
Zniszczona	fasady,	częściowo	zachowane	
ściany,	zrujnowane	dachy	to	dość	powszechny	
widok	w	naszym	krajobrazie.	Odrestaurowanie	
obiektów	często	przywraca	 im	utracony	sta-
tus	i	pozwala	na	nowo	odkrywać	ich	piękno.	
Niektóre	 z	 nich	 zadziwiają	 nawet	 tych,	 któ-
rzy	doskonale	znają	zabytkową	architekturę	–	
swoim	urokiem,	kunsztem	wykonania,	monu-
mentalną	bryłą.	Umiejętna	renowacja	takich	
obiektów,	przy	użyciu	odpowiednich	materia-
łów,	zapewnia	poprawę	komfortu	cieplnego,	
niskie	koszty	zużywanej	energii,	jak	i	estety-
kę,	 przy	 czym	 ważna	 jest	 zarówno	 skutecz-
na	 izolacja	ścian,	 jak	 i	umiejętne	 izolowanie	
podłóg	i	stropów.

Płyty termoizolacyjne Kingspan 
Kooltherm® K17 
Izolacja wewnętrzna
Podczas	termoizolacji	ścian	od	wewnątrz	

należy	zwrócić	uwagę	na	grubość	warstwy	ter-
moizolacyjnej,	aby	uzyskać	jak	najlepszy	po-
ziom	termoizolacji	przy	jednoczesnym	mini-
malnym	ograniczeniu	powierzchni	użytkowej	
izolowanych	pomieszczeń.	

Rozwiązaniem	z	powodzeniem	stosowa-
nym	w	budynkach	w	Polsce	i	w	Europie	jest	wy-
korzystanie	płyt	 termoizolacyjnych	Kingspan	
Kooltherm®	K17	Izolacja	wewnętrzna.	Są	to	pły-
ty	z	rdzeniem	z	pianki	rezolowej,	które	z	jednej	
strony	są	zespolone	z	płytą	gipsowo-kartonową	

o	grubości	12,5	mm,	a	z	drugiej	posiadają	okła-
dzinę	z	białego	welonu	szklanego.	Pomiędzy	
rdzeniem	izolacyjnym	a	płytą	gipsowo-karto-
nową	umieszczona	jest	warstwa	folii	aluminio-
wej	pełniąca	funkcję	paroizolacji.

Wartość	 współczynnika	 przewodzenia	
ciepła l	(lambda)	to	zaledwie	0,020	W/m	·	K.	
Powyższe	rozwiązanie	systemowe	umożliwia	
izolację	ścian	przy	niewielkiej	ingerencji	we-
wnątrz	pomieszczeń.

Aby	 termoizolacja	 była	 skuteczna,	 a	 jej	
montaż	właściwie	wykonany,	firma	Kingspan	
Insulation	na	 stronie	www	udostępnia	zale-
cenia	i	detale	rozwiązań	oraz	wykonuje	(bez-
płatnie)	kalkulacje	cieplno-wilgotnościowe	dla	
izolowanego	budynku,	a	także	prowadzi	szko-
lenia	dla	wykonawców	termoizolacji.	

Płyty	termoizolacyjne	Kingspan	Kooltherm®	
K17	Izolacja	wewnętrzna	cieszą	się	dużym	za-
interesowaniem	wśród	konserwatorów	zabyt-
ków,	gdyż	pozwalają	w	bezinwazyjny	sposób	
wykonać	 renowację	 obiektów	 otoczonych	
szczególną	troską	zarówno	ze	względu	na	ich	
wartość	 kulturową,	 jak	 i	 konieczność	 prze-
prowadzenia	 specjalistycznych	 prac	 konser-
watorskich.	 Stosowane	 są	 do	 termoizolacji	
ścian	od	wewnątrz,	 stropów	oraz	poddaszy.	
Takie	 rozwiązania	doskonale	 sprawdzają	 się	
w	obiektach	historycznych	(zabytkowych	ka-
mienicach,	zamkach,	pałacach)	z	ozdobnymi	
detalami	architektonicznymi.	Ze	względu	na	
zabytkowe	 fasady	 termoizolacja	 zewnętrzna	
jest	zwykle	utrudniona	lub	wręcz	niemożliwa.	
Płyty	Kingspan	Kooltherm®	K17	Izolacja	we-
wnętrzna,	dzięki	swojej	strukturze,	niskiemu	
współczynnikowi	 przewodzenia	 ciepła	 i	 du-
żemu	oporowi	dyfuzyjnemu,	zapobiegają	do-
stępowi	pary	wodnej	pochodzącej	z	pomiesz-
czeń	do	ścian	mających	niską	temperaturę.	

