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Narzędzia dla profesjonalistów 
i inwestorów na www.farbykabe.pl

Mecenat Farby KABE:
Renowacja zabytkowej bramy
Chorzowskiego Ogrodu Zoologicznego

Fachinfo do kolekcjonowania:
Technologia wykonania
systemów ociepleń
Część I

Ciepły i suchy dom 
w technologiach Farby KABE
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Szanowni Państwo,

Witam na łamach pierwszego biuletynu pre-
zentującego dokonania naszej firmy na rynku 
budowlanym, w tym związanych z renowacją 
nieruchomości zabytkowych. Nie pamiętam już 
od kiedy z pasją podziwiam przeistaczanie się 
znanych nam bardzo dobrze zabytków polskiej 
architektury, jak Pałac Królewski w Wilanowie, 
czy kamienice rynku Starego Miasta w Krakowie. 
Zaniedbane, podupadające przez długie dzie-
sięciolecia ruiny stają się wzorowymi obiektami 
turystycznymi, kulturalnymi, naukowymi, które 
zachwycają zagranicznych turystów i napawają 
dumą samych Polaków. Cieszę się, że coraz więcej 
inwestorów decyduje się ponosić niebagatelne 
wydatki na renowację pałacyków, zamków, kamie-
nic, których doświadczone mury pamiętają piękną 
historię Polski i jej sławnych mieszkańców. Farby 
KABE Polska ma swój własny mały wkład w rewi-
talizację zabytków i z dumą może prezentować 
obiekty, przy których renowacji wykorzystano 
materiały marki Farby KABE.

Nasza firma rozwija się na rynku budowlanym 
usprawniając działania marketingowe, handlo-
we, produkcyjne i logistyczne, oferuje potrzebne 
narzędzia dla Państwa, profesjonalistów rynku 
budowlanego, podpisuje nowe umowy i kontrakty, 
realizuje inwestycje, oferując nowe miejsca pracy 
i nowe rozwiązania. Produkty marki Farby KABE 
doceniane są przez kapituły branżowych nagród 
oraz przez zwykłych użytkowników naszych roz-
wiązań zastosowanych we wnętrzach i na ele-
wacjach domów. Pozyskujemy te informacje bez-
pośrednio od nich poprzez interaktywną stronę 
internetową www.farbykabe.pl.

Jednak najbardziej reprezentatywne dla naszej 
pozycji na rynku profesjonalnych materiałów 
budowlanych są miliony metrów kwadratowych 
elewacji budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i przemysłowych, wykonywanych co 
roku w całej Polsce w technologiach Farby KABE, 
dostarczanych inwestorom za Państwa pośred-
nictwem.

Dziękując za dotychczasową współpracę i zaanga-
żowanie w propagowanie naszej oferty zapraszam 
do lektury, która mam nadzieję, wzbogaci Państwa 
wiedzę na temat samej firmy i jej możliwości.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Szajter
Prezes Zarządu Farby KABE Polska

Kalendarium

2008

BUDMA �008 - spotkanie 
z ekspertami Farby KABE w Salonie 
Ekspertów. Dyskusje i prezentacje 
w kontekście tematu przewodniego: 
„Energooszczędność w projektowaniu, 
architekturze i wykonawstwie”.

Certyfikat ogólnopolskiego konkursu 
ekologicznego „Firma Bliska 
Środowisku �007” dla Farby KABE 
Polska przyznana przez Europejskie 
Forum Odpowiedzialności Ekologicznej 
honorowy patronat objęło Ministerstwo 
Środowiska.

Nominacja dla Systemu elewacyjnych 
produktów polikrzemianowych 
NOVALIT w XVIII edycji konkursu 
„TERAZ POLSKA”.

AQUATEX – farba przywracająca świetność 
odchodzącemu pięknu zabytkowych wnętrz 

nagrodzona przez Komisję Konkursową 
Nagrody „Renowator” Europejskiej Giełdy 
Informacji Renowacyjnej odbywającej się 

w Krakowie za wysoki stopień przydatności 
produktu do prac renowacyjnych

ISO 14001:�004 - Certyfikat zgodności 
Systemu Zarządzania Farby KABE Polska 

z wymaganiami norm środowiskowych 
ISO 14001:�004 w zakresie projektowania, 

produkcji oraz sprzedaży mas tynkarskich 
i farb dla budownictwa

Certyfikat Rzetelności 
Krajowego Rejestru 
Długów i zaświadczenie 
o przynależności do 
Programu Rzetelna 
Firma

Diament do statuetki 
Cezara Biznesu Śląskiej 
Loży BCC za utrzymanie 
wiodącej pozycji na rynku 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Statuetka „Wysoki Poziom” 
Wydawnictwa ELAMED, za 

zaangażowanie Farby KABE Polska 
w pracę dla dobra Kościoła. Wydawca 

magazynu gospodarczego dla 
duchowieństwa „Ecclesia”, podczas 

Toruńskich Spotkań Konserwatorskich 
i targów wyposażenia kościołów 

doceniła wysoki poziom technologiczny 
rozwiązań marki Farby KABE 

dedykowanych zabytkom sakralnym.

Wysoka pozycja 
Farby KABE Polska 
na „Liście �000” 
dziennika Rzeczpospolita. 
Jako jedno z ważniejszych 
przedsiębiorstw Farby KABE Polska 
znalazła się na 173�. pozycji 
tegorocznego rankingu największych 
polskich firm, biorącego pod uwagę 
wyniki roku �007. Tym ważniejsza 
okazuje się ta klasyfikacja, że 
wzrosły wymagania stawiane 
przedsiębiorcom, którzy wykorzystali 
dobrą koniunkturę i wyraźnie 
poprawili w roku ubiegłym sytuację 
finansową. Farby KABE awansowała 
o blisko �50 miejsc w stosunku do roku 
poprzedniego.

 
Medal Europejski Urzędu Komitetu 
Integracji Europejskiej i BCC dla 
wyjątkowej, polikrzemianowej 
farby elewacyjnej  NOVALIT F na 
bazie specjalnie modyfikowanego 
potasowego szkła wodnego, 
tworzącej dekoracyjną powłokę 
o wysokiej odporności na działanie 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych oraz znacznie 
spowalniającej proces brudzenia 
elewacji. 

Farba do wnętrz AQUATEX - zapewniająca 
swobodne oddychanie ścian, została 

odznaczona Medalem Europejskim 
przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji 

Europejskiej i Business Centre Club.

Nowa odsłona strony internetowej www.
FarbyKABE.pl. Zapraszamy do specjalnych 

działów dedykowanych dla profesjonalistów 
rynku budowlanego.

Farby KABE po raz drugi BUDOWLANĄ FIRMĄ 
ROKU w kategorii: Producent Materiałów 
i Technologii. To zaszczytne wyróżnienie 
przyznawane jest przez Redakcję i Radę 

Programową miesięcznika „Builder”.

KABE
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Willa Schweikerta na ulicy Wólczańskiej 215 
w Łodzi od czerwca 2008 roku gości 

Dziekanat Wydziału Fizyki Politechniki Łódzkiej. 
Z sukcesem zakończyła się renowacja elewacji 
zabytkowej willi z początku XX wieku. To kolejny 
obiekt historyczny w Łodzi po słynnych Beczkach 
Grohmana, który w tym roku został odrestaurowany 
za pomocą materiałów Farby KABE. Tym samym 
nasza firma umocniła pozycję na rynku dostaw-
ców systemów renowacyjnych. Dom mieszkalny 
rodziny Schweikertów usytuowany jest w pobliżu 
mającego 150 metrów długości budynku, dawnej 
fabryki Fryderyka Roberta Schweikerta, dzisiaj 
najdłuższego i największego budynku należącego 
do Politechniki Łódzkiej. Przy renowacji wyko-
rzystano preparat gruntująco – wzmacniający na 
podłoża mineralne Calsilit GF do wzmocnienie 
starych tynków, zaprawę Mineralit Restauro TB 
do obrzutki wstępnej, renowacyjną uniwersalną 
zaprawę tynkarską Mineralit Restauro TU, zaprawę 
szpachlową Kombi Restauro do przygotowania 
gładzi cementowo-wapiennej, preparat gruntująco 
– impregnujący na podłoża mineralne Hydropor do 
zagruntowania powierzchni pod farbę silikonową 
Armasil F. Do wyremontowania pozostały wnętrza 
budynku, ten remont władze Politechniki planują na 
rok przyszły. Restauracja obiektu przeprowadzana 
jest pod kuratelą miejskiego konserwatora n

W 2008 roku zakończył się proces renowacji łódz-
kich Beczek Grohmana, najbardziej znanego 

zabytku Łodzi. Do odświeżenia tego obiektu, nawią-
zującego architektonicznie do gotyku wykorzystano 
impregnaty Farby KABE. Neogotycki łuk wieńczy dwie 
kolumny w kształcie szpulek nici, przywołujących 
najlepsze czasy przemysłowej metropolii sprzed lat. 

Znawcy twierdzą ze Beczki przy ul. Targowej są dla 
łodzian tym, czym dla Pizy krzywa wieża, czy Tower dla 
Londynu. Brama ta prowadzi do fabryki zbudowanej 
pod koniec XIX wieku według projektu Franciszka Cheł-
mińskiego. Właścicielem fabryki był oczywiście Ludwik 
Grohman, jeden z największych łódzkich fabrykantów. 
Obiekt wyglądem nawiązuje do architektury gotyku, 
neogotycki łuk jest podparty na potężnych kolum-
nach w kształcie szpul nici, zwanych właśnie przez 
łodzian „beczkami”. Nad wyższą arkadą bramy jest 
zębaty szczyt, przypominający średniowieczne zamki. 
Drewniane zdobione wrota były wejściem do tkalni. 
Akcentem secesyjnym są ozdobne kraty okienne.

Do renowacji, polegającej w dużej mierze na impre-
gnacji nieotynkowanej czerwonej cegły zastosowano 
preparat impregnujący Silikon B Farby KABE, natomiast 
na warstwę cokołową i całe słynne beczki zaaplikowa-
no tynk Novalit T o fakturze modelowanej.

Do 1989 roku mieściły się tu Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego, obecnie obiekt należy do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nad przywracaniem 
właściwego piękna zabytkowi czuwał Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. n

Pałac Ogińskich jest obecnie najcenniejszym zabyt-
kiem Siedlec, atrakcją turystyczną oraz wspaniałą 

wizytówką uczelni – Akademii Podlaskiej. Po trwającej 
trzy lata gruntownej rewaloryzacji pałacu, którego 
początki datowane są na rok 1730, wprowadziły 
się tu władze akademickie. Przy renowacji elewacji 
i wnętrz brała udział firma Farby KABE Polska, oferując 
materiały polikrzemianowe i krzemianowe.

Pałac przekazał w 1775 roku księżnej Aleksandrze 
Ogińskiej w spadku ojciec, Michał Fryderyk Czartoryski, 
który odziedziczył go po Kazimierzu Czartoryskim. 
Księżna wyremontował pałac, dodając w centralnej 
części kondygnację i nową elewację frontową, a także 

poprzeczne skrzydła. Całość budynku nabrała klasycz-
nego charakteru. W pałacu gościł król Stanisław August 
Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, w salach pałacu 
tworzyli poeci oświecenia: Franciszek Karpiński, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin.

Biorąc pod uwagę całość prac rewaloryzacyjnych, 
była to jedna z największych inwestycji na tere-
nie regionu ostrołęcko-siedleckiego. Pomieszczenia 
pałacu są miejscem spotkań studentów Instytutu 
Informatyki, konferencji naukowych, wystaw, stanowią 
także element kulturotwórczy dla całego subregionu. 
Po renowacji dostojna sylwetka pałacu przyciąga wielu 
spacerowiczów i turystów. n

Renowacja Pałacu Ogińskich,
najcenniejszego zabytku Siedlec

Łódzkie Beczki Grohmana
jak przed laty…
z impregnatami Farby KABE

Kolejny zabytek Łodzi 
powrócił 
do dawnej postaci

KABE
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Firma Farby KABE Polska objęła mecenatem prace 
konserwatorskie i renowacyjne zabytkowej Bramy 

Głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzo-
wie. Pierwotnie brama chorzowskiego ZOO stano-
wiła element większego założenia architektoniczno 
– urbanistycznego, jakim był pałac w Świerklańcu, 
jedna z najbardziej okazałych XIX-wiecznych rezy-
dencji na Górnym Śląsku ukryta w głębi renesan-
sowego parku, istniejącego już od 1670 roku. Jego 
świetność przyćmiła ostatecznie II wojna światowa, 
z ruin okazałego obiektu zachowała się jedynie 
brama główna prowadząca do pałacu, która w 1958 
roku została przewieziona do Chorzowa i obecnie 
zdobi wejście do ZOO w Wojewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku.

Brama została wykonana z piaskowca o mlecznym 
kolorze, wieńczy ją pełnoplastyczna rzeźba lwa stojące-
go na tylnych łapach. Renowacja polegała na usunięciu 
szkodliwej dla obiektu patyny czasu. Specjaliści Farby 
KABE wraz z zespołem konserwatorów, oprócz wszel-
kich prac przygotowawczych i czyszczących, zasto-
sowali preparat glono- i grzybobójczy ALGIZID Z do 
dezynfekcji kamiennych elementów bramy. Wzmocnili 
osłabioną strukturę piaskowca hydrofilowymi prepara-
tami na bazie estrów etylowych kwasu ortokrzemowe-

go MINERALIT CONSOLID 100 i MINERALIT CONSOLID 
500 z oferty Farby KABE. Ostatnim zabiegiem kon-
serwacji technicznej było wykonanie hydrofobowej 
impregnacji powierzchni kamienia krzemoorganicznym 
preparatem SILIKON B Farby KABE. Preparat SILIKON B 
utworzył bezbarwną powłokę, która chroni kamień 
przed wnikaniem wody deszczowej i agresywnych 
substancji zawartych w powietrzu.

Przysłowiową kropką nad „i” wykonanej renowacji 
było przeprowadzenie konserwacji estetycznej, czyli 
scalenia kolorystycznego silnych przebarwień i części 
uzupełnień kamienia oraz pomalowanie żeliwnego lwa 
na pierwotny kolor. Rzeźbę pomalowano farbą chlo-
rokauczukową, a następnie pokryto farbą dyspersyjną 
AKRYLATEX Farby KABE, która utworzyła elastyczną 
i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. Do scale-
nia kolorystycznego kamienia użyto polikrzemianowej, 
niskoalkalicznej silikatowej farby lazurującej NOVALIT L 
firmy Farby KABE. Ta transparentna, nie w pełni kryjąca 
farba doskonale maskuje odbarwienia kamienia, czy 
wypełnienia, a jednocześnie nie zakłóca charaktery-
stycznej faktury porowatych powierzchni.

Śląski Ogród Zoologiczny, jako bardzo popularne 
miejsce spacerów mieszkańców Śląska i Zagłębia, 

zyskało nowy wymiar. Pięknie odnowiona brama 
do „Małego Wersalu” prowadzi teraz do rezydencji 
egzotycznych i rodzimych mieszkańców ogrodu 
zoologicznego, nad którą góruje zwycięska sylwetka 
lwa – króla zwierząt. Więcej o renowacji dowiedzą 
się Państwo na stronie www.farbykabe.pl. Pracow-
nicy Farby KABE, całym sercem zaangażowani są 
w ideę ratowania obiektów zabytkowych w Polsce. 
Firma wspiera również organizacje i uczelnie kształ-
cące przyszłych konserwatorów i restauratorów 
zabytków. n

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N O - P O R A D N I K O W Y  MECENAT FARBY KABE

KABE odnawia 
zabytkową bramę 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

KABE
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Przygotowując projekt elewacji budynku można 
wykorzystać gotowe pliki z systemowymi kolo-

rami i fakturami mas tynkarskich Farby KABE. Ofe-
rujemy materiał kompatybilny z oprogramowaniem 
Auto CAD, Archi CAD i 3D Studio Max, dając gotowe 
rozwiązania pozwalające na tworzenie wizerun-
ku architektonicznego projektowanych budynków 
w kolorystyce Farby KABE. Szczegóły na naszej stronie 
www.farbykabe.pl. n

Program do obliczeń
cieplno-wilgotnościowych 
Farby KABE

Program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych 
Farby KABE przeznaczony jest dla projektantów 

i architektów do oceny parametrów cieplno-wilgot-
nościowych przegród budowlanych wg normy PN-
EN ISO 137888. Umożliwia wielowariantową analizę 
złożonych przegród budowlanych, przy uwzględnieniu 
układu jednorodnych warstw, w zależności od rodzaju 
i usytuowania przegrody w budynku, występującej w 
pomieszczeniu temperatury i wilgotności oraz położenia 

geograficznego obiektu. Program pozwala na ocenę 
przegrody pod kątem właściwej izolacji cieplnej, ryzyka 
powstania pleśni, możliwości wystąpienia kondensacji 
międzywarstwowej oraz temperatury punku rosy na 
powierzchni przegrody. Aplikacja oblicza wartości: 
oporu cieplnego R, współczynnika przenikania cie-
pła U, współczynnika temperaturowego f (Rsi), ilości 
maksymalnej kondensacji wilgoci oraz temperatury 
punktu rosy. Całość obliczeń jest prezentowana w 
postaci czytelnych raportów i wniosków końcowych 
wraz komentarzami, które mogą służyć jako załączniki 
do planów projektowanego obiektu. n

Rysunki detali 
systemów ociepleń 
KABE THERM 
(format DWG i PDF)

Projektowanie izolacji zewnętrznej KABE THERM 
wymaga jasnej koncepcji. Pozwala to w pełni 

wykorzystać zalety systemu. Rysunki techniczne detali 
związanych z prawidłowym wykonaniem systemów 
ociepleń opartych na styropianie KABE THERM i KABE 
THERM NV prezentowane przez Farby KABE pomogą 
w tym dziele. Wszystkie szczegóły konstrukcyjne, aby 
można je było prawidłowo wykonać, należy rozwiązać 
przed rozpoczęciem robót. Właściwe dopracowanie 
szczegółów gwarantuje również uzyskanie konstrukcji 
z maksymalną redukcją mostków termicznych. n

Katalogi 
Nakładów Rzeczowych

W ręce kosztorysantów firma Farby KABE Polska 
oddaje bazę standardowych nakładów kosz-

torysowych KNR dla kompleksowego przygotowania 
wyceny inwestycji. Katalog Nakładów Rzeczowych KNR 
K-29 „Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz 
roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii 
Farby KABE” prezentuje aktualne nakłady robocizny, 
materiałów i sprzętu niezbędne do przeprowadze-
nie robót budowlanych w budownictwie ogólnym 

z wykorzystaniem produktów i rozwiązań marki Farby 
KABE.  KNR K-29 Farby KABE obejmuje kompleksowe 
wykonanie  bezspoinowych systemów ociepleń, cien-
kowarstwowych wypraw tynkarskich do nakładania 
pacą i metodą natryskową; mozaikowej dekoracyjnej 
wyprawy tynkarskiej; elewacyjnych powłok malarskich 
przy użyciu pędzla, wałka oraz metody natryskowej. 
Tablice nakładów rzeczowych  mogą być wykorzy-
stane do planowania, rozliczania i kontroli zużycia 
materiałów, nakładów robocizny i sprzętu dla każdej 
prowadzonej inwestycji. n

Kalkulator oszczędności
przy zastosowaniu
systemów ociepleń 
KABE THERM

Kalkulator oszczędności Farby KABE jest programem 
przeznaczonym do obliczania korzyści finanso-

wych wynikających z ocieplenia budynku systemami 
ociepleń KABE THERM. Narzędzie to umożliwia ocenę 
właściwości energetycznych istniejącego budynku 

oraz symulację poziomu kosztów ogrzewania po 
wprowadzeniu określonych zmian termomoderniza-
cyjnych: ociepleniu ścian zewnętrznych budynku przy 
zastosowaniu technologii Farby KABE, dociepleniu 
połaci dachowej i podłogi na gruncie, wymianie okien 
i drzwi oraz instalacji grzewczej.

Zastosowane w programie algorytmy oblicze-
niowe uwidaczniają czy zaproponowane zmiany są 
optymalne pod kątem kosztów eksploatacyjnych. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń 
są prezentowane w postaci zbior-
czego raportu, a uzyskiwane 
dane można podczas symu-
lacji zmienić na optymal-
ne, według podpowiedzi 
samego programu. n

Program
do kolorowania 
elewacji

Aby przygotować wstępną wizualizację odnawianego 
domu przygotowaliśmy cztery przykłady budynków 

do dowolnej aranżacji kolorystycznej ścian zewnętrznych, 
cokołów i innych elementów architektonicznych. Kolory 
można dobrać z gotowej palety „K” Farby Kabe lub z palety 
tynków mozaikowych i dopasować do koloru dachu, 
stolarki okiennej i charakteru obiektu. n

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW I INWESTORÓW B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N O - P O R A D N I K O W Y

Biblioteki
kolorów i faktur
Farby KABE
do programów:
AutoCAD,
ArchiCAD
i 3Ds Max

  www.farbykabe.plI N F O R M A C J E  I  M AT E R I A ŁY  n a :

300 barw
w nowym 
wzorniku kolorów 
Farby KABE

Wychodząc naprzeciw wymogom rynku oraz 
naszych Klientów w sezonie 2008 wprowadzili-

śmy do oferty  nowy wzornik kolorów KABE stworzony 
i produkowany w oparciu o nowoczesne technologie. 
Mamy nadzieję że nowy wzornik Farby KABE ze 
wzbogaconą paletą kolorów ułatwi pracę architektom 
i wykonawcom prac budowlanych oraz wszystkim 
tym, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem 
i aranżacją wnętrz. Naszym celem jest, aby każdy 
z Naszych Klientów - nawet najbardziej wymagających, 
mógł wybrać właściwy kolor dla siebie z palety 300 
barw. Wzornik kolorów tynków i farb Farby KABE 
składa się z 2 części: CLASSIC COLOURS - obejmującej 
248 uniwersalnych kolorów oraz ORYGINAL COLOURS, 
zawierającej 52 barwy przeznaczone przede wszystkim 
na elewacje. Dodatkowo prezentujemy tu paletę deko-
racyjnych tynków mozaikowych MARMURIT. n

KABE



Zalety stosowania
systemowych rozwiązań

Zastosowanie rozwiązań systemowych KABE THERM 
umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania 

budynku, ograniczenie istniejących mostków termicz-
nych, poprawę komfortu mieszkania oraz wykonanie 
nowej, estetycznej elewacji budynku. Proponowane 
rozwiązania techniczne są tak opracowane, że wyka-
zują zarówno dbałość o środowisko naturalne, jak 
i o portfel właściciela domu. Systemy ociepleń KABE 
THERM to kompleksowe, trwałe i niezawodne zestawy 

materiałów skomponowane w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie producenta materiałów wykończenio-
wych, aby razem tworzyły najwyższą jakość i ochronę 
dzięki wspólnym fizyko-chemicznym właściwościom.

Szeroka oferta pozwala inwestorowi na dokonanie 
właściwego wyboru spośród rozwiązań dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb.

Sprawdzona jakość wyrobów wykorzystywanych 
w opisanych systemach skutecznie zabezpiecza budy-
nek przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych, zaś duża różnorodność oraz wysoka 
jakość mas tynkarskich Farby KABE dostępnych w kilku 
tysiącach kolorów do wyboru, o najwyższej ochronie 
mikrobiologicznej, pozwalają uzyskać pożądany efekt 
końcowy.

Systemy ociepleń KABE THERM posiadają odpo-
wiednie aprobaty techniczne instytutów budowlanych, 
jak i europejskie certyfikaty CE, obejmujące wszystkie 
kluczowe elementy ocieplenia.

Podstawowymi elementami systemów ociepleń 
KABE THERM są wysokiej jakości tynki ochronno-deko-
racyjne o różnych fakturach, odpowiednie preparaty 
gruntujące oraz zaprawy klejące i klejąco-szpachlowe, 
wszystkie produkowane i testowane w rodzimych 
zakładach producenta.

Wykonując system ociepleń, składający się z nie-
sprawdzonych materiałów różnego pochodzenia, nie 
projektując powstałej przegrody w oparciu o właści-
we współczynniki, na przykład przewodzenia ciepła, 
można uzyskać całkiem przeciwny skutek niż przezna-

czenie izolacyjne ocieplenia i jedynie zaszkodzić budyn-
kowi i jego mieszkańcom. Producenci mają na uwadze 
przede wszystkim spokój inwestora i wykonawcy 
po zrealizowaniu inwestycji, polecają sprawdzone 
rozwiązania, przetestowane w instytutach techniki 
budowlanej, które nie dopuszczają do błędów tech-
nologicznych przy przygotowaniu ocieplenia budynku, 
a tym samym potrzeby interwencji reklamacyjnej 
w okresie użytkowania.

Producenci kompleksowych systemów ociepleń, 
dzięki optymalnym właściwościom każdej warstwy 
udzielają wydłużonej gwarancji na zastosowane skład-
niki systemu i w tym wypadku odpowiadają za ich 
prawidłowe długoletnie funkcjonowanie.

Co zyskujemy
ocieplając budynek
w sprawdzonych technologiach
KABE THERM

Podstawowym zadaniem systemów ociepleń KABE 
THERM jest zwiększenie izolacyjności termicznej 

ścian zewnętrznych budynków i likwidacja istniejących 
mostków termicznych. Ich zastosowanie umożliwia 
poprawę komfortu cieplnego wnętrz, redukcję kosztów 
ogrzewania budynków oraz skuteczniejszą ochronę śro-
dowiska naturalnego. Systemy KABE THERM znajdują 
zastosowanie na wielu inwestycjach, zarówno przy 
termomodernizacji całych osiedli mieszkaniowych, jak 
i przy ocieplaniu budynków jednorodzinnych. n

Ciepły i suchy dom
w technologiach 
KABE THERM Farby KABE

Nagroda
„Izolacja roku 2006”
dla systemu 
KABE THERM NV KLIMA
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Oszczędności kosztów 
utrzymania budynku, 
(w tym kosztów ogrzewania 
nawet do 30%)

KORZYŚCI Dzięki jakim zaletom

poprzez obniżenie strat ciepła oraz zwiększenie akumulacji cieplnej budynku;
 dopasowany do rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych ścian zewnętrznych budynku system zapewni skuteczną 
izolację termiczną;
 nastąpi redukcja mostków termicznych, co zabezpieczy przed kondensacją wilgoci w przegrodzie i powstrzyma proces 
przemarzania murów;
 zmniejszą się wymagania mocy urządzeń grzewczych, poprzez zwiększenie akumulacji cieplnej budynku;
wydłuży się żywotność konstrukcji ścian zewnętrznych budynku;
 dodatkowy zysk kosztów: korzystna cena tynku (warstwy wykończeniowej systemu) w przeliczeniu na m2 elewacji dzięki jego 
wysokiej wydajności.

n
n

n

n
n
n

Czyste i trwałe elewacje przez długi czas!
Lata spokojnej eksploatacji
bez napraw i remontów!

 standardowe wyposażenie tynków w biocydy stanowi ochronę mikrobiologiczną warstwy wykończeniowej i dekoracyjnej przed 
porostem glonów i grzybów;
 stosowanie hydrofobowych produktów silikonowych z efektem „samooczyszczenia” z zabrudzeń, ograniczy konieczność częstego 
czyszczenia lub ponownego malowania elewacji;
 możliwość uzyskania 5-letniej gwarancji na trwałość koloru uzyskanego z pigmentów o wysokiej odporności na promieniowanie 
UV (gwarancja na system i kolor).

n

n

n

Możliwość wykonania estetycznej
i nowoczesnej elewacji, dopasowania
do potrzeb dzięki bogatemu wyborowi
spośród oferty systemów Farby KABE

 szeroka oferta systemów ociepleń, zarówno na styropianie, styropianie perforowanym, jak i na wełnie mineralnej elewacyjnej 
lub lamelowej;
 szeroka oferta kolorów, wg wzorników Farby KABE (z 5-letnią gwarancją na trwałość barwy), NCS, na życzenie wg 
dostarczonego wzoru;
 bogaty wybór rodzajów mas tynkarskich (akrylowe, krzemianowe, silikonowe, niskoalkaliczne silikatowe) spośród wielu faktur 
i grubości ziarna;
możliwość poprawy estetyki budynku i podkreślenia jego walorów i stylu (np. zastosowanie kilku kolorów).

n

n

n

n

Profesjonalna obsługa i pomoc przy
wyborze optymalnego rozwiązania
i doradztwo na każdym etapie inwestycji

Farby KABE zapewnia szybką obsługę handlową dzięki rozbudowanej sieci punktów mieszania farb i tynków;
Farby Kabe szkoli i poleca certyfikowane firmy wykonawcze;
 Farby KABE wspiera partnerów profesjonalną wiedzą i własnym doświadczeniem oraz 100-letnim doświadczeniem na rynku 
budowlanym szwajcarskiego partnera, prekursora technologii krzemianowych;
Farby KABE zapewnia doradztwo techniczne – sieć Przedstawicieli Handlowych i Doradców w terenie.

n
n
n

n

Zdrowie i wysoki
komfort użytkowania

właściwa izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych chroni przed mrozem zimą, a latem przed przegrzaniem pomieszczeń;
 mała różnica temperatur ścian i powietrza wewnątrz pomieszczeń zmniejsza ryzyko kondensacji wilgoci i rozwoju 
chorobotwórczych grzybów;
komfort izolacji akustycznej ścian dzięki zastosowaniu systemu na bazie wełny mineralnej;
ochrona przeciwpożarowa dzięki zastosowaniu niepalnych składników systemu (Kabe Therm WMM);
zdrowy mikroklimat pomieszczeń.

n
n

n
n
n

Poczucie bezpieczeństwa
z zagwarantowaną jakością
sprawdzonych, kompleksowych
rozwiązań pełnosystemowych
na europejskim poziomie!

 długie lata spokojnej eksploatacji dzięki gwarantowanej jakości i skuteczności stosowanych materiałów w połączeniu 
z fachowym wykonawstwem;
jakość potwierdzona odpowiednimi dokumentami;
blisko 15-letnie doświadczenie na Polskim rynku, 100-letnie doświadczenie szwajcarskiego partnera;
wydłużona 5-letnia gwarancja producenta na zastosowany system ociepleń i kolor wyprawy tynkarskiej;
zgodność systemów z krajową i europejską aprobatą techniczną;
ekspertyzy i listy referencyjne dla firmy i zastosowanych materiałów;
 nagroda „Izolacja Roku” dla systemu KABE THERM NV KLIMA wydawnictwa „Izolacje”, Medal Europejski i Nominacja „Teraz Polska” 
dla tynku NOVALIT T.

n

n
n
n
n
n
n

Oszczędność czasu i kosztów!
Sprawdzone na elewacjach rozwiązania 
Farby KABE

KORZYŚCI Dzięki jakim zaletom

kompleksowe i sprawdzone rozwiązania gwarancją właściwego funkcjonowania systemów po ich wbudowaniu;
wysoka jakość materiałów gwarantująca sukces inwestycji i dobre referencje;
 możliwość skrócenia czasu wykonania systemu przy  zastosowaniu rozwiązań na bazie preforowanego styropianu KABE THERM 
NV KLIMA;
wysoka wydajność materiałów elewacyjnych Farby KABE.

n
n
n

n

Doradztwo i szkolenia również
na miejscu budowy 

rozbudowany cykl szkoleń w centrum szkoleniowym Farby KABE, u dystrybutora oraz na miejscu budowy;
e-akademia na stronie www.farbykabe.pl;
rozwinięta sieć dystrybutorów z mieszalnią kolorów tynków i farb;
możliwość uczestniczenia w programach szkoleniowych Klubu Fachowca KABE.

n
n
n
n

Szeroka oferta i łatwa
aplikacja produktów

 bogaty wybór materiałów termoizolacyjnych w systemach ociepleń KABE THERM: styropian, styropian perforowany, wełna 
mineralna elewacyjna lub lamelowa;
zaprawy klejące i klejąco-szpachlowe, dedykowane do systemów na wełnie i styropianie;
bogata paleta kolorów, faktur i grubości ziarna mas i zapraw tynkarskich;
wyjątkowo łatwa w aplikacji polikrzemianowa, niskoalkaliczna silikatowa masa tynkarska NOVALIT T;
bogata oferta materiałów Farby KABE do odświeżania elewacji, do wnętrz, do renowacji, impregnacji*.

n

n
n
n
n

Serwis techniczny.
Narzędzia wspomagające
proces projektowania
przegród budowlanych

instrukcje wykonania systemów ociepleń BSO dostępne on-line ze strony www.farbykabe.pl;
rozbudowany program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych;
KNR-y dla wszelkich prac wykończeniowych na elewacjach;
palety kolorów i faktur dostępne w postaci bibliotek do programów do projektowania CAD;
rysunki techniczne ze szczegółami wykonania systemów BSO.

n
n
n
n
n

Co zyskuje W Y K O N A W C A  i P R O J E K T A N T  stosując system ociepleń KABE THERM Farby KABE?

Najważniejsze zalety stosowania 
systemowych rozwiązań Farby KABE
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Co zyskuje I N W E S T O R  wybierając system ociepleń KABE THERM Farby KABE?

*) Patrz Katalog Materiałów dla budownictwa Farby KABE na www.farbykabe.pl.
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W okresie kiedy temperatura na zewnątrz spada 
poniżej zera, utrzymanie optymalnej temperatury we 
wnętrzu wielu budynków staje się nie lada proble-
mem. Powodem są wysokie straty ciepła przez nie-
dostatecznie zaizolowane przegrody zewnętrzne oraz 
wadliwie wykonane połączenia elementów budowla-
nych. W takich fragmentach ścian, stropów i dachów 
powstają mostki termiczne, czyli miejsca o obniżonych 
własnościach termoizolacyjnych, przez które następuje 
wzmożona ucieczka ciepła. Wynikiem tego jest brak 
zdolności akumulacji ciepła przez budynek i szybkie 
wychłodzenie pomieszczeń. Stosowane w tej sytuacji 
doraźne dogrzewanie często nie przynosi zadowa-
lających rezultatów i pociąga za sobą dodatkowe 
koszty. Odwrotne zjawisko występuje podczas upal-

nych dni, kiedy dochodzi do nadmiernego nagrzania 
pomieszczeń na skutek działania wysokiej temperatury 
zewnętrznej. Opisane powyżej niedogodności wystę-
pują w polskim budownictwie powszechnie i dotyczą 
wszystkich rodzajów budynków, od małych domów 
jednorodzinnych, aż po wielkie bloki mieszkalne.

Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest 
ocieplenie ścian zewnętrznych materiałem termo-
izolacyjnym, który zabezpiecza przed ucieczką ciepła 
z wnętrza budynku. Do tego celu między innymi służą 
systemy ociepleń KABE THERM firmy Farby KABE.

Na naszych stronach internetowych znajdą Pań-
stwo Instrukcję wykonania systemu BSO na styropianie 
oraz fachowe rysunki techniczne ze szczegółowymi 
podpowiedziami rozwiązań w newralgicznych punk-

Strop
nad poddaszem

ok. 20%
Wentylacja
ok. 14%

Okna i drzwi
ok. 18%Strop nad piwnicą

ok. 10%

Ściany
zewnętrzne
ok. 35%

Ściany
piwnic

ok. 3%

Rozkład strat ciepła
w budynku jednorodzinnym
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Ciepło, oszczędność
i ekologia

Kategoria Opis KABE THERM KABE THERM NV KABE THERM SM KABE THERM WM KABE THERM WMM

Rodzaj materiału 
termoizolacyjnego

Styropian perforowany KLIMA

Elewacyjna wełna mineralna

Lamelowa wełna mineralna

Rodzaj zewnętrznej 
wyprawy tynkarskiej

Polikrzemianowa niskoalkaliczna 
silikatowa NOVALIT T

Silikonowa ARMASIL T

Mineralna MINERALIT T –

Budynki o wysokości do 25 m

Budynki o wysokości ponad 25 m* –

Budynki ze ścianami wykonanymi 
z materiałów o niskim oporze 
dyfuzyjnym (ceramika poryzowana, 
beton komórkowy, żużlobeton)

Budynki ze ścianami 
o zakrzywionym kształcie

Podwyższona wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne

–

Wysoka ochrona p. poż. 
– niepalne składniki systemu

Zwiększona ochrona przed hałasem

Wysoka paroprzepuszczalność układu

Wysoka hydrobowość 
zewnętrznej warstwy systemu

Zwiększona ochrona tynku 
przed porostem glonów i grzybów 

Łatwość i optymalny koszt wykonania TAK

Kolor tynku - wsp. odbicia światła Y 

Grubość ziarna tynku

Dokument odniesienia
Systemowe

AT-15-2580/2006

Okres objęty gwarancją producenta 5 lat 5 lat 2 lata 5 lat 2 lata

Systemowe
AT-15-5445/2007

Systemowe
AT-15-7098/2006

Do jednostkowego
stosowania

Systemowe
AT-15-7059/2006

od 1,5 mm od 1,5 mm od 1,5 mm od 1,5 mm od 1,5 mm

≥ 20 ≥ 20 ≥ 20** ≥ 20 ≥ 20**

TAK TAK – –

TAK TAK – TAK –

TAK TAK –** TAK –**

–
przy zastosowaniu 
styropianu KLIMA

– TAK TAK

– – – TAK TAK

– – – – TAK

– – – –

– – –
przy zastosowaniu 
lamelowej wełny 

mineralnej
–

–
przy zastosowaniu 
styropianu KLIMA

– TAK TAK

– – – TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

– TAK – TAK

– – – – –

– TAK – TAK –

Akrylowa PERMURO TAK – – – –

– – – TAK –

– – – TAK TAK

– TAK – – –

Styropian klasy EPS 70÷100 TAK TAK TAK – –

Zastosowanie

Zastosowanie zalecane

Cechy szczególne

Wymagania

Rodzaj rozwiązania

Gwarancja
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Specyfikacja techniczna systemów ociepleń oferowanych przez Farby KABE Polska

LEGENDA:  TAK - występuje, może być stosowany; –  nie występuje, nie zalecane zastosowanie;  *  w przypadku budynków wzniesionych przed 01.04.2005 do wysokości 11 kondygnacji włącznie;  ** w zależności od elewacyjnej powłoki malarskiej.
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5- letnia 
gwarancja
na system i ...kolor!

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
KABE THERM jako jedyne na rynku są objęte 

ujednoliconą, 5-letnią gwarancją na system i kolor 
z firmowego wzornika Farby KABE.

Wyjątkiem na rynku jest uwzględnienie w gwaran-
cji trwałości koloru zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 
Powyższa gwarancja jest niejako pisemnym potwier-
dzeniem wysokiej jakości produktów Farby KABE 
i ich wysokiej odporności na działanie niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (takich jak: mróz, zmiany 

temperatur, opady, promieniowanie słoneczne i wiatr) 
oraz środowiskowych, jak skażenie elewacji przez glony 
i grzyby. Wydłużona gwarancja na systemy z rodziny 
KABE THERM obejmuje wszystkie podstawowe mate-
riały wchodzące w skład następujących systemów 
ociepleń: KABE THERM, KABE THERM NV, KABE THERM 
NV KLIMA, KABE THERM WM. Pięcioletnią pisemną 
gwarancję na systemy ociepleń KABE THERM można 
uzyskać po zakupie i wbudowaniu produktów wcho-
dzących w skład wymienionych wyżej systemów.

Bliższe szczegóły na temat 5-letniej gwarancji znaj-
dziecie Państwo w Karcie gwarancyjnej systemów ocie-
pleń KABE THERM, dostępnej u dystrybutorów Farby 
KABE. n
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Kalkulator kosztów 
systemów 
ociepleń budynków 
KABE THERM

Kalkulator kosztów systemów ociepleń budynków 
KABE THERM to kolejna aplikacja udostępnio-

na na stronie www.FarbyKABE.pl. Program oblicza 
przy podanym metrażu elewacji orientacyjne koszty 
zakupu kompletnego systemu ociepleń składającego 
się z produktów chemii budowlanej, oferowanych 

przez Farby KABE Polska: zapraw klejących, zapraw 
klejąco-szpachlowych, preparatów gruntujących, 
mas tynkarskich i ewentualnie farb elewacyjnych 
i preparatów gruntujących. W przypadku wyprawy 
tynkarskiej bierze pod uwagę tynk w kolorze z I grupy 
dopłat, dla systemów z tynkami mineralnymi – tynk 
z kolorową powłoką malarską. Oprócz szybkiej kalku-
lacji kosztu prezentowane są zalety poszczególnych 
systemów na bazie styropianu i wełny mineralnej 
oraz sugestie zastosowania.

 n

Zaproszenie do domu 
modelowego w Katowicach

Mieszkańcy Śląska i okolic aż do września 2009 
roku mogą zwiedzać w Katowicach dom mode-

lowy, w którym zastosowano materiały Farby KABE 
do zabezpieczenia i dekoracji elewacji. Zaproponowano 
w tym przypadku kompleksowy system ociepleń KABE 
THERM z masą tynkarską PERMURO, w strukturze pełnej 
1,5 mm. Dom powstał z inicjatywy firmy Pref-Bud 
przy współpracy z firmami dostarczającymi technologie 
budowlane oraz Biura Projektowego ARCHON+. „Dom 
we Wrzosach” to model domu komfortowego z funkcjo-
nalnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Zapraszamy 
do Domu Modelowego, wybudowanego przy markecie 
budowlanym OBI w Katowicach, na ulicy Rolnej 4. n

tach architektonicznych i konstrukcyjnych. Rodzina 
systemów ociepleń KABE THERM obejmuje kilka zesta-
wów materiałów do ocieplania ścian zewnętrznych 
w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO. 
Oferowane przez Farby KABE systemy ociepleń rodzi-
ny KABE THERM różnią się głównie zastosowanymi 
rodzajami zapraw klejących, tynków i materiałów 
termoizolacyjnych: styropian, styropian perforowany 
lub wełna mineralna elewacyjna i lamelową, oraz 
sposobem ich mocowania.

Systemy na bazie styropianu: system KABE THERM 
z tynkiem akrylowym PERMURO oraz system KABE 
THERM NV z wyjątkowym tynkiem polikrzemianowym 
(niskoalkalicznym silikatowym) NOVALIT T, bazują na 
samogasnących płytach ze styropianu klasy EPS 70 (FS 

15) lub EPS 100 (FS 20) i sklasyfikowane są jako nie 
rozprzestrzeniające ognia (NRO). Znajdują zastosowa-
nie na podłożach mineralnych (beton, beton, komórko-
wy, kamień, tynk cementowy, cementowo-wapienny) 
oraz podłożach pokrytych powłoką farby elewacyjnej 
lub tynku cienkowarstwowego. Innowacją w grupie 
systemów na bazie styropianu jest wysokodyfuzyjny 
system ociepleń KABE THERM NV KLIMA oparty na 
płytach ze styropianu perforowanego i polikrzemia-
nowej wyprawie tynkarskiej NOVALIT T. Już niedługo 
do oferty dołączy system KABE THERM z tynkiem 
silikonowym ARMASIL T, polecanym w miejscach 
szczególnie narażonych na bezpośrednie działanie 
spalin, zanieczyszczeń związanych z bliskością szlaków 
komunikacyjnych. n

Nowoczesne 
metody 
 aplikacji tynków

Zamiast wolnej i pracochłonnej, ręcznej meto-
dy nakładania mas tynkarskich, istnieje również 

możliwość maszynowej aplikacji tynków PERMURO, 
NOVALIT T i ARMASIL T, przy użyciu pneumatycznego 
lub hydrodynamicznego natrysku mechanicznego. 
Do tego celu mogą być stosowane tynki o fakturze 
pełnej i grubościach 1,5 mm i 2,0 mm. Natryskowe 
metody aplikacji pozwalają na szybsze i łatwiejsze 
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
na większych powierzchniach oraz na elewacjach 
o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Nie bez 
znaczenia dla wykonawcy jest możliwość obniżenia 
kosztów wykonania przez ograniczenie liczby potrzeb-
nych pracowników oraz większą wydajność tynków 
nakładanych maszynowo. Produktem specjalnie prze-
znaczonym do natrysku mechanicznego jest akrylowa 
masa tynkarska PERMURO AKORD.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami 
handlowymi, gdzie mogą Państwo również nabyć 
profesjonalny pistolet do natrysku pneumatycznego.

Więcej informacji o tych usprawniających pracę 
nowoczesnych metodach aplikacji tynków, a także farb 
znajdą Państwo na naszej stronie www.farbykabe.pl 
w strefie dla wykonawców. n
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Zalety Systemu KABE THERM NV ze styropianem perforowanym KLIMA
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Niewielka masa płyt styropianowych
w porównaniu do masy wełny mineralnej

Mniejsze dodatkowe obciążenie elewacji

Możliwość montażu ocieplenia bez kołkowania do wys. 10 m 
bezpośrednio do warstwy nośnej ściany

Ë

Znacznie niższy koszt systemu od systemów 
na bazie wełny mineralnej Zysk środków i możliwość ich przeznaczenia np. na wykończenie wnętrzË

Lepsze parametry wytrzymałościowe Większa trwałość systemuË

Możliwość wykonania ocieplenia 
na nowo wznoszonych budynkach, 

w trakcie sezonowania ścian

Skrócony okres wysychania ścian, porównywalny 
z zastosowaniem ocieplenia na bazie wełny mineralnej

Szybsze oddanie budynku do użytkowania

Zmniejszone ryzyko powstawania zagrzybienia
na wilgotnych ścianach od wewnątrz

Ë

Równomierny współczynnik oporu dyfuzyjnego 
dla wszystkich elementów systemu, jak i zastosowanych 

w przegrodzie materiałów budowlanych

Przyspieszone odprowadzanie wilgoci na zewnątrz oraz brak zjawiska 
szkodliwej kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrodyË

Z
A
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E
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Y

Porównanie właściwości wyrobów silikatowych (krzemianowych) i polikrzemianowych , niskoalkalicznych silikatowych NOVALIT
Masa tynkarska NOVALIT T, farby elewacyjne: NOVALIT F, NOVALIT L, NOVALIT PLAN

Tynk NOVALIT T wyznacza nową jakość ochrony elewacji
Produkty polikrzemianowe NOVALIT łączą w sobie najlepsze cechy materiałów krzemianowych (silikatowych) i polimerowych (akrylowych). Tworzą, warstwy o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Wyroby systemu NOVALIT wytyczają nowy kierunek ochrony i dekoracji elewacji, przy wznoszeniu i odnawianiu budynków, w tym przy renowacji obiektów zabytkowych. 

*Więcej informacji w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz na stronie internetowej www.farbykabe.pl.

Opis kategorii Tradycyjne produkty krzemianowe 
 (silikatowe)

Produkty polikrzemianowe 
NOVALIT Farby KABE

Bazowy środek wiążący
Potasowe szkło wodne Specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne 

Wiązanie z podłożem mineralnym następuje na zasadzie reakcji chemicznej

Odczyn produktu (alkaliczność) pH 11÷13,5 (wysokoalkaliczny)pH 8÷9,5 (niskoalkaliczny) 

Zastosowanie
(rodzaj podłoża) Wyłącznie na podłożach mineralnych*Zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką 

lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych*

Wrażliwość produktów na niekorzystny 
wpływ warunków atmosferycznych podczas 

aplikacji i wiązania

Wysoka podatność tworzonej warstwy
na niekorzystne warunki zewnętrzne;

Dla doświadczonych wykonawców, należy zwrócić szczególną uwagę 
na odpowiednie warunki atmosferyczne podczas aplikacji i wiązania.

Łagodny przebieg reakcji wiązania redukuje niekorzystny
wpływ warunków atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki 

(nie tworzą się zacieki, plamy i różnice w odcieniach).

Ochrona elewacji przed wnikaniem 
wody; współczynniki nasiąkliwości 
powierzchniowej; wymóg normy: 

w<0,5 [kg/m2*h0,5])

w < 0,5; I klasa
w = 0,08; III najlepsza klasa;

Niska nasiąkliwość powierzchniowa;
Wysoka odporność na migrację wody, przemrażanie ścian i pękanie tynku.

Paroprzepuszczalność - względny opór 
dyfuzyjny (Sd)

(wymóg normowy Sd<0,14 [m])

Sd=0,06; I - najwyższa klasa;
Wysoka paroprzepuszczalność umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci 

występującej w murach.

Sd=0,08; I - najwyższa klasa;
Wysoka paroprzepuszczalność umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci 

występującej w murach.

Aplikacja i wymogi BHP
przy nakładaniu materiału

Temperatura stosowania od 8°C do 25 °C, przy względnej wilgotności powietrza 
do 75%, optymalna temperatura wiązania 10-18°C;

Konieczna ochrona oczu i skóry
oraz zabezpieczenie elementów wrażliwych na alkalia

(wykonanych z drewna, metalu, szkła i cegły klinkierowej).

Łatwa aplikacja;
Temperatura stosowania już od 5°C do 25 °C, 

przy względnej wilgotności powietrza do 75%;
Zalecana ochrona oczu i skóry.

Ochrona przed rozwojem glonów i grzybów

Wysoce alkaliczna krzemianowa wyprawa tynkarska 
stanowi naturalną barierę dla rozwoju mikroorganizmówPolikrzemianowe tynki są standardowo wyposażone w biocydy

Elewacyjne farby polikrzemianowe i krzemianowe można dodatkowo wyposażyć w biocydy (usługa oferowana przez Farby KABE)

KABE



Zapraszamy Państwa do zgłaszania firm 
wykonawczych pracujących na materiałach 
Farby KABE do KLUBU FACHOWCA KABE.

Klub Fachowca KABE to projekt producenta mate-
riałów Farby KABE skupiający firmy wykonawcze, 
które zostały docenione przez dystrybutorów mate-
riałów Farby KABE i samego producenta, jako firmy 
godne polecenia do prowadzenia kompleksowych 
prac budowlanych z zastosowaniem technologii Farby 
KABE.

Farby KABE nagradza lojalność Członków Klubu, 
dedykując im specjalne materiały reklamowe i narzę-
dzia, wspiera ich pracę organizując szkolenia i pokazy 
praktyczne, służy wiedzą przy doborze właściwych 
rozwiązań i materiałów, prezentuje firmy zrzeszone 
w materiałach firmowych drukowanych i elektronicz-
nych, jak i publikuje zdjęcia wzorcowych inwestycji, 
obiektów referencyjnych wykonanych w technologiach 
Farby KABE.

Zapraszamy na stronę www.farbykabe.pl do ser-
wisu dedykowanego profesjonalistom rynku – fir-
mom wykonawczym oraz na www.KlubFachowca.pl. 
Znajdują się tam e-wizytówki firm wraz z ostatnimi 
obiektami referencyjnymi, regulamin przystąpienia 
do Klubu, dokumenty aplikacyjne, karty obiektowe, 
oraz szereg fachowych informacji i porad.

Nagrodami gwarantowanymi za przystąpienie 
do KLUB FACHOWCA KABE są wizytówki Członka 
Klubu. Natomiast dalsza współpraca nagradzana jest 
ubraniami roboczymi, materiałami reklamowymi wizu-
alizującymi firmę, jak na przykład banery reklamowe, 
naklejki, siatki na rusztowania, przyrządy budowlane.

 
Jak zapisać się do Klubu?

Regulamin Klubu
1.  Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne, niezobo-

wiązujące i nieodpłatne.
2.  Członkostwo Klubu uzyskuje się na okres roku, 

z możliwością przedłużenia.
3.  Członkom Klubu przysługują uprawnienia i przywi-

leje zaproponowane przez Farby KABE.
4.  Członkowie Klubu wyrażają zgodę na przechowy-

wanie swoich danych osobowych i wykorzysty-
wanie ich wyłącznie w celach marketingowych 
firmy Farby KABE Polska. Członkowie Klubu mogą 

w każdej chwili uzyskać wgląd do swoich danych 
przechowywanych przez Farby KABE Polska Sp. z o.o. 
i dokonywać ich modyfikacji.

5.  Firma Farby KABE Polska zastrzega sobie możliwość 
poszerzania oferty specjalnie dla Członków Klubu.

6.  Kto może zostać Członkiem Klubu: Członkiem Klubu 
może zostać każdy wykonawca, właściciel lub pra-
cownik firmy wykonawczej, który:

samodzielnie lub w ramach przedsiębiorstwa 
wykonał co najmniej 3 realizacje (inwestycje) z zasto-
sowaniem rozwiązań Farby KABE;

ukończył właściwy program szkoleń firmy Farby 
KABE Polska z zagadnień teoretycznych i praktycz-
nych;

otrzymał rekomendację z rąk dystrybutora rozwią-
zań Farby KABE Polska lub Przedstawiciela Handlowego 
Farby KABE Polska;

Oceniony zostanie pozytywnie w Programie auto-
ryzacji Członków Klubu (szczegóły oceny dostępne są 
na stronie www Organizatora).

Przywileje, uprawnienia 
i obowiązki Członków Klubu
1.  Firma Farby KABE Polska poleca w materiałach dru-

kowanych i elektronicznych Członków Klubu;
2.  Potwierdzeniem przynależności klubowej jest druko-

wana wizytówka Członka Klubu Fachowca;
3.  Każdy Członek Klubu otrzymuje na bieżąco infor-

macje o aktualnościach i nowościach z oferty firmy 
Farby KABE Polska, na co wyraża zgodę przystępując 
do Klubu;

4.  Każdy Członek Klubu ma prawo zgłaszania do bazy 
danych informacji o wszelkich obiektach i inwe-
stycjach wykonanych w technologiach Farby KABE 
Polska, z zastrzeżeniem, że to prawo jednocześnie 
jest obowiązkiem dla utrwalenia członkostwa w Klu-
bie, które wygasa, jeśli rocznie nie zgłosi on trzech 
obiektów referencyjnych w postaci dokumentacji 
wymaganej Kartą obiektową;

n

n

n

n

5.  Dla wszystkich Członków Klubu Fachowca KABE 
organizowane są szkolenia, prezentacje i inne dedy-
kowane działania marketingowe;

6.  Każdy Członek Klubu ma prawo prezentacji wizytów-
ki firmowej i obiektów referencyjnych na stronach 
internetowych www.FarbyKabe.pl oraz na www.
KlubFachowca.pl, którymi zarządzać będzie Farby 
KABE Polska.

Szczegółowych informacji udziela Dział Mar-
ketingu Farby KABE Polska, marketing@
farbykabe.pl; tel.: (03�) �0� 57 37; -33; -5�.
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Wybrane obiekty referencyjne
zgłoszone do Programu autoryzacji w ramach Klubu Fachowca KABE:

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N O - P O R A D N I K O W Y  NOWE PROJEKTY

Budynek wieloro-
dzinny mieszkalny 
Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 
w Łomży (system KABE 
THERM NV, 1700 m�)

u

Zespół mieszkaniowo-
usługowy o zróżnicowanej 
wysokości od 5 do � 
kondygnacji, Al. Ken 
w Warszawie (system KABE 
THERM NV, 15000 m�)

u

Obiekt restauracyjno-
hotelowy „Biały Dom”, 
Czerwionka-Leszczyny, 
powiat rybnicki 
(NOVALIT F, 450 m�)

u

Urząd Gminy Racławice koło Miechowa 
(system KABE THERM WMM, NOVALIT F, 1300 m�)
p

Salon meblowy AGATA w Katowicach, Al. Roździeńskiego �3 
(farba wewnętrzna Akrylatex W, wnętrza wystawowe o powierzchni  10 000 m�)
p

Dom jednorodzinny, Stargard Szczeciński (system KABE THERM, �00 m�)p

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88 • tel.: (32) 204 64 60, fax: (32) 204 64 66 • info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl
Zespół redakcyjny: Lucyna Labocha, Tomasz Puzyniak • e-mail: marketing@farbykabe.pl
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Technologia wykonania
systemów ociepleń – KABE THERM Farby KABE
Cześć 1: BSO - Wymagania  ogólne i właściwe przygotowanie podłoża

1.  Wymagania stawiane BSO 
oraz poszczególnym 
składnikom ocieplenia

1.1 Informacje podstawowe
Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) jest opty-
malnie dobranym zestawem materiałów służących do 
wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. 
Z punktu widzenia prawa budowlanego jest wyro-
bem budowlanym do zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym.

Wyroby budowlane muszą odpowiadać wymaga-
niom europejskich lub krajowych ustaleń technicznych, 
w postaci normy zharmonizowanej, europejskiej apro-
baty technicznej (ETA udzielona w oparciu a ETAG 004) 
ważnych na obszarze Unii Europejskiej, oraz polskiej 
normy lub polskiej aprobaty technicznej (AT) - ważnych 
tylko na rynku krajowym. Aprobaty wydają jednostki 
upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. Aprobata dotycząca systemu zawiera 
specyfikację tworzących go składników. Stosując go 
należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty 
i skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany 
poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne 
i skutkują utratą gwarancji producenta systemu, a firma 
wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania 
– w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” [2] 
podlega karze grzywny.

Zgodność wyrobu z narzuconymi w aprobatach 
ustaleniami technicznymi musi być potwierdzona odpo-
wiednią procedurą oceny zgodności. I tak po przeprowa-
dzonym procesie oceny zgodności, zgodnie z rozporzą-
dzeniami[3] i [4] producent ma prawo wystawić:

Krajową deklarację i certyfikat zgodności z AT 
i oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B, lub

Deklarację zgodności CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu 
znakiem CE – dokumenty dopuszczające do obrotu i stoso-

n

n

wania w budownictwie, które przechowuje i przedkłada – 
w razie potrzeby - właściwym organom kontroli (Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Urząd Nadzoru 
Budowlanego, jednostki certyfikujące zakładową kontrolę 
produkcji itp.). 

Deklaracja zgodności wystawiana jest jednorazowo 
i obowiązuje do czasu zmiany dokumentu odniesienia 
lub modyfikacji wyrobu budowlanego. W myśl obowią-
zujących przepisów odbiorca wyrobów budowlanych, 
wykonawca, inwestor, (itp.), nie mają podstaw do żądania 
dostarczenia deklaracji zgodności. Informacją, że wyrób 
spełnia wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych, jest 
właściwe jego oznakowanie: odpowiednio znak „CE” lub 
„B” oraz towarzyszący im opis, określony precyzyjnie 
w rozporządzeniach.

1.� Elementy składowe BS0

Dodatkowymi elementami uzupełniającym system 
ociepleń są listwy startowe, profile narożnikowe, listwy 
kapinosowe, itp.

1.3  Ograniczenie w BS0 
dla budynków wysokich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie [5] „w budynku, na wysokości powyżej 25 m od pozio-
mu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie 
mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, 
powinny być wykonane z materiałów niepalnych”. Jednak 
„dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku 
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 
1995 r., o wysokości do 11. kondygnacji włącznie, z uży-
ciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.

Nowo wznoszone budynki mogą być więc izolo-
wane od zewnątrz, zarówno styropianem jak i wełną 

mineralną, do wysokości 25 m. Przy izolowaniu, a także 
ocieplaniu budynków wyższych niż 25m stosować 
można obok siebie dwie technologie: w części niższej 
– do wysokości 25m – z użyciem styropianu samogas-
nącego, wyżej z użyciem wełny mineralnej.

2.  Uwagi i wskazówki ogólne 
dla wykonawcy 
robót ociepleniowych

Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe 
podlega przepisom prawa budowlanego.
Zarówno w przypadku termorenowacji ścian istnieją-
cych budynków jak i przy ocieplaniu ścian budynków 
nowo wznoszonych przed rozpoczęciem robót ocie-
pleniowych należy:

 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ),
 zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
 zapewnić miejsca do prawidłowego składowania 
wszystkich elementów systemu.
W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych 

na obiektach nowo wznoszonych należy zapewnić 
ścisłą koordynację z wykonawcami innych robót.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić 
dopiero gdy:

 roboty dachowe, wymiana okien, izolacje i pod-
łoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane,
 wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokry-
cia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, 
okładziny kamienne, glazura, itp., zostaną odpo-
wiednio zabezpieczone i osłonięte,
 widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną 
(roboty wewnętrzne mokre” powinny być wyko-

n

n
n

n

n

n

Wyrób budowlany [1] jest rzeczą ruchomą, bez 
względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczo-
ną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowa-
dzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych[2], 
jak m.in. bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych 
i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, oszczędności 
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Podstawowymi składnikami systemu są:
 zaprawa klejąca lub klejąco-szpachlowa 
do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
 płyty termoizolacyjne – najczęściej stosowane: 
płyty styropianowe EPS oraz elewacyjne i lame-
lowe płyty z wełny mineralnej,
 łączniki mechaniczne do mocowania materia-
łów termoizolacyjnych,
 zaprawa klejąco-szpachlowa do zatapiania 
siatki zbrojącej,
 siatka zbrojąca z włókien szklanych,
 preparat gruntujący tworzący powłokę pośrednią,
 masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej 
fakturze.

n

n

n

n

n
n
n
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[1-5] Patrz przypisy strona IV
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nane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak 
zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego 
zawilgocenia ocieplanych ścian zewnętrznych),
 na powierzchniach poziomych murów ogniowych, 
attyk, gzymsów i innych zostaną wykonane odpowied-
nie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opado-
wej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem,
 zostanie jasno określony sposób zakończenia ocie-
plenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku,
 przejścia instalacji lub innych elementów budynku 
przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone 
i opracowane w sposób zapewniający całkowitą 
i trwałą szczelność,
 wszelkie instalacje i zabezpieczenia  zostaną odpo-
wiednio wcześniej wykonane i odebrane.

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, a przed 
przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać 
usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża 
i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na pod-
łoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się 
zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne 
uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku 
robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bez-
względnie przestrzegać reżimu technologicznego, 
a w szczególności:

 należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. 
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i kom-
ponentów pochodzących z różnych systemów. 
Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta;
 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ocie-
pleniowego muszą być stosowane zgodnie z przezna-
czeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania 
temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5°C, zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania;
 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania 
materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, mocne 
nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone powierzch-
nie odpowiednio zabezpieczyć;
 rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym 
odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusz-
towanie wymaga odbioru technicznego.

3.  Przebieg prac 
związanych 
z wykonaniem BSO

3.1 Uwagi ogólne

Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, 
na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzo-
na od powierzchni kontaktu na minimalną głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania.
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3.�  Wymagania techniczne 
dotyczące podłoży 
pod mocowanie 
systemów ociepleń

Wymagania fizyko-chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste 
i pozbawione elementów zmniejszających przyczep-
ność materiałów mocujących warstwę izolacji termicz-
nej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe, itp.). Podłoże nie 
może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowo-
duje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zesta-
wu (np. w wyniku kontaktu gips/cement lub pomiędzy 
hydroizolacją bitumiczną a styropianem).

Wymagania geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne 
kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawę-
dzi podane w  „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych”, tom 1 „Budownictwo 
ogólne”, część 2, Wydawnictwo „Arkady” Wydanie 4, 
Warszawa 1990. W przypadku niespełniania wyma-
gań geometrycznych podłoże należy odpowiednio 
przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna 
określać dokumentacja techniczna – w projekcie wyko-
nawczym ocieplenia, w formie podpunktu w opisie 
technicznym.

UWAGA: Technologia wykonywania BSO nie dopusz-
cza możliwości wyrównania podłoża poprzez stosowa-
nie lokalnych „podklejek” z płyt termoizolacyjnych.

4.  Podstawowe etapy 
wykonania ocieplenia

 Wizja lokalna, określenie zakresu, sprawdzenie/
wykonanie przedmiaru i określenie organizacji 
robót;
 Zapoznanie się z projektem technicznym ocieplenia 
(jeśli taki został wykonany) oraz wynikami obliczeń 
cieplno-wilgotnościowych*;
 Prace przygotowawcze obejmujące: skompleto-
wanie materiałów, sprzętu oraz montaż rusztowań 
i zdjęcie obróbek blacharskich, parapetów, rur 
spustowych, anten, itp.;
 Wykonanie nowych obróbek blacharskich i ewen-
tualne naprawy elementów przylegających lub 
przechodzących przez elewację (jak np.: płyta 
balkonowa);
 Sprawdzenie nośności podłoża i jego odpowiednie 
przygotowanie;
 Montaż listew startowych;
 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych do podłoża;
 Wyrównanie i przeszlifowanie przyklejonej war-
stwy termoizolacji;
 Zamocowanie przyklejonej warstwy termoizolacji 
do podłoża (zgodnie z projektem technicznym);
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 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókien 
szklanych;
 Zagruntowanie podłoża odpowiednim preparatem 
gruntującym;
 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkar-
skiej;
 Ewentualne malowanie tynków mineralnych farbą 
elewacyjną;
 Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu 
wokół budynku.

5.  Ogólne wytyczne 
wykonywania systemów 
ociepleń

Prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian 
zewnętrznych w budynkach nie powinny być wykony-
wane w następujących warunkach atmosferycznych:
a)  w temperaturze powietrza poniżej 5°C oraz powy-

żej 25°C.
b)  na powierzchniach ścian narażonych na bezpośred-

nie nasłonecznienie.
c)  przy silnym wietrze.
d)  podczas opadów deszczu.
Ponadto, świeżo nałożone zaprawy i masy należy przed 
upływem okresu wstępnego stwardnienia chronić 
przed opadami atmosferycznymi, gdyż mogą one 
w istotny sposób pogorszyć właściwości estetycz-
ne i wytrzymałościowe tych materiałów. Zaleca się 
zastosowanie rusztowań stacjonarnych z siatkami 
zabezpieczającymi, które dodatkowo chronią przed 
wiatrem i nadmiernym nasłonecznieniem.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być przed 
rozpoczęciem prac związanych z ociepleniem należycie 
zabezpieczona.

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku nale-
ży przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.

Następną czynnością jest zmontowanie ruszto-
wania (stojącego lub wiszącego), przy czym w przy-
padkach stosowania rusztowań wiszących, należy 
przymocować do nich odboje ze styropianu, wełny 
mineralnej lub innego elastycznego materiału tak, aby 
przy zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonej 
izolacji termicznej i wykonanej wyprawy elewacyjnej.

5.� Metody oceny podłoża

Sprawdzenie i przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stabilne, nośne, czyste i suche oraz 
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przy-
padku występowania porostu glonów i/lub grzybów 
podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem i zabezpieczyć odpowied-
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n

Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem 
wykonawcy, gdyż to on odpowiada za prawidłowe 
wykonanie ocieplenia.

*) Na stronie www.farbykabe.pl dostępny jest Program do obliczeń 
cieplno-wilgotnościowych przygotowany przez Farby KABE
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nim preparatem glono- i grzybobójczym zgodnie 
z wytycznymi producenta.

Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem 
kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pocho-
dzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, 
niezwiązane z podłożem warstwy (kurz, pył) należy usu-
nąć. Podłoża stare, chłonne i pylące trzeba zagruntować 
preparatem BUDOGRUNT ZG. W sytuacji, gdy nierówności 
są większe niż ±1 cm ścianę należy wstępnie wyrównać, 
przy czym metodę i zakres tych prac należy ustalić 
indywidualnie – w przypadkach wątpliwych zalecamy 
kontakt z Doradcą Technicznym Farby KABE.

Ogólnymi metodami oceny przydatności podłoża pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplania ścian 
są:

Próba odporności na ścieranie
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 
tkaniny przetrzeć podłoże i ocenić stopień zakurzenia, 
kredowania lub osypywania (piaszczenia) podłoża.

Próba odporności na skrobanie lub zdzieranie
Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się ostrym 
i twardym rylcem ocenić spoistość i nośność podłoża oraz 

stopień przyczepności istniejących powłok malarskich. 
Przyczepność powłok malarskich można sprawdzić przez 
wykonanie krzyżowej siatki nacięć o rozstawie 3 mm 
ostrym nożem na polu o wymiarach ok. 2x2 cm, a następ-
nie przykleić i oderwać taśmę samoprzylepną. Jeśli frag-
menty farby odspoją się od podłoża, należy całą powłokę 
dokładnie usunąć. W przypadku dobrej przyczepności 
powierzchnię należy uszorstnić (np. przez szlifowanie 
papierem ściernym) i oczyścić z powstałego pyłu.

Próba zwilżania
Za pomocą szczotki, pędzla lub spryskiwacza zwilżyć 
podłoże i ocenić jego chłonność i spękania.

Test równości i gładkości
Posługując się łatą (o dł. min. 2 m), pionem i poziomnicą 
określić odchyłki ścian od płaszczyzny i sprawdzić jej odchy-

lenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki 
z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących wyko-
nania konstrukcji murowych i tynków zewnętrznych.

Próba przyczepności styropianu (wełny) 
do podoża

Na podłożach o niepewnej nośności należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu 
w różnych miejscach elewacji kilku (8÷10) próbek 
styropianu lub wełny (o wym. 10 x 10 cm) i ręcz-
nego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża 
jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje 
w warstwie styropianu (wełny).
W przypadku oderwania całej próbki z klejem 
i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie podłoża 
ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem 
BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik 
negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.

Powyższe  próby należy przeprowadzić w kilku 
miejscach elewacji tak, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.

5.3 Przygotowanie podłoża

Ściany betonowe lub murowane, otynkowane
Przygotowanie podłoża polega na dokładnym spraw-
dzeniu przyczepności tynku przez opukanie całej 
powierzchni elewacji.

Naprawę podłoża należy wykonywać, zachowując 
odpowiedni okres sezonowania (przyjmując min. 
1 dzień na każdy 1 mm grubości nałożonej warstwy 
zaprawy wyrównawczej) przed klejeniem warstwy 
termoizolacyjnej.

Ocena stopnia kredowania, zakurzenia 
i osypywania podłoża
p

Sprawdzenie przyczepności zewnętrznej powło-
ki przy zastosowaniu metody „siatki nacięć”
p

Ocena chłonności podłożap

Kontrola równości podłoża oraz odchylenia 
od pionu i poziomu
p

Prawidłowy wynik odrywania 
próbek styropianu od podłoża
p

Zagruntowanie podłoża preparatem 
BUDOGRUNT ZG
p

Kontrola nośności i zwartości podłożap
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Jeżeli spod tynku wydobywa się „głuchy” przytłumiony 
odgłos, świadczy to o braku jego związania z podło-
żem, w takim przypadku należy go usunąć, a miejsce 
po nim wypełnić tym samym rodzajem tynku.

Tynk uszkodzony powierzchniowo, w zależności od gru-
bości wypełnienia, wyrównać zaprawą KOMBI S lub 
KOMBI (można nakładać jednowarstwowo do 10 mm), 
a przy większych nierównościach zaprawą tynkarską. 
Wszelkie zabrudzenia (jak np.: brud, sadza, tłuszcz) 
należy zmyć wodą z niewielkim dodatkiem biode-
gradowalnych detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących i ponownie spłukać czystą wodą.

Ściany murowane nieotynkowane
Nierówności do 10 mm można wyrównać zaprawą 
KOMBI S lub KOMBI, większe miejscowe ubytki nale-
ży uzupełnić zaprawą tynkarską. Ściany wykonane 
z materiałów porowatych (jak np. beton komórkowy) 
i nasiąkliwych (jak np. cegła silikatowa) należy wcześ-
niej otynkować lekką zaprawą tynkarską KOMBI MTL.

Ściany pokryte powłokami malarskimi lub 
cienkowarstwową wyprawą tynkarską
Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które 
łuszczą się należy usunąć za pomocą szczotkowania, 
skrobania ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem. 
W przypadku odspojonych dyspersyjnych powłok malar-
skich można je usunąć przy pomocy specjalnych środków 
chemicznych (ługowanie). Po usunięciu powłoki lub 
wyprawy całą powierzchnię ściany należy dokładnie 
przemyć wodą. Wszelkie zabrudzenia (jak np.: brud, 
sadza, tłuszcz) należy zmyć wodą z niewielkim dodat-

kiem biodegradowalnych detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących i ponownie spłukać czystą wodą.

Jeżeli powłoki lub cienkowarstwowe wyprawy 
tynkarskie nie wykazują żadnych objawów łuszczenia 

lub innych uszkodzeń, należy sprawdzić ich przyczep-
ność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia 
styropianu (patrz pkt 5.2). Jeżeli próba przyklejenia 
styropianu wypadnie pozytywnie (przy odrywaniu 
rozerwie się styropian, a nie nastąpi oderwanie się 
styropianu od ściany wraz z zaprawą klejącą), wówczas 
nie ma potrzeby usuwania powłoki lub wyprawy 
ze ściany.

Ściany monolityczne z betonu
Powierzchnię ścian należy oczyścić wodą pod ciśnie-
niem i usunąć ewentualne pozostałości po środkach 
antyadhezyjnych. Nierówności do 10 mm wyrów-
nać zaprawą KOMBI S lub KOMBI, większe ubytki 
po zagruntowaniu preparatem sczepnym wypeł-
nić zaprawą cementową. W przypadku gładkich 
powierzchni betonowych konieczne jest wcześniejsze 
uszorstnienie powierzchni przez szczotkowanie, skro-
banie i zmycie powierzchni.

Montaż listwy startowej
Przed montażem listwy startowej należy ustalić wyso-
kość cokołu (min. 30÷40 cm od poziomu gruntu) oraz 
zaznaczyć ją (np. przy pomocy barwionego sznura) 
pamiętając, że listwa musi być dokładnie wypozio-
mowana. Profil mocuje się przy pomocy łączników 
z kołkami rozporowymi. Rodzaj i długość łącznika musi 
być dobrana w zależności od rodzaju podłoża. Listwę 

należy zamocować min. 3 łącznikami na każdy metr 
bieżący listwy. Poszczególne odcinki listew startowych 
należy montować z przerwą ok. 3 mm, umożliwiającą 
termiczne odkształcenia profilu. Zalecane jest wza-
jemne połączenie listew specjalnymi złączkami mon-
tażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy 
specjalnych podkładek dystansowych o odpowiedniej 
grubości. W narożach budynku należy listwę startową 
dociąć i zgiąć pod odpowiednim kątem.

Przypisy:
Akty prawne i normy
[1]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (art. 2) 
[2]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity 

Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 
(art. 5 ust.1.)

[3]  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oce-
nie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniami CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

[4]  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaków budow-
lanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

[5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.) § 216 pkt 6. i 7.
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oraz Wytycznych Wykonania 
i Odbioru Robót Ociepleniowych BSO. 

Uzupełnienie zaprawą większych ubytków 
i nierówności podłoża
p

Sprawdzenie przyczepności wyprawy 
tynkarskiej przez "opukanie" całej pow. elewacji
p Sprawdzenie przyczepności zewnętrznej 

powłoki przez skrobanie szpachelką
p

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ocie-
pleń muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem 
przez owady, ptaki lub gryzonie.

Zmycie i oczyszczenie podłoża wodą 
pod ciśnieniem
p

Kontrola poziomego montażu listwy startowejp
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