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W nu me rze 5/2018 miesięcznika

„Ma te ria ły Bu do wla ne” zo stał opu bli -

ko wa ny ar ty kuł  Pa na  Krzysz to fa Pa to ki 

pt. Kon tro wer sje wo kół na try sko wych
pia nek PUR (str. 82 ÷ 85). Au tor po ru -

szył w nim róż ne kwe stie zwią za ne z co -

raz częst szym sto so wa niem izo la cji po -

li ure ta no wych. Wśród wy mie nio nych

apli ka cji wska zał przede wszyst kim da -

chy, któ re mo gą by ć i zo lo wa ne od stro -

ny we wnętrz nej (np. da chy sko śne) lub

ze wnętrz nej (np. da chy pła skie). Czę sto

do te go ty pu izo la cji sto su je się otwar to-

ko mór ko wą pian kę in  si tu (PN-EN 14315

– na trysk pod da sza od stro ny we wnętrz -

nej bu dyn ku) lub wy twa rza ne fa brycz -

nie pły ty izo la cyj ne PIR w okła dzi nach

ela stycz nych (PN-EN 13165 – da chy

pła skie). Ze wzglę du na istot ne róż ni ce

po mię dzy obu ro dza ja mi pro duk tów po -

li ure ta no wych (np. war tość współ czyn -

ni ka prze wo dze nia cie pła λ) na le ży do -

pre cy zo wać, o któ rą z nich cho dzi, aby

unik nąć nie za mie rzo ne go oma wia nia

ca łej ka te go rii.

Wspo mnia ne roz wią za nia nie są

oczy wi ście je dy ny mi, ja kie ofe ru je

bran ża po li ure ta no wa w ta kich sy tu -

acjach. Za rów no na da chach sko śnych

od stro ny we wnętrz nej, jak i na da chach

pła skich od stro ny ze wnętrz nej (szcze -

gól nie przy ter mo mo der ni za cji) sto su je

się tak że z po wo dze niem na trysk 

in si tu pian ki za mknię toko mór ko wej.

W związ ku z tym, że au tor po świę cił tej

tech no lo gii sto sun ko wo ma ło miej sca

w swo im ar ty ku le, trud no o kon kret ną

po le mi kę, po za stwier dze niem do ty czą -

cym moż li wo ści sto so wa nia na try ski -

wa nej pian ki za mknię toko mór ko wej

w róż nych przy pad kach.

Zde cy do wa nie nie mo że my zgo dzić

się z nie któ ry mi stwier dze nia mi Pa -

na Krzysz to fa Pa to ki, a szcze gól nie

z na stę pu ją cy mi:

1. Ter mo izo la cja pian ko wa na try -
śnię ta na więź bę i war stwę wstęp ne go
kry cia nie jest tak ła twa do osło nię cia
pa ro izo la cją jak weł na. W prak ty ce

uło że nie pa ro izo la cji od by wa się w ta -

kiej sy tu acji w spo sób ana lo gicz ny

do izo la cji za po mo cą weł ny mi ne ral -

nej, czy li na ste la żu su fi tu pod wie-

sza ne go.

2. ... w na try sko wych ter mo izo la cyj -
nych pian kach nie mon tu je się pa ro -
izo la cji. O za sto so wa niu (lub nie) pa -

ro izo la cji  po wi nien każ do ra zo wo de -

cy do wać kom pe tent ny eks pert (np.

pro jek tant) po prze pro wa dze niu sto -

sow nych ob li czeń i ana liz. Za le ce nia

dotyczące sto so wa nia pa ro izo la cji są

za war te w in struk cjach wie lu pro du -

cen tów, szcze gól nie w od nie sie niu

do po miesz czeń wil got nych (ła zien ka,

kuch nia). 

3. Gdy by zgo dzić się z uwa gą au to ra

od no szą cą  się do pkt 2), że Ob li cze nia
nor ma tyw ne mo gą być je dy nie po moc ni -
cze, po nie waż w na szym kli ma cie zde cy -
do wa nie dłu żej pa ra wcho dzi, niż wy-
cho dzi z prze gród, to kon se kwent nie na -

le ża ło by sto so wać tę za sa dę  do wszyst -

kich ro dza jów ma te ria łów izo la cyj nych,

a nie tyl ko w przy pad ku pia nek po li ure -

ta no wych. 

4. Z po wo du wy so ko ści kro kwi, na -
try ski wa ne pian ki otwar toko mór ko we
(PUR OK), któ re są na kła da ne jed no ra -
zo wo, two rzą war stwę 18 – 20 cm.... Fir -

ma na try sku ją ca pian kę po win na za -

wsze za ofe ro wać i za apli ko wać gru bość

izo la cji, któ ra przy kon kret nym współ -

czyn ni ku prze wo dze nia cie pła da ne go

sys te mu po li ure ta no we go (tzw. lamb dy

sta rze nio wej) bę dzie skut ko wać war to -

ścią współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła

prze gro dy (U) zgod ną lub lep szą (tj. niż -

szą) od obec nie ob wią zu ją cej, wy mie -

nio nej w za łącz ni ku 2 „Wa run ków tech -

nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać

bu dyn ki i ich usy tu owa nie”. W przy pad -

ku da chów bu dyn ków o tem pe ra tu-

rze we wnętrz nej od 16°C wzwyż jest to

0,18 W/m2K. Zda je my so bie spra wę

z wie lu ne ga tyw nych kon se kwen cji,

spa da ją cych na in we sto rów i użyt kow -

ni ków bu dyn ków, wy ni ka ją cych z nie -

rze tel no ści firm wy ko nu ją cych  izo la cję

nie zgod nie ze sztu ką bu dow la ną i sto su -

jących ma te ria ły izo la cyj ne (po li ure tan,

weł na mi ne ral na itp.) o zbyt ma łej gru -

bo ści.

Z pkt 4 wy ni ka do dat ko wy wnio sek

na tu ry bar dziej ogól nej. Nie wła ści wy

do bór ma te ria łów bu dow la nych, w tym

tak że izo la cyj nych, ich mon taż, do bór

warstw, gru bość itp. mo gą się zda rzyć

w przy pad ku róż nych wy ro bów izo la -

cyj nych, a nie tyl ko po li ure ta nu na-

try ski wa ne go na bu do wie. War to o tym

pa mię tać, gdyż wy biór cze trak to wa nie

te go waż ne go za gad nie nia mo że two -

rzyć myl ne wra że nie, iż sto su jąc okre -

ślo ny ro dzaj ma te ria łu lub tech no lo gię,

ma my 100% gwa ran cję pra wi dło we go

funk cjo no wa nia ele men tu bu dow la -

ne go i ca łe go obiek tu. Nie ste ty tak nie

jest, szcze gól nie w przy pad ku ryn ku

zo rien to wa ne go przede wszyst kim na

ce nę. 

Ja kość prac mon ta żo wych i wy ko na -

nia ter mo izola cji po win na być przed -

mio tem szcze gól ne go nad zo ru ze stro ny

osób peł nią cych sa mo dziel ne funk cje

tech nicz ne w bu dow nic twie i or ga nów

nad zo ru ją cych pro ces bu dow la ny. Wła -

ści wy wy bór fir my bu dow la nej to trud -

na de cy zja, ja ką in we stor po wi nien pod -

jąć w wy ni ku ana li zy róż nych aspek tów,

a nie tyl ko na pod sta wie kry te rium naj -

niż szej ce ny. 
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Kil ka uwag Związ ku SI PUR, 
czy li kon tro wer syj ne  kon tro wer sje

Natrysk pianki poliuretanowej