Płyty	Kingspan	Kooltherm®	K17	Izolacja	
wewnętrzna	i	sposób	ich	montowania	umoż-
liwiają	 jak	najmniejszą	 ingerencję	w	istnieją-
cą	 tkankę	 zabytkową	 oraz	 zapewniają	 moż-
liwość	 jak	 najdłuższego	 istnienia	 obiektów	
w	niezmienionym	stanie.

Kingspan	Insulation		
Sp.	z	o.o.
ul.	Gdańska	134	
62-200	Gniezno
tel.	+48	61	425	56	48
www.kingspan.pl

Przekrój przez płytę 
termoizolacyjną 

Kingspan Kooltherm® K17 
izolacja wewnętrzna

Odzyskany	
blask	przeszłości
Płyty	Kingspan	spełniające	najwyższe	
wymogi	stawiane	materiałom	izolacyjnym
Z naszą wielowiekową historią związane jest bogate dziedzictwo materialne, stanowiące 
nie tylko świadectwo czasów minionych, ale także dzisiejsze zaplecze działalności 
człowieka. W poczuciu odpowiedzialności za ochronę tego dziedzictwa, firma Kingspan 
Insulation podejmuje wysiłki w celu jego zabezpieczania i konserwacji. 
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Kamienica we Wrocławiu 
– renowacja obiektu 
płytami Kooltherm® K17 
izolacja wewnętrzna

Kamienica we Wrocławiu – 
renowacja obiektu płytami 
Kooltherm® K17 
Izolacja wewnętrzna 
pod nadzorem konserwatorskim

Elewację	kamienicy	tworzy	mur	z	cegły	
pełnej	licowej	z	bogatymi	zdobieniami	wokół	
okien.	Została	ona	w	pełni	odtworzona	zgod-
nie	z	wyglądem	oryginalnym.	 Jedyną	możli-
wością	zagwarantowania	komfortu	cieplnego	
wewnątrz	restaurowanego	budynku	było	zain-
stalowanie	systemowej	termoizolacji	ścian	od	
wewnątrz.	Cienka	warstwa	70	mm	pianki	rezo-
lowej	wchodzącej	w	skład	systemu	Kooltherm®	
K17	Izolacja	fasad	wentylowanych	zapewniła	
izolacyjność	ścian	zgodną	z	bieżącymi	wyma-
ganiami	dotyczącymi	izolacyjności	przegród	
budowlanych.	 Tym	 sposobem	 w	 niewielkim	
stopniu	ograniczono	powierzchnię	pomiesz-
czeń.	 Nowoczesne	 rozwiązanie	 systemowe	
pozwala	maksymalnie	ograniczyć	powstawa-
nie	zjawisk	sprzyjających	rozwojowi	grzybów	

i	pleśni,	nie	naruszając	przy	tym	zabytkowych	
fasad	kamienicy.

Płyty termoizolacyjne Kingspan 
Kooltherm® K5 Izolacja ścian

Zupełnie	inne	zasady	ocieplania	obowią-
zują	 przy	 termoizolacji	 od	 wewnątrz	 i	 z	 ze-
wnątrz.	 Najbardziej	 przyszłościowym	 roz-
wiązaniem	 jest	 stosowanie	 nowoczesnych,	
wysokoefektywnych	termoizolacji.	Przykładem	
jest	 tu	 płyta	 z	 pianki	 rezolowej	 Kingspan 
Kooltherm® K5 Izolacja ścian.	Płyty	Kingspan	
Kooltherm®	K5	Izolacja	ścian	mają	najniższą	
wartość	współczynnika	przewodzenia	ciepła	
spośród	dostępnych	na	rynku	termoizolacji	
przeznaczonych	do	ścian,	l	=	0,020	W/m	·	K.	
Wobec	powyższego	materiał	 izoluje	nawet	
o	100%	lepiej	niż	tradycyjne	materiały	izo-
lacyjne.	Kooltherm	przez	ostatnich	kilka	lat	
z	powodzeniem	zdobywa	rynek	krajowy	ja-
ko	materiał	od	lat	sprawdzony	i	doceniany	
m.in.	na	rynku	niemieckim.

Najważniejsze cechy płyt Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna:
• Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,020 W/m · K
• Klasa reakcji na ogień produktu B-s1,d0
• Płyty zawierają zintegrowaną folię aluminiową zapobiegającą dyfuzji pary wodnej
• Termoizolacja oraz wykończenie pomieszczenia w jednym – dzięki zespoleniu izolatora z płytą g-k
• Łatwy, szybki, czysty montaż
• idealne rozwiązanie zarówno do budynków nowych, jak i remontowanych
• Szczególnie polecana do termoizolacji obiektów zabytkowych
• Produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
• Kalkulacje cieplno-wilgotnościowe ściany dla muru izolowanego od wewnątrz płytami Kingspan Kooltherm® K17 

izolacja wewnętrzna zwykle nie wykazują ryzyka kondensacji pary wodnej 
• Odporność mechaniczna dzięki 12,5 mm GK 
• W 100% wolna od FcKW i H-FcKW
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Płyty	Kingspan Kooltherm® K5 Izolacja 
ścian	pozwalają	ocieplić	skutecznie	budynek	
energooszczędny	lub	nawet	pasywny	warstwą	
kilkunastu	zamiast	kilkudziesięciu	centyme-
trów	tradycyjnych	izolatorów.

