
Rozwiązanie dla tych, którzy chcą 
zachować dotychczasową elewację
Termomodernizacja jest pojęciem zło-

żonym i trudnym do zdefiniowania. Można 
stwierdzić, że jest to zespół wszystkich dzia-
łań, które mają na celu poprawienie parame-
trów technicznych budowli; ich konsekwencją 
jest zmniejszenie zużycia energii dla potrzeb 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody. Ocieplenie budowli jest częścią procesu 
termomodernizacji i polega na realizacji prac 
związanych z wykonaniem warstw termoizo-
lacyjnych w przegrodach poziomych i piono-
wych. Przegrody pionowe to ściany zewnętrz-
ne i wewnętrzne budynku. Przegrody poziome 
to stropy i pokrycia dachowe. Przed podję-
ciem decyzji o ewentualnej termomodernizacji 
obiektu zabytkowego, jej metodzie i materia-
łach, niezbędne jest przeprowadzenie audytu 
energetycznego obiektu wraz z oceną źródeł 
i stopnia zawilgocenia ścian. Audyt energe-
tyczny to ekspertyza określająca zakres oraz 
parametry techniczne i ekonomiczne prac 
prowadzących do zmniejszenia zapotrzebo-
wania na energię w budynku (zob. Wytyczne 
Generalnego Konserwatora Zabytków).

Często zdarza się tak, że zależy nam na 
zachowaniu dotychczasowej formy elewacji.

W przypadku budynków zabytkowych, 
np. wykonanych w technologii ściany szkie-
letowej (tzw. mur pruski), zdobionych sztuka-
terią, posiadających okładzinę z cegły klinkie-
rowej lub kamienia naturalnego, zachowanie 
pierwotnego wyglądu elewacji staje się prio-
rytetem. Dzięki prostym rozwiązaniom firmy 

Caparol można zrezygnować z izolacji zewnętrz-
nej. Perfekcyjnie dobrany system ociepleń 
wewnętrznych Capatect pozwala teraz na za-
pewnienie wymaganych wartości parametrów 
termicznych pomieszczeń także w obiektach 
zabytkowych. Stare budowle borykają się nie-
jednokrotnie z problemem wilgoci, która jest 
nie tylko mierzalna, ale także wyczuwalna – 
charakterystyczny zapach wilgoci w pomiesz-
czeniu. Wymiana okien i systemu ogrzewania 
z reguły okazuje się niewystarczająca. Trwałe 
i zrównoważone rozwiązanie tego problemu 
możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej mo-
dernizacji budynku uwzględniającej szerokie 
spektrum problemów, w tym aspekt ochro-
ny termicznej. Niewystarczająca izolacja ter-
miczna obiektu może być przyczyną zagrzy-
bienia, które często ma negatywny wpływ na 
nasze zdrowie oraz powoduje poważne szkody 
budowlane. Pomoc w rozwiązaniu tego pro-
blemu oferuje system mineralnych ociepleń 
wewnętrznych Capatect IDS, zapewniając sa-
tysfakcję wszystkim zainteresowanym. 

Ocieplanie od wewnątrz zapewnia su-
che ściany. 

Pojawianie się grzybów w pomieszczeniach 
nie jest rzadkością, a przyczyny tego zjawiska 
mogą być bardzo różne. W celu przeprowa-
dzenia prawidłowej termomodernizacji nale-
ży najpierw zidentyfikować bezpośrednio na 
miejscu okoliczności odpowiedzialne za po-
wstawanie wykwitów grzybów. Procesowi po-
wstawania grzybów często sprzyja niewłaści-
we zachowanie użytkowników pomieszczeń, 
np. suszenie prania w mieszkaniu, niewłaści-
we ogrzewanie lub niedostateczne wietrze-
nie pomieszczeń. Przed podjęciem decyzji 
o sposobie przeprowadzenia termomoderni-
zacji należy także sprawdzić ewentualne wady 
ogólnobudowlane, takie jak brak uszczelnień 
lub niewystarczające zabezpieczenie elewa-
cji przed zacinaniem deszczu. Często jednak 
przyczyną wzrostu grzybów są występujące 
w przegrodach zewnętrznych mostki cieplne 

