
o myśl my o za ku pie bu tów, sprzę tu go spo dar stwa do mo we go czy

in nych te go ty pu pro duk tów. Je śli coś ma nam słu żyć dłu żej, a nie

tyl ko przez chwi lę, to nie kie ru je my się naj niż szą ce ną, lecz zwra -

ca my uwa gę na ja kość. To do ty czy tak że izo la cji do mu. 

Ocie ple nie ścian weł ną dzię ki jej wła ści wo ściom ma prze wa gę nad izo -

la cją wy ko na ną ze sty ro pia nu: za pew nia więk szy kom fort, lep szą aku sty -

kę, więk sze bez pie czeń stwo po ża ro we – jed nym sło wem: war te jest swo jej

ce ny. Tym bar dziej, że opi nie o dra stycz nej róż ni cy mię dzy ce na mi ocie -

pleń na sty ro pia nie i na weł nie by wa ją prze sa dzo ne. Choć sa ma weł na jest

śred nio o 40% droż sza od sty ro pia nu, to koszt ca łe go ocie ple nia, wszyst -

kich ma te ria łów i mon ta żu nie po wi nien być wyż szy niż 10-20%. Mo wa

oczy wi ście o ocie ple niach z pro duk tów o ja ko ści zgod nej z de kla ro wa ną

i po praw nie wy ko na nych, co jest wa run kiem trwa ło ści każ de go roz wią -

za nia bu dow la ne go. Tę róż ni cę kosz tów moż na jesz cze zmniej szyć, sta -

ran nie wy bie ra jąc gru bość i ro dzaj tyn ku z ofer ty kon kret ne go

pro du cen ta – tu roz pię tość cen jest jesz cze więk sza niż ta, któ ra wy ni ka

z ro dza ju za sto so wa nej izo la cji. 

To nie wszyst ko. Oka za ło się, że w cią gu pierw szych kil ku lat użyt -

ko wa nia ocie ple nie no we go do mu weł ną po zwa la do dat ko wo za osz czę -

dzić kil ka ty się cy zło tych w po rów na niu do sty ro pia no we go! Jak to

moż li we? To dzię ki pa ro prze pusz czal no ści weł nia nej izo la cji ciepl nej.

O pa ro prze pusz czal no ści mó wi się w kon tek ście od dy cha nia ścian. W ten

ob ra zo wy spo sób opi su je się zja wi sko dy fu zji, czy li prze ni ka nia wil go ci

przez ścia nę od cie plej sze go śro do wi ska w po miesz cze niach na ze wnątrz

bu dyn ku. Je śli na dro dze pa ry wod nej po ja wia się prze szko da w po sta ci

pa rosz czel nej war stwy sty ro pia no wej, to w ścia nie mo że za le gać wil goć.

Ko niecz ność od pro wa dza nia jej nad mia ru ze ścian prze kła da się na po -

trze bę więk sze go wen ty lo wa nia po miesz czeń, co zwięk sza zu ży cie cie -

pła. Stwier dzo no, że w przy pad ku no wych bu dyn ków ścia ny ocie plo ne

weł ną wy sy cha ły z nad mia ru wil go ci tech no lo gicz nej w cią gu mak sy -

mal nie 1,5 ro ku, pod czas gdy te ocie plo ne sty ro pia nem po trze bo wa ły

na to aż 3 do 5 lat i od po wied nio więk szej ilo ści cie pła, któ re trze ba by -

ło w tym okre sie do star czać, że by ogrzać więk szą ilość nie zbęd ne go po -

wie trza wen ty la cyj ne go. Tym sa mym w okre sie wy sy cha nia ścian

cał ko wi te kosz ty ogrze wa nia w do mu ocie plo nym sty ro pia nem są

o 1,5 do 4 tys. zł więk sze w po rów na niu do iden tycz ne go bu dyn ku

ocie plo ne go weł ną. Znacz na część róż ni cy mię dzy kosz tem jej za ku -
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Nie wie le dro˝ sze,
o wie le lep sze

Ocieplenie ścian wełną mineralną, a nie styropianem to rozwiązanie
o wiele lepsze, a niewiele droższe. Dlaczego warto je wybrać, choć nie

nakazują tego przepisy, a koszt izolacji z wełny jest nieco większy? 

P

 Oferta konkretnego producenta: 
dla tynku o grubości 2 mm, z izolacją 
cieplną 100 mm, cena ocieplenia ściany 
zewnętrznej wynosi:

- od 128 zł do 152 zł za 1 m2 materiałów 
i wykonania ocieplenia ze styropianem

- od 137 zł do 159 zł za 1 m2 materiałów 
i wykonania ocieplenia z wełną skalną

10% 20% 13 zł 27 zł

Zmiana ceny systemu w zależności od:
rodzaju  tynku grubości  tynku

gdy zastąpimy 
tynk mineralny 
akrylowym

gdy zastąpimy 
tynk mineralny 
silikonowym

gdy zwiększymy  
grubość tynku 
akrylowego 
z 1,5 mm 
do 2 mm

gdy zwiększymy 
grubość tynku 
akrylowego 
z 1,5 mm 
do 3 mm

Choć cena wełny fasadowej jest średnio o 40% wyższa niż 
cena styropianu, rodzaj izolacji jest tylko jednym spośród 
kilku czynników, wpływających na całkowity koszt ocieplenia. 
Jeśli uwzględnimy wszystkie elementy systemu, czyli 
tynki, kleje, łączniki i inne akcesoria oraz takie koszty jak 
projekt, rusztowanie etc., wpływ cen różnych izolacji z wełny 
i styropianu na cenę systemu będzie jeszcze mniejszy.