Dodatkowa	powierzchnia	uzyskana	przez	
zamianę	tradycyjnych	izolacji	ścian	na	płyty	re-
zolowe	może	wynieść	nawet	do	3%	powierzch-
ni	użytkowej	budynku,	co	można	łatwo	prze-
mnożyć	przez	cenę	1	m2.	Uzyskana	dodatkowa	
powierzchnia	w	krótkim	czasie	zrekompensu-
je	nakłady	na	dobrą	izolację,	a	w	przypadku	
obiektów	budowanych	na	wynajem	zwiększy	
zyskowność	inwestycji.	Rozwiązanie	to	szcze-
gólnie	cenione	jest	w	centrach	miast.

Grubość	izolacji	ścian	ma	bezpośrednie	
przełożenie	na	ilość	światła	wpadającego	do	
pomieszczeń,	zmniejsza	ona	także	kąt	widze-
nia	przez	okno.

Powszechną	praktyką	podczas	prowadze-
nia	prac	termomodernizacyjnych	jest	ocieplenie	
zewnętrznych	ościeży	okiennych,	tzw.	węgar-
ków,	warstwą	styropianu	o	grubości	zaledwie	
2–3	 cm,	 co	 powoduje	 powstanie	 potężnych	
mostków	termicznych,	w	efekcie	czego	gruba	
warstwa	izolacji	zewnętrznej	traci	swoją	skutecz-
ność	 tym	bardziej,	 im	gęściej	 rozmieszczone	
są	okna.	Najjaskrawiej	uwidacznia	się	to	w	wie-
lorodzinnym	budownictwie	mieszkaniowym.	

Zastosowanie	w	tym	przypadku	płyt	Kingspan	
Kooltherm®	K5	Izolacja	ścian	ma	zdecydowany	
wpływ	na	późniejsze	zapotrzebowanie	na	ener-
gię	potrzebną	do	ogrzania	budynku.

Loggie	i	balkony	po	ociepleniu	budynku	
tradycyjnymi	 materiałami,	 ku	 rozczarowaniu	
ich	 użytkowników,	 tracą	 swoją	 wcześniejszą	
funkcjonalność,	ponieważ	ich	wymiary	ulegają	
zmniejszeniu.	Z	racji	tego,	że	najczęściej	prace	
te	nie	idą	w	parze	z	wymianą	okien,	pojawia	
się	mało	eleganckie,	skośne	odsunięcie	termo-
izolacji	od	okna.	Podobnie	jest	z	ocieplaniem	
wystających	 płyt	 balkonowych	 (częsta	 przy-
czyna	kondensacji	pary	wodnej	na	wewnętrz-
nej	stronie	ścian	i	sufitów),	gdzie	ze	względów	
estetycznych	ocieplenie	zarówno	od	dołu,	jak	
i	od	góry	 jest	bardzo	trudne	przy	użyciu	do-
tychczasowych	materiałów.

Kolejnym	aspektem	termorenowacji	ścian	
jest	niewielki	okap	dachu	stromego	lub	gzyms	
dachu	 płaskiego,	 które	 to	 często	 ogranicza-
ją	 możliwość	 zastosowania	 efektywnej	 gru-
bości	 izolacji.	 Dzięki	 Kingspan	 Kooltherm®	
K5	Izolacja	ścian	w	wymienionych	sytuacjach	
istnieje	możliwość	ocieplenia	ścian	bez	inge-
rencji	w	dach.

Budynków	 zabytkowych	 podlegających	
ochronie	 konserwatorskiej	 najczęściej	 nie	
można	 skutecznie	 ocieplić	 z	 zewnątrz,	 po-
nieważ	gruba	warstwa	izolacji	zmieniłaby	ich	
pierwotny	wygląd.	Zmienia	się	wówczas	ob-
rys,	głębokość	wnęk	okiennych	i	drzwiowych,	
a	elementy	zdobienia	elewacji	mogą	ulec	za-
kryciu.	Zdarza	się,	że	dzięki	bardzo	dobrym	
parametrom	izolacyjnym	Kingspan	Kooltherm®	
K5	Izolacja	ścian,	ocieplenie	budynku	może	
odbyć	się	bez	zmiany	jego	obrysu	i	wyglądu.	
Dzięki	zdjęciu	relatywnie	grubej	warstwy	tyn-
ku	zewnętrznego	(np.	5	cm)	i	wykorzystaniu	
tego	 miejsca	 na	 izolację	 z	 pianki	 rezolowej	
udaje	 się	 skutecznie	 ocieplić	 budynek	 przy	
akceptacji	konserwatora	zabytków.