Idzie zima…
Capatect IDS – system ociepleń 
wewnętrznych Caparol
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Hydrofobowy, 
a jednocześnie aktywny 
kapilarnie system płyty 
IDS Mineral

Podstawowe informacje o mineralnym systemie ociepleń wewnętrznych: 
IDS Mineral – płyta ekologiczna i niepalna (λ = 0,042 W/(mK))

IDS Meistermortel – zaprawa uniwersalne 3 w 1 – klejenie/zbrojenie/gładzenie 

IDS Thermowinkel (kątownik termoizolacyjny)
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uwarunkowane konstrukcyjnie, a także spo-
wodowane zastosowaniem niewłaściwej izo-
lacji termicznej elementów konstrukcyjnych. 
Procesowi wzrostu grzybów sprzyja dodat-
kowo brak odpowiedniej wymiany powietrza 
i odpowiedniego dogrzania ścian spowodo-
wany obecnością masywnych mebli, zasłon 
i innych przeszkód stojących przy ścianie ze-
wnętrznej. Słaba lub niedostateczna izolacja 
cieplna ścian zewnętrznych przyczynia się do 
powstawania wykwitów grzybowych na ekspo-
nowanych powierzchniach i może prowadzić 
do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców 
i znacznych szkód w budynku. Przy niskich 
temperaturach zewnętrznych nieocieplone 
ściany zewnętrzne wykazują na powierzchni 
od strony pomieszczenia zdecydowanie niż-
sze temperatury od temperatury powietrza 
w pomieszczeniu. Wykrapla się na nich wo-
da, która w przypadku obecności odpowied-
niej pożywki organicznej, np. tapet, klejów lub 
gipsowych materiałów budowlanych, prowa-
dzi do powstawania wykwitów grzybowych. 
Problem może rozwiązać odpowiednia termo-
modernizacja przegród zewnętrznych podno-
sząca temperaturę powierzchni ścian. Dzięki 
zastosowaniu specjalnego systemu ociepleń 
wewnętrznych osiągnięty zostanie poziom 
ochrony cieplnej odpowiedni pod względem 
sanitarnym. W połączeniu z alkalicznym od-
czynem powłok porowata struktura płyt za-
pewni równomierne rozprowadzenie wilgoci 
w przekroju poprzecznym, a następnie jej suk-
cesywne oddawanie do powietrza w pomiesz-
czeniu. W ten sposób powierzchnia ściany, 
która była wilgotna przed wykonaniem ocie-
plenia, pozostanie teraz sucha. Jeżeli jeszcze 
do tego zastosujemy odpowiednio skuteczną 
wentylację pomieszczenia, ściana pozostanie 
wolna od grzybów. 

Analiza stanu obiektu

Przed wykonaniem systemu izolacji we-
wnętrznej Capatect IDS należy koniecznie sta-
rannie zbadać stan obiektu. Najważniejszą kwe-
stią jest struktura i stan murów zewnętrznych 
budynku: zastosowane materiały budowlane, 
wartość oporu cieplnego (R), zawilgocenie, 
mostki termiczne i opór dyfuzyjny. Prawidłowa 
analiza stanu obiektu wymaga znajomości okre-
ślonych faktów. W wielu starych, ale ogrzewa-
nych obiektach z reguły nie występowały pro-
blemy związane z zagrzybieniem, gdyż liczne 

