Porównanie wymagań dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych
ocieplonych systemem ETICS
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artykule porównano aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków ocieplonych systemem ETICS, jaki obecnie
obowiązuje w Polsce, Niemczech, Czechach oraz
Słowacji, czyli czterech krajach regionu, o podobnych warunkach klimatycznych, podobnym poziomie wymagań ochrony
cieplnej, tym samym stosowanej porównywalnej grubości izolacji cieplnej. Jeżeli coś je różni, to praktyka budowlana,
skuteczność egzekwowania i nadzoru nad kompletnością systemów ociepleń i przestrzeganiem reżimów technologicznych podczas ich instalowania. Jednocześnie we wszystkich
tych krajach rozpowszechnione są podobne technologie
i wyroby budowlane, a szczególną popularnością do ociepleń
ścian zewnętrznych cieszą się systemy ETICS, w których płyty
izolacji cieplnej mocowane są do ocieplanej powierzchni, a następnie wykonywana jest na nich zewnętrzna warstwa elewacyjna, odpowiednio wzmocniona i wykończona cienkowarstwowym tynkiem. Do porównania wybrano budynki mieszkalne,
nowe i poddawane termomodernizacji, bo właśnie w tego typu
obiektach ta technologia jest najczęściej stosowana. Wysokość budynków i grubość izolacji cieplnej odnosi się do
typowych przypadków, z jakimi spotykamy się na co dzień
w Polsce.
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Wymagane zabezpieczenia ppoż. w styropianowych ociepleniach ETICS ścian zewnętrznych*

Przy dachu

brak wymagań

Kondygnacje pośrednie

brak wymagań

Przy terenie

brak wymagań
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niepalny pas ppoż. na zakończeniu
ocieplenia

niepalne pasy ppoż. niepalna strefa przy
ponad oknami co
wszystkich otworach
drugą kondygnację okiennych
niepalny pas ppoż. przy cokole
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niepalna izolacja
cieplna od wysokości
12 m
niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu każdej
kondygnacji

niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu nad
najwyższą kondygnacją
niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu powyżej
drugiej kondygnacji
niepalny pas ppoż. przy
niepalny pas ppoż. przy
cokole; niepalna strefa
cokole
przy/ponad wyjściem

Wymagane zabezpieczenia ppoż. w styropianowych ociepleniach ETICS ścian zewnętrznych*
Przy dachu

brak wymagań

Kondygnacje pośrednie

brak wymagań

Przy terenie

brak wymagań

Przy dachu

niepalna izolacja cieplna
od wysokości 25 m

Kondygnacje pośrednie
Przy terenie

*

niepalny pas ppoż.
na zakończeniu ocieplenia
niepalne pasy ppoż.
ponad oknami co
drugą kondygnację

niepalna strefa przy
wszystkich otworach
okiennych

niepalny pas ppoż. przy cokole

niepalny pas ppoż. na
poziomie stropu nad
najwyższą kondygnacją
ocieplenia
niepalne pasy ppoż.
na poziomie stropu
każdej kondygnacji
niepalny pas ppoż.
przy cokole

niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu nad
ostatnią kondygnacją

niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu powyżej
drugiej kondygnacji
niepalny pas ppoż. przy
cokole; niepalna strefa
przy / ponad wyjściem

Wymagane zabezpieczenia ppoż. w styropianowych ociepleniach ETICS ścian zewnętrznych*

brak wymagań
brak wymagań

niepalna izolacja cieplna na
całej elewacji budynku

niepalna izolacja cieplna
na całej elewacji budynku

niepalna izolacja cieplna od
wysokości 22,5 m
niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu powyżej
drugiej kondygnacji
niepalny pas ppoż. przy
cokole; niepalna strefa
przy / ponad wyjściem

Wymagane zabezpieczenia ppoż. w styropianowych ociepleniach ETICS ścian zewnętrznych*

Przy dachu

brak wymagań

Kondygnacje pośrednie

brak wymagań

Przy terenie

brak wymagań

niepalna izolacja cieplna od
wysokości 22,5 m
niepalne pasy ppoż. na
niepalna izolacja cieplna na całej poziomie stropu każdej
elewacji budynku
kondygnacji
niepalny pas ppoż. przy
cokole

szczegóły usytuowania oraz detale niepalnych pasów ppoż., stref oraz ogólne wymagania dla systemów [1 ÷ 9]
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niepalna izolacja cieplna od
wysokości 22,5 m
niepalne pasy ppoż. na
poziomie stropu każdej
kondygnacji (od drugiej)
niepalny pas ppoż. przy
cokole; niepalna strefa
przy / ponad wyjściem
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