Przekrój przez płytę 
termoizolacyjną 

Kingspan Kooltherm® K5 
izolacja ścian

Najważniejsze cechy płyt Kingspan Kooltherm® K5 Izolacja ścian:

• Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,020 W/m · K

• Klasa reakcji na ogień produktu c-s2, d0

• Odporność na ściskanie (wg normy EN 826) ≥100 kPa

• Gęstość min. 35 kg/m³

• Szczególnie polecana do termoizolacji obiektów zabytkowych

• Odporność mechaniczna dzięki 12,5 mm GK 

• W 100% wolna od FcKW i H-FcKW

• Zalecana do termoizolacji ścian w systemie ETicS

• Eliminuje konieczność pogłębiania zewnętrznych ościeży okiennych w momencie termoizolacji węgarków, 
likwidując tym samym powstawanie mostków termicznych

• idealne rozwiązanie zarówno do budynków nowych, jak i remontowanych

RENOWACJE
I ZABYTKI164 I 20

19



Izolacja zabytkowego budynku 
szkoły w Gliwicach
W	 2016	 roku	 została	 wykonana	 no-

wa	 elewacja	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	
nr	 2	 w	 Wilczym	 Gardle	 (ul.	 Goździkowa	 2)	
w	 Gliwicach.	 Do	 termoizolacji	 budynku	 zo-
stał	zastosowany	Kooltherm®	K5	Izolacja	ścian	
w	systemie	Weber.therm	LAMBDA	(Kooltherm®	
K5	Izolacja	ścian	ok.	1000	m2;	grubość	20	mm	
i	70	mm).	Ze	względu	na	zabytkowy	charak-
ter	obiektu	renowacja	elewacji	wykonana	zo-
stała	pod	nadzorem	konserwatora	zabytków.

Willa Gryf w Gdyni
Jest	 to	 zabytkowy	 obiekt,	 wybudowany	

ok.	 1927	 r.,	 jako	 jeden	 z	 pierwszych	 budyn-
ków	w	tej	okolicy,	wpisany	do	rejestru	zabyt-
ków	w	1983	r.	Ze	względu	na	brak	okapu	da-
chu	zastosowano	możliwie	najcieńszą	izolację	
ścian	zewnętrznych.	Z	tego	względu	zastoso-
wano	piankę	rezolową	Kooltherm®	K5	Izolacja	
ścian.	 Jej	 współczynnik	 lambda	 gwarantuje	
uzyskanie	 maksymalnego	 rezultatu	 termo-
izolacji,	przy	minimalnej	grubości	ocieplenia.	

Rewitalizacja	obiektu	przebiegała	pod	ścisłym	
konserwatorskim	nadzorem.

Termoizolacja	 płytami	 Kingspan	 to	 in-
westycja	 w	 komfort	 życia,	 a	 w	 przypadku	
obiektów	zabytkowych	bezcenny	efekt	w	po-
staci	 nienaruszonego	 dziedzictwa	 kulturo-
wego.	Chcąc	uzyskać	więcej	informacji	o	izo-
lacjach	Kooltherm®,	warto	odwiedzić	stronę	
www.kingspaninsulation.pl.

Materiały	 Kingspan	 zapewniają	 najno-
wocześniejsze	rozwiązania	dostępne	obecnie	
na	rynku.	Skuteczna	termoizolacja	przegród	
budowlanych	gwarantuje	znaczne	obniżenie	
kosztów	związanych	z	eksploatacją	budynku.	
Zastosowanie	się	do	wymogów	stawianych	tak	
przez	 przepisy	 prawa	 budowlanego,	 jak	 też	
inne	okoliczności,	narzuca	nam	konieczność	
poszukiwania	nowych	technologii.	Nowe	nie	
zawsze	oznacza	sprawdzone,	ale	w	przypadku	
płyt	Kooltherm®	oferowanych	przez	Kingspan	
Insulation	mamy	do	czynienia	z	technologią	
od	 lat	 stosowaną	 w	 Europie	 i	 mającą	 liczne	
referencje	w	Polsce.

Zabytkowy budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Gliwicach poddany 
termoizolacji przy użyciu 
płyt Kooltherm® K5 
izolacja ścian

Willa Gryf w gdyńskim 
Orłowie termoizolowana 
przy użyciu płyt 
Kooltherm® K5 izolacja 
ścian
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