
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalny jest trend efektywnego i rozsądnego wykorzystywania wszelkich surowców. Dąży się do zmniejszania kosztów 

związanych z  eksploatacja budynków poprzez odpowiednią minimalizację strat ciepła i optymalizację zysków ciepła. Branża budowlana reprezentuje coraz 

więcej możliwości w zakresie materiałów izolacyjnych sprzyjających budowie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię pierwotną. 
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Podsumowanie:
•Wśród analizowanych materiałów izolacyjnych dla przeciętnego domu jednorodzinnego najlepszym wyborem jest styropian ekspandowany z 

domieszką grafitu.

•Styropianem jest materiałem lekkim, dogodnym w montażu.

•Materiał termoizolacyjny zawsze należy dokładnie dobierać pod specyfikację inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem jego parametrów i 

właściwości.

•Materiały izolacyjne nowej technologii typu pianki PIR, maty aerożelowe są przykładem jak duży postęp zrobiono w branży materiałów 

termoizolacyjnych na przestrzeni ostatnich lat.

•Analizując koszty ogrzewania wynikające ze strat ciepła na przestrzeni 25 lat wynika, że zainwestowanie w niewiele większą grubość 

materiału izolacyjnego może mieć pozytywne skutki w potencjalnych oszczędnościach.
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Każdy nowopowstały budynek zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z początkiem roku 2021 powinien 

spełniać zależność:

Uścian zewnętrznych ≤ 0,2 (W/m2·K) 

W tym celu niezbędne jest odpowiednie zaizolowanie przegród poprzez 

materiały termoizolacyjne.

Przy termoizolacji ścian zewnętrznych najczęściej wykorzystywane są 

materiały o budowie komórkowej 

i włóknistej w formie różnego rodzaju płyt i mat.

Analizie poddano najczęściej wybierane rodzaje materiałów 

termoizolacyjnych oraz najciekawsze propozycję pod względem 

pochodzenia i walorów technicznych:

• płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS

• płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

• płyty z pianki fenolowo – formaldehydowej

• płyty z wełny szklanej i skalnej

• płyty z pianki poliuretanowej PUR

• maty aerożelowe

• płyty z włókna konopnego

Pożądane cechy charakteryzujące materiał termoizolacyjny:

• korzystny współczynnik przewodzenia ciepła 

• bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt

• koherentność z innymi materiałami użytymi do wykonania pełnego 

ocieplenia

• niewielki ciężar

• duża wytrzymałość mechaniczna

• odporność na oddziaływania chemiczne

• odporność na oddziaływania biologiczne

• wysoka klasa odporności ogniowej

• paroprzepuszczalność

• słaba nasiąkliwość

• łatwość montażu

• korzystna cena
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