szpary, nieszczelne okna i drzwi itp. zapew-
niały stałą wymianę powietrza. Cena braku 
zagrzybionych ścian w takich obiektach jest 
jednak w całym tego słowa znaczeniu wyso-
ka, gdyż konieczne są duże nakłady na ogrze-
wanie. W wyniku uszczelnienia budowli (na 
przykład w wyniku wymiany starych okien) 
wzrasta ryzyko zagrzybienia, gdyż wilgoć znaj-
dująca się w powietrzu pomieszczenia będzie 
się osadzać na nieizolowanych ościeżach okien 
lub w narożnikach zimnej powierzchni ścia-
ny wewnętrznej. Szczególnie ważny jest stan 
zawilgocenia murów, ponieważ system izola-
cji wewnętrznej powinien być stosowany wy-
łącznie na ścianach zewnętrznych zabezpie-
czonych przed wilgocią. Należy tu dodać, iż 
niezwykle ważny jest stan techniczny dachu 
i rur spustowych, odpowiednie rozwiązania 
chroniące elewację przed wodą rozbryzgową, 
a jednocześnie odpowiednie odizolowanie 
ścian i tynków od styku z gruntem, uwzględ-
niające historyczny sposób podejścia do za-
gadnienia. Inaczej mówiąc, ściana zewnętrzna 
musi być sucha. Wewnętrzna izolacja termicz-
na aktywna kapilarnie nie może prawidłowo 
funkcjonować, jeżeli budynek nie posiada sku-
tecznej izolacji poziomej i pionowej, jak rów-
nież wtedy, gdy budynek nie posiada skutecz-
nej wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej, 
ponieważ zawilgocone ściany i niewentylowa-
ne pomieszczenia zakłócają prawidłowe pro-
cesy fizyki budowli i straty przewyższają zyski. 
Capatect IDS można stosować tylko na mury 
suche i wentylowane. Ewentualne stwierdzo-
ne podczas kwalifikującej oceny stanu elewa-
cji wady należy fachowo usunąć, podejmując 
odpowiednie działania. Ważne: zagrzybienie, 
oprócz negatywnych wrażeń estetycznych, sta-
nowi także poważne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców. Dlatego konieczne jest staran-
ne przeprowadzenie modernizacji i dokładne 
usunięcie śladów zagrzybienia i zawilgocenia.

Ocena stanu technicznego obiektu 
(a szczególnie obiektu zabytkowego) przed 
podjęciem decyzji o sposobie termomoder-
nizacji jest na tyle ważna, że informacje na jej 
temat znalazły się w specjalnych Wytycznych 
dla Wojewódzkich Konserwatorów zabytków. 
Decyzji o sposobie termomodernizacji nie 
można podejmować w sposób mechaniczny, 
naśladując innych, czy korzystając z gotowych 
wniosków o dofinansowanie. Czytamy w tym 
dokumencie:

Zaprawa do przyklejania 
płyt, do wykonywania 

warstwy zbrojącej, 
a także do wykonywania 

warstwy ostatecznej pod 
powłokę malarską

Właściwości proponowanych materiałów: 
• dyfuzyjność 
• aktywność kapilarna 
• niepalność, klasa A1 
• alkaliczność – nie dopuszcza do rozwoju grzybów 
• trwały kształt
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W przypadku obiektów zabytkowych audyt 
energetyczny powinien dodatkowo zawierać:

• inwentaryzację budowli;
• rozwarstwienie historyczne z podaniem 

oryginalnie oraz wtórnie użytych mate-
riałów;

• wyniki badań stratygraficznych tynków, 
wypraw i warstw malarskich na zewnętrz 
i/lub wewnątrz budowli, w zależności od 
branej pod uwagę metody;

• wartościowanie budowli, ze wskazaniem 
elementów najcenniejszych, wymagają-
cych zachowania dla ochrony jej warto-
ści zabytkowej; 

• ocenę źródeł i stopnia zawilgocenia prze-
gród poziomych i pionowych;

• ekspertyzę mykologiczną budowli;
• analizę możliwości rzeczywistej poprawy 

tych warunków oraz bardzo konkretne 
wyliczenie przewidywanych zysków wy-
nikających z oszczędności energii w ze-
stawieniu z kosztami samej termomoder-
nizacji, a także analizę zagrożeń, w tym 
także zagrożeń dla wartości zabytkowych.

Dla zastosowania ocieplenia od wewnątrz 
niezwykle istotny jest ostatni punkt, mówiący 
o analizie zysków energetycznych i zagrożeń 
wynikających z zastosowania konkretnej me-
tody ocieplenia. Czasem może się okazać, że 
osuszenie grubych murów, które niejednokrot-
nie mają grubość 1 m, spowoduje na tyle zna-
czącą poprawę oporu cieplnego, że dodatko-
we ocieplanie okaże się niepotrzebne. Należy 
tutaj wyraźnie zaznaczyć, że dla obiektów za-
bytkowych współczynnik przenikania ciepła 
U nie może być taki sam jak dla obiektów no-
wo budowanych, czy innych obiektów nieza-
bytkowych poddanych termomodernizacji. 

