki kontakt z wodą Wp 2

    długi kontakt z wodą Wpl 3

Sorpcja [% masy] 6

Zużycie (szt./m2) 4,27  6,70

Wnętrze zabytkowego pomieszczenia w trakcie  
wykonywania izolacji Multipor.

Systemową zaprawę Multipor nanosi się na całą powierzchnię płyt  
izolacyjnych przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 10x10 mm. 

Płytę z zaprawą przykładamy w odległości ok. 2-4 cm od miejsca  
docelowego montażu.

Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się  
ewentualne nierówności, które powstały na łączeniach płyt.
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Wybrane obiekty referencyjne Multipor

Pałac Hueta w Kielcach Dom pod Dębem w Szydłowcu

Dworzec PKP w Łęczycy Biblioteka przy ul. Tylnej w Łodzi

Fabryka L.Grohmana w Łodzi Warzelnia w Olsztynie

opracowanie: Xella Polska Sp. z o.o.
Fotografie: Xella Polska Sp. z o.o.


