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Termomodernizacja budynków mieszkalnych kojarzy się
z ociepleniem ścian, i słusznie, bo właśnie przez ściany, łącznie
z oknami, ucieka najwięcej ciepła z domów mieszkalnych. A dzięki
dociepleniu ścian grubą warstwą izolacji cieplnej możemy sporo
zaoszczędzić na ogrzewaniu mieszkań.
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Jak wynika z opinii ekspertów, ocieplenia
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mineralnej i równie niepalnym mineralnym
lub silikatowym tynkiem nigdy nie przyczyni
się do rozprzestrzeniania ognia po elewacji,
bo w ogniu zachowa się podobnie jak tradycyjna otynkowana lub murowana ściana
w starej kamienicy. Inaczej jest w przypadku
budynku ocieplonego z użyciem samogasnącego styropianu.
W serii artykułów w „Przeglądzie Pożarniczym” z lat 2013–2014 o gaszeniu ognia
w budynkach wielorodzinnych strażacy zwracają uwagę, że słowo „samogasnący”, a taki
jest styropian, oznacza też „palny”, zwłaszcza w warunkach rozwiniętego pożaru. Strażacy przypominają, że choć straty w wyniku
pożarów w mieszkaniach nie są relatywnie
wysokie, zwłaszcza w porównaniu z halami
produkcyjnymi czy magazynowymi, to w pożarach mieszkań ludzie, nawet jeśli sami nie
ucierpieli, często tracą życiowy dorobek.
Ograniczenie tego ryzyka, dzięki zastosowaniu ocieplenia z wełny mineralnej, warte jest swojej ceny. Tym bardziej, że opinie
o drastycznej różnicy w cenach ociepleń są
często przesadzone i nieaktualne. Choć sama
wełna jest średnio o około 40 proc. droższa
od styropianu, to już koszt całego ocieplenia
nie powinien być wyższy niż 10–20 proc.,
a tę różnicę można jeszcze zmniejszyć, starannie wybierając grubość i rodzaj tynku
w systemie, bo w tym przypadku rozpiętości
w cenach są jeszcze większe niż te wynikające z rodzaju stosowanej izolacji.

Sprawdzone systemy
Ocieplenie ETICS na wełnie mineralnej jest
trwałe, odporne na starzenie oraz korozję chemiczną i biologiczną. Swoją trwałość
i odporność na zarysowanie zawdzięcza
w dużym stopniu stabilności kształtu i wymiarów fasadowych płyt z wełny, które nawet przy ekstremalnych oddziaływaniach
zewnętrznych temperatury i wilgotności nie
odkształcają się. Istnieje też możliwość wykonania w izolacji dekoracyjnych elementów
architektonicznych, a dzięki płytom z wełny
lamelowej można idealnie ocieplić wypukłe
i wklęsłe powierzchnie.
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