Dodatkowo zawsze inny będzie wymagany 
współczynnik U dla ocieplenia zewnętrzne-
go i wewnętrznego. Mówią o tym zarówno 
dokumenty niemieckie, np. Rozporządzenie 
w sprawie poszanowania energii (EnEV) 
z 01.10.2009, i wytyczne stowarzyszenia WTA 
(Merkblatt 8-10:05.2011/D), jak również polskie 
Wytyczne dla Konserwatorów proponowane 
przez Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Wg EnEv wartość współczynnika Umax 
dla ścian nowo budowanych obiektów powin-
na wynosić 0,24 W/(m²  ·  K), natomiast dla 
ocieplenia wewnętrznego już tylko 0,35 W/
(m² · K), a dla ścian budynków historycznych 
wykonanych w technologii szkieletowej z wy-
pełnieniem ceglanym proponowany współ-
czynnik U powinien wynosić nie więcej niż  
0,84 W/(m² · K). Podobne zalecenia podaje WTA.

Nawet banki niemieckie podczas proce-
dury udzielania kredytów wyraźnie różnicu-
ją Współczynnik Przenikania Ciepła „U” dla 
ścian obiektów nowo budowanych i dla obiek-
tów zabytkowych ocieplanych od zewnątrz 
(tam, gdzie jest to możliwe) i od wewnątrz. 
Przykład: jeżeli norma niemiecka DIN mówi 
o tym, że dla ścian zewnętrznych „U” powi-
nien wynosić 0,20 W/(m² · K), to dla budyn-
ków zabytkowych ocieplanych od zewnątrz 
dopuszcza U = 0,45 W/(m² · K), a dla budyn-
ków docieplanych od wewnątrz, szczegól-
nie dla budynków szkieletowych, dopuszcza 
U = 0,65 W/(m² · K). Nie można traktować bu-
dowli zabytkowych tak jak budynków obecnie 
budowanych i dążyć do uzyskania za wszelką 
ceną Współczynnika Przenikania Ciepła „U” 
dla ścian zewnętrznych na poziomie ustawo-
wym – obecnie 0,23 W/(m² · K), ale od stycz-
nia 2021 będzie to 0,20 W/(m² · K) – jest to 
błędem w sztuce. Budowla zabytkowa to spe-
cyficzny wyjątek od reguły i należy rozważać 
każdą sytuację indywidualnie. Wytyczne dla 
Konserwatorów mówią wyraźnie o zagroże-
niach dla budowli zabytkowych związanych 
z niekontrolowanym przez specjalistów do-
cieplaniem.

Trzeba zawsze pamiętać o tym, że zakres 
działań termomodernizacyjnych dopuszczal-
nych w obiektach zabytkowych jest bardzo 
ograniczony i ściśle określony obliczeniowo:

• Nałożenie warstw dociepleniowych, 
zwłaszcza grubych, na ściany zewnętrz-
ne całkowicie likwiduje kontakt wzroko-
wy z oryginalną materią zabytku, zmienia 
jego formę, proporcje, często nieodwra-
calnie niszczy oryginalny, dekoracyjny 
detal architektoniczny. W przypadkach 
nieprawidłowo przeprowadzonych prac 
termomodernizacyjnych dochodzi do 
diametralnej zmiany charakteru i wy-
razu architektonicznego przekształco-
nych elewacji, całych budowli, do utraty 
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integralności estetycznej – zacierania cech 
charakterystycznych dla czasu, w którym 
powstał zabytek.

• Izolacje wewnętrzne naruszają nie tylko 
w sposób opisany powyżej integralność 
oraz autentyczność zabytku, ale również 
zmieniają zasadniczo fizykę budowli, prze-
suwając punkt przemarzania oraz skra-
plania pary wodnej w murze, co wiąże 
się ze wzrostem wilgotności muru i przy-
spieszeniem korozji biologicznej. Często, 
w wyniku utworzenia przerwy powietrz-
nej pomiędzy murem a płytą izolacyjną, 
wydaje się, że rozwiązano problem, a tym-
czasem pod osłoną płyty izolacyjnej za-
chodzi rzeczywiste niszczenie fizyczne, 
chemiczne i biologiczne muru. 

• Groźnym skutkiem termomodernizacji 
historycznych budowli jest bardzo du-
że prawdopodobieństwo zaburzenia in-
tegralności technicznej obiektu. Należy 
mieć świadomość, że wszelkie historycz-
ne konstrukcje wzniesione z zastosowa-
niem tradycyjnych technik i technologii 
murarskich oraz ciesielskich mają okre-
ślone rozwiązania zapewniające ich bez-
pieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo 
klimatyczne. Niemal każdy historyczny 
budynek ma swój unikalny, utrwalony 
„balans klimatyczny”, swoistą równowa-
gę termiczną. 

• Nowe materiały zazwyczaj powodują utrud-
nione odparowywanie pary wodnej (gaz 
niewidzialny), co rodzi określone skut-
ki. Najczęstszym z nich jest kondensacja 
nadmiaru pary we wnętrzu i w efekcie 
kumulacja wilgoci w ścianach, co przy 
braku ruchu powietrza w krótkim czasie 
prowadzi do ataku mikrobiologicznego, 
ale również skutków takich, jak migracja 
i krystalizacja soli, migracja składników 
materii rozpuszczalnych w wodzie, koro-
zja metali, drewna itp. 

• Działania zmierzające do poprawy termo-
izolacyjności budowli zabytkowych po-
dejmowane były od wielu lat. Dzisiejsza 
ocena stanu tamtych obiektów pokazu-
je, w jak wielu z nich wystąpiły skutki 
negatywne. Można wskazać dziesiątki 
kościołów murowanych, w których np. 
zamontowanie szczelnych okien czy za-
mknięcie pierwotnych dróg wentylacji 
– doprowadziło do katastrofy mikrobio-
logicznej. (zob. Wytyczne Generalnego 
Konserwatora zabytków).

System dociepleń od wewnątrz Capatect 
IDS oparty jest o mineralne płyty IDS Mineral, 
które spełniają wiele wymogów stawianych 
przed procesem ocieplania budowli zabytko-
wych. Potrzebują jednak mądrych projektantów 

i profesjonalnych wykonawców. Nie możemy 
stosować tego systemu wszędzie, ale tylko 
w specyficznych, ściśle określonych (oblicze-
niowo) sytuacjach i za zgodą konserwatora. 
Przeznaczony jest on głównie do budowli, 
które, choć są zabytkiem, nie ukazują znacz-
nej wartości estetycznej zarówno elewacji, jak 
i wnętrza, gdzie zmiana wymiarów i kształtu 
wnętrza nie gubi nic z zachowanej treści hi-
storycznej. Wiek takich budowli nie przekra-
cza 100–150 lat, a są to np. stare dworce kole-
jowe, obiekty przemysłowe, proste kamienice, 
obiekty wojskowe itp.

Jeżeli nie przesadzimy z grubością, jeże-
li przygotujemy odpowiednio powierzchnię 
i dobrze, czyli całopowierzchniowo przykle-
imy płytę do ściany, a jednocześnie zapewni-
my skuteczny ruch powietrza w pomieszczeniu 
ocieplanym, wtedy możemy liczyć na ekono-
miczne zyski energii przy minimalnych skut-
kach ubocznych. Płyty IDS Mineral są całkowi-
cie bezpieczne dla środowiska, hydrofobowe, 
ale paroprzepuszczalne, aktywne kapilarnie 
i biodegradowalne. Wykonuje się je z piasku 
kwarcowego, wapna i cementu. Żadna jednak 
technologia nie zwalnia człowieka z obowiąz-
ku rozsądnego myślenia.

Zespół Caparol Polska

Materiały cytowane pochodzą z „Załącznika 
do pisma Generalnego Konserwatora Zabytków”

Thermowinkiel – 
specjalny narożnik 
wyróżniony za 
funkcjonalność przez 
Stowarzyszenie WTA

183RENOWACJE
I ZABYTKIIII 20

20