Wszystkie ceny i wartości do porównań podano na podstawie biuletynów 
SEKOCENBUD i BISTYP 2Q2016. Przedstawione ceny są cenami netto.

cena ocieplenia w zł/m2

ze styropianem z wełną

152

159

128

137

ILE KOSZTUJE 
OCIEPLENIE 
ETICS?

 Ceny kompletnych systemów ETICS  
z izolacją ze styropianu o takiej samej grubości, różnią się:

- o 30-40%, gdy kupujemy ten sam system w różnych miejscach w Polsce

- do 120%, gdy kupujemy różne systemy i od różnych producentów



pu i za ku pu sty ro pia nu zwra ca się więc

w kosz tach ogrze wa nia, a na ko lej ne

dzie się cio le cia ma my za pew nio ne bez pie -

czeń stwo, bo ocie ple nie z weł ny mi ne ral -

nej i rów nie nie pal ne go mi ne ral ne go lub

si li ka to we go tyn ku ni gdy nie przy czy ni się

do roz prze strze nia nia po ża ru po ele wa cji.

Za cho wa się w ogniu po dob nie jak tra dy -

cyj na nie pal na ścia na. 

Zu peł nie ina czej jest w przy pad ku

ocie ple nia z sa mo ga sną ce go sty ro pia nu.

W se rii ar ty ku łów o ga sze niu bu dyn ków

wie lo ro dzin nych, opu bli ko wa nych w la -

tach 2013-2014 w Prze glą dzie Po żar ni -

czym, przy po mnia no, że „sło wo

sa mo ga sną cy ozna cza też pal ny, zwłasz -

cza w wa run kach roz wi nię te go po ża -

ru”. I jesz cze kil ka cy ta tów: „W cza sach

oszczę dza nia ener gii ciepl nej z ro ku na rok

gru bie je nam pro blem izo la cji ciepl nych.

Już prak tycz nie przy każ dym po ża rze

miesz ka nia na le ży za kła dać po żar ele wa -

cji. (...). Je śli do ocie ple nia uży to sty ro pia nu, to na ru sze nie przez ogień

cią gło ści cie niut kiej war stew ki ele wa cyj nej ze zbro jo ne go be to nu lub kle -

ju mo że spo wo do wać nie tyl ko roz wój po ża ru po ele wa cji, lecz tak że

na pod da szu. (...) Dla te go je śli za pa li się izo la cja ciepl na bu dyn ku, na le -

ży ją ga sić z mak sy mal ną in ten syw no ścią, gdyż po jej roz pa le niu szan se

uga sze nia są bar dzo ni kłe, pó ki sa ma nie spło nie z wiel ką in ten syw no -

ścią w kil ka mi nut”. 

War to pa mię tać, że w ze sta wie niu z po ża ra mi du żych hal pro duk cyj -

nych czy ma ga zy no wych stra ty w wy ni ku po ża rów w miesz ka niach nie

są wy so kie, ale to wła śnie w nich lu dzie tra cą do ro bek ży cia. To nie zwy -

kle do tkli we do świad cze nie, na wet je śli nie jest zwią za ne z uszczerb kiem

na zdro wiu miesz kań ców – a prze cież nie za wsze ma ją oni ty le szczę ścia. 

Nie pal ne ocie ple nie na weł nie mi ne ral nej jest trwa łe, od por ne na sta -

rze nie, ko ro zję che micz ną i bio lo gicz ną. Swą trwa łość i od por ność na za -

ry so wa nie za wdzię cza rów nież te mu, że weł na nie od kształ ca się ani

w pod wyż szo nych te me pe ra tu rach, ani przy pod wyż szo nej wil got no ści,

na któ rych dzia ła nie na ra żo na jest ele wa cja. Na ryn ku do stęp ny jest sze -

ro ki wy bór fa sa do wych płyt z weł ny mi ne ral nej, zwy kłych i la me lo wych,

pro du ko wa nych w Pol sce, w no wo cze snych fa bry kach, we dług naj lep -

szych świa to wych tech no lo gii i stan dar dów ja ko ści. Ofe ru ją je fir my zrze -

szo ne w sto wa rzy sze niu MIWO. Pły ty la me lo we, sto so wa ne na moc nych,

nie py lą cych pod ło żach, nie wy ma ga ją mo co wa nia koł ka mi, wy star cza

sa mo przy kle je nie z uży ciem sys te mo wej za pra wy. Dzię ki swej ela stycz -

no ści, któ rą za wdzię cza ją ukła do wi włó kien – uło żo nych pro sto pa dle

do ocie pla nej po wierzch ni, ten ro dzaj płyt jest nie za stą pio ny przy ocie -

pla niu wy pu kłych i wklę słych po wierzch ni. 

Wy czer pu ją ca in for ma cja tech nicz na i han dlo wa o wła ści wo ściach płyt

fa sa do wych i wy ko na niu ocie pleń ścian z ich uży ciem jest do stęp -

na na stro nach firm – człon ków sto wa rzy sze nia MIWO.

Adam Busz ko – eks pert MIWO 
– Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej: Szkla nej i Skal nej
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