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CO TO JEST  
TERMOMODERNIZACJA?

Definicja 

Termomodernizacja to szereg działań mających na celu zmniejszenie 
zużycia energii przez budynek poprzez obniżenie strat ciepła, 
które ucieka przez przegrody zewnętrzne - ściany, dach, podłogę 
na gruncie i stolarkę, oraz zastosowanie wysokosprawnych źródeł 
ciepła. Skutkuje to utrzymaniem odpowiedniej temperatury w 
budynku zimą, a także zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się 
latem - przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji.

Dlaczego należy ocieplać istniejące budynki? 

Głównym argumentem przemawiającym za termomodernizacją są 
znaczne oszczędności w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. 
Rosnące ceny energii sprawiają, że ma to istotny wpływ na domowy 
budżet. Ponadto uwzględnić należy także zysk środowiskowy. 
Zmniejszona emisja dwutlenku węgla i szkodliwych substancji,  
a także redukcja smogu przekładają się na lepszą jakość powietrza.

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła Uc wyrażony w W / (m2 × K) stosuje 
się, żeby scharakteryzować izolacyjność termiczną przegrody. Wraz  
z obniżaniem jego wartości wzrasta parametr izolacyjności przegrody. 
Ściana i dach - bez względu na to, czy jest to dach płaski czy skośny 
- muszą spełniać co raz bardziej rygorystyczne normy.

Uc [W / (m2 × K)]
Dowiedz się
więcej na:
www.climowool.pl
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TERMOMODERNIZACJA – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Zwiększony komfort mieszkania i niższe koszty ogrzewania to tylko niektóre z argumen-
tów przemawiających za termomodernizacją domu. Jest to decyzja na lata, która przy-
nosi wymierne korzyści. Warto przygotować się do tego procesu. Pierwszym krokiem 
będzie wykonanie analizy lub audytu energetycznego budynku. Należy pamiętać też  
o formalnościach. Nie mniej istotny będzie wybór materiału do termomodernizacji.  
W tej kwestii warto skorzystać z pomocy specjalistów marki climowool.

Badanie domu kamerą termowizyjną
W celu ustalenia wad izolacji cieplnej budynku najlepiej skorzystać z badania termowi-
zyjnego. To metoda polegająca na rejestracji ciepła emitowanego przez budynek za 
pomocą specjalnej kamery termowizyjnej. Dzięki działaniu promieniowania podczerwo-
nego na kamerze termografu powstaje obraz dokumentujący miejsca przenikania ciepła 
przez przegrody i rozkładanie się energii cieplnej w danym budynku. Po analizie wyni-
ków termowizji można podjąć dalsze kroki w kierunku termomodernizacji.

Dofinansowanie na termomodernizację domu
Nie da się ukryć, że stare budynki bardzo często mają przestarzałe systemy grzewcze, 
które wpływają nie tylko na utratę ciepła, ale też na zanieczyszczenie powietrza. W celu 
walki z takim stanem rzeczy powstał program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu moż-
liwe jest skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia. Beneficjentami dofinansowania 
termomodernizacji mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaści-
cielami wybudowanych już domów jednorodzinnych, ale także ci, którzy dopiero uzy-
skali zgodę na rozpoczęcie budowy. Ponadto można skorzystać z ulgi czy premii termo-
modernizacyjnej. Więcej na temat dostępnych form dofinansowania termomodernizacji 
przeczytasz w dalszej części e-booka.

Docieplenie domu – pozwolenie czy zgłoszenie
Pozwolenie konieczne jest tylko wtedy, gdy wysokość budynku przekracza 25 m. Jeśli 
jest mniejsza i mieści się w przedziale 12-25 m, wymaga zgłoszenia organowi administra-
cji architektoniczno-budowlanej. W przypadku planów docieplenia domu zgłoszenie lub 
pozwolenie może okazać się zbędne, ponieważ wysokość większości budynków jedno-
rodzinnych nie przekracza 12 m.
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

Wybór materiału do termoizolacji
Mineralna wełna szklana zdobywa coraz większą po-
pularność, ponieważ charakteryzuje się doskonałymi 
współczynnikami przewodzenia ciepła, jest odporna 
na wilgoć, elastyczna, a także, co ważne, bardzo łatwa 
w obróbce. Stosowana jest jako izolacja cieplna oraz 
akustyczna. Dzięki swoim niepalnym właściwościom 
jest elementem zwiększającym bezpieczeństwo poża-
rowe. Świetnie sprawdza się jako materiał izolacyjny do 
stosowania na dachach skośnych, a także poddaszach 
użytkowych i stropach między legarami.

Audyt energetyczny
Pierwszym krokiem do zwiększenia efektywności ener-
getycznej budynku jest audyt energetyczny. Stanowi 
ekspertyzę, która uwzględnia zarówno czynniki tech-
niczne, jak i ekonomiczne. Audyt energetyczny ocenia 
obecne zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz 
wskazuje metody i środki modernizacji. Jest więc pod-
stawą do efektywnej termomodernizacji.

Wentylacja
30-40%

Dach
10-25%

Podłoga
3-6%

Okna i drzwi
15-25%

Ściany
20-30%
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Warunki techniczne dla budynków (WT2021)

Od kilku lat sukcesywnie zmieniają się przepisy 
budowlane dotyczące współczynnika przenikania 
ciepła, zaostrzając normy obejmujące izolacyjność 
przegród. Ostatnia zmiana miała miejsce w styczniu 2021 
roku. Aktualnie określają one, że wartość współczynnika 
Uc(maks.) dla dachów skośnych nie może przekroczyć 
0,15 W / (m2 × K). Wybierając odpowiedni materiał 
do np. ocieplenia poddasza, trzeba mieć pewność, 
że zagwarantuje on nam uzyskanie zgodnego z normą 
współczynnika przenikania ciepła.

Rekomendowane rozwiązania z zastosowaniem wełny climowool w świetle 
aktualnych wymagań technicznych.

DF1 DF35 DF33 KF32

1. warstwa wełny 

grubość 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

2. warstwa wełny 

grubość 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Ucałk. 0,15 0,138 0,132 0,128
dobre 

rozwiązanie
lepsze 

rozwiązanie
optymalne 
rozwiązanie

najlepsze 
rozwiązanie

TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

aplikacja od 01.2021 r.

0,20

0,15

0,30

Współczynnik Uc(maks.)

ściany

dachy

podłogi

Dowiedz się
więcej na:
www.climowool.pl
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Kalkulator wełny mineralnej

Wybór produktów do izolacji powinien być zgodny 
z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto 
rozwiązanie należy dostosować do danego budynku 
i konkretnych warunków. W doborze odpowiedniej 
kombinacji produktów pomoże Ci kalkulator wełny 
mineralnej. Skorzystaj z narzędzia i wybierz optymalne 
rozwiązanie.

Kalkulator znajdziesz na:
https://kalkulator.climowool.pl/

TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

Folia 
paroprzepuszczalna

Folia 
paroizolacyjna

Pierwsza warstwa 
wełny mineralnej

Druga warstwa 
wełny mineralnej

Profile aluminiowe
Krokwie

Docieplenie dachu skośnego

W procesie budowlanym bardzo ważną kwestię stano-
wi zagadnienie izolacji cieplnej - każdy obiekt powinien 
być odpowiednio ocieplony. Co do parametrów określa-
ją je normy zawarte w przepisach. Drugą istotną sprawą 
jest jakość montażu, która powinna zajmować inżynierów  
i budowlańców. Prawidłowe ocieplenie - szczelne, pozba-
wione mostków termicznych zapewnia obniżenie emisji 
ciepła z budynku na zewnątrz, ale także zmniejsza ryzy-
ko pojawienia się zawilgoceń. Brak kultury wykonawczej, 
niestosowanie się do zasad sztuki budowlanej i instrukcji 
montażu oraz wykorzystywanie niewłaściwych materia-
łów może przyczynić się do powstawania niekorzystnego 
zjawiska, jakim jest nadmierne zawilgocenie przegrody. 
Taki długotrwale utrzymujący się stan przyczynia się do 
powstawania grzybów i pleśni.
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

Montaż wełny mineralnej na dachu skośnym

KROK 1.
• Rozpakuj wełnę poprzez rozcięcie nożem folii opakowaniowej wzdłuż boku -  

zalecamy zastosowanie mineralnej wełny szklanej climowool DF33 lub KF32.

• Matę rozwiń i odczekaj kilka minut, aż się rozpręży do swoich nominalnych wymiarów -  
ewentualnie strzepnij, trzymając za jeden z końców maty.

KROK 2.
• Zmierz dokładnie rozstaw w świetle pomiędzy krokwiami.

KROK 3.
• Odmierz odległość równą rozstawowi krokwi z 1-2-centymetrowym zapasem (zależy 

od rozstawu krokwi oraz sprężystości wełny), dzięki czemu szczelnie wypełnisz 
przestrzeń międzykrokwiową. 

• Przytnij matę za pomocą noża wzdłuż prostej listwy, 
np. metalowej łaty.
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

KROK 5.
• Jeżeli jest taka potrzeba, zabezpiecz wełnę przed wypadnięciem spomiędzy krokwi, 

podwiązując ją cienkim drutem stalowym, linką lub sznurkiem.

KROK 6.
• Przed mocowaniem drugiej warstwy wełny przygotuj ruszt składający się  

z wieszaków i biegnących poprzecznie profili typu CD - zalecamy rozstaw między 
profilami 40 cm, w zależności od kierunku mocowania płyt gipsowo-kartonowych.

• Montaż drugiej warstwy wełny możesz także wykonać, nabijając ją bezpośrednio 
na wieszaki ES lub typu grzybek, do których następnie zamocujesz profile CD, co 
wyeliminuje mostki termiczne. Wieszaki montuj w takiej odległości od krokwi, aby 
płaszczyzna wyznaczona przez profile stanowiła grubość drugiej warstwy wełny.

KROK 4.
• Układanie pierwszej warstwy wełny zacznij od dołu krokwi w kierunku kalenicy. 

• Zwróć uwagę na to, aby kolejne elementy wełny szczelnie przylegały do już 
zamontowanych - zapobiegniesz powstaniu mostków termicznych.

• Zadbaj o odpowiednią grubość wełny, aby maksymalnie wypełnić przestrzeń, jaką 
daje krokiew.
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

KROK 9.
• Zwróć szczególną uwagę na szczelne połączenie folii układanej w płaszczyźnie dachu 

ze ścianą kolankową, ścianą szczytową - zamocuj folię paroizolacyjną, używając 
odpowiednich taśm lub klejów do tego typu zastosowań.

KROK 10.
• Ostatnią warstwą wykończenia poddasza są płyty, np. gipsowo-kartonowe, 

mocowane do profili poprzecznych.

• Montaż płyt wykonaj zgodnie z zaleceniami producenta systemu suchej zabudowy.

KROK 7.
• Ułóż drugą warstwę wełny - zalecamy montaż mineralnej wełny szklanej climowool 

DF33 lub KF32 o grubości 10-15 cm. Odpowiednio gruba druga warstwa skutecznie 
eliminuje mostek termiczny, jest sama krokiew. 

KROK 8.
• Do profili metalowych przyklej paroizolację. Folię ułóż z przynajmniej 

20-centymetrowymi zakładkami, a połączenia poszczególnych brytów sklej taśmą 
dwustronną lub klejem w sprayu na całej długości. 
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TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

Docieplanie domu jest zadaniem wymagającym i trzeba do niego po-
dejść z dużą dozą ostrożności. Przede wszystkim jednak należy zadbać  
o to, by wszystkie prace z tym związane bazowały na najlepszych ma-
teriałach. Tylko one gwarantują pożądany efekt w postaci niższych wy-
datków na ogrzewanie oraz ogólnej poprawy komfortu termicznego. 
Sprawdź, jak przeprowadzić prace krok po kroku.

Ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym 
Położenie termoizolacji na stropie jest dużo tańsze niż ocieplanie poła-
ci dachu. W przypadku gdy poddasze jest nieużytkowe, jest to najlep-
szy sposób na utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku przy 
możliwie najniższych kosztach. Do ocieplenia stropu potrzebne jest ok.  
25 cm materiału termoizolacyjnego (może być więcej). Najczęściej uży-
wa się dwóch warstw wełny mineralnej (każda po 15 cm). W sytuacji zaś, 
gdy izolowana przestrzeń jest trudno dostępna, można użyć także gra-
nulatu, czyli strzępków wełny mineralnej. Jeśli nieogrzewane poddasze 
chcesz wykorzystać jako tzw. strych, ułóż wełnę z rolki między legarami, 
a na nich zamontuj podłogę.

Ocieplenie stropu drewnianego
Aby ocieplić strop drewniany, ułóż wełnę mineralną pomiędzy belkami 
konstrukcyjnymi na całej ich wysokości. Jeśli nie możesz zrobić tego od 
spodu konstrukcji, zamontuj w poprzek dodatkowe legary, abyś mógł 
między nimi ułożyć drugą warstwę wełny, tak aby między nimi ułożyć 
drugą warstwę wełny tak, aby łączna grubość wełny spełniała wymóg 
współczynnika U. Zazwyczaj jest to 25-35 cm materiału termoizolacyj-
nego. Decydować będzie współczynnik lambda użytej wełny mineral-
nej o grubości 20 cm. Można także osłonić belki od góry, kładąc drugą 
warstwę izolacyjną - jeśli metraż na to pozwoli, będzie to najbardziej 
skuteczne rozwiązanie. Jeśli planujesz położenie podłogi na poddaszu, 
pamiętaj o ułożeniu wełny mineralnej pomiędzy belkami konstrukcyjny-
mi podłogi.

Druga warstwa 
wełny mineralnej

Pierwsza warstwa 
wełny mineralnej

Podłoga z desek

Strop drewniany

Membrana 
dachowa

Krokiew

Sufit podwieszany

Folia paroizolacyjna

OCIEPLENIE STROPU DREWNIANEGO

climowool sp. z o.o.   /   biuro@climowool.com   /   www.climowool.pl12



Ocieplenie stropu betonowego
Ułóż wełnę mineralną na całej jego powierzchni. Dwie warstwy mate-
riału termoizolacyjnego powinny zostać położone w taki sposób, aby 
dokładnie do siebie przylegały. Stropy żelbetowe wykazują się dużą 
bezwładnością, jeśli chodzi o transport wilgoci, dlatego stosowanie pa-
roizolacji nie jest konieczne, a opcjonalne. Zaleca się natomiast  zastoso-
wać folię paroizolacyjną, która będzie ograniczać dyfuzję pary wodnej, 
szczególnie w sytuacji, gdy strop jest nad pomieszczeniami o zwiększo-
nej wilgotności, jak np. kuchnie, łazienki, pralnie.

Ocieplenie ścian wewnętrznych 
Ocieplanie ścian od wewnątrz wełną mineralną to proste w wykonaniu  
i skuteczne rozwiązanie, które zapewni nie tylko termiczną, ale także 
przeciwpożarową oraz akustyczną izolację budynku. Wełnę mineralną 
włóż w przestrzenie pomiędzy stelażami do montowania płyt karto-
nowo-gipsowych. Ułóż ją w ten sposób, aby całość ściśle przylegała 
do siebie oraz do ocieplanych ścian, bez żadnych szczelin. Następnie 
zamontuj do stelaży płyty, które utworzą ściany. Płyty pokryj gipsem  
i farbą. Tak skonstruowane ściany będą równe i gładkie, a ocieplone po-
mieszczenie - ekonomiczne w użytkowaniu.

Stelaż

Płyta  
gipsowo-kartonowa

Płyta  
gipsowo-kartonowa

Wełna mineralna

TERMOMODERNIZACJA KROK PO KROKU

OCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ
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PROGRAMY WSPIERAJĄCE  
TERMOMODERNIZACJĘ

Liczne programy lokalne i rządowe są formą wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
Zarówno program „Czyste Powietrze”, jak i takie rozwiązania jak premia czy ulga termomoder-
nizacyjna, pomagają podjąć decyzję o inwestycji, która w długofalowej perspektywie przełoży 
się na wymierne oszczędności. Pozwoli też na dostosowanie budynku do obowiązujących norm 
i przepisów.
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PROGRAMY WSPIERAJĄCE TERMOMODERNIZACJĘ

„Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 
roku. Jest to projekt 10-letni, którego głównym celem 
jest poprawa jakości powietrza poprzez termomoder-
nizację budynków. Wszystkie osoby, które są zaintere-
sowane dofinansowaniem tego rodzaju przedsięwzięć, 
powinny zapoznać się z kryteriami przyznawania dotacji, 
ponieważ program podlega modyfikacjom.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaści-
cieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą. To największy tego rodzaju 
program mający na celu walkę z zanieczyszczeniami 
powietrza. Realizowany jest przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wspar-
ciu Banku Ochrony Środowiska. Żeby uzyskać dofinan-
sowanie termomodernizacji, niezbędne jest złożenie 
odpowiednich dokumentów. Ministerstwo Środowiska 
zaleca, żeby przed złożeniem wniosku zapoznać się ze 
wszystkimi szczegółami naboru, tj.: terminami, formu-
larzami oraz regulaminem. Taki wniosek o docieplenie 
budynku należy wypełnić oraz dostarczyć do właściwe-
go Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Program obejmuje dotacje dla benefi-
cjentów na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację 
domu na trzech poziomach finansowania.

Jaki poziom finansowania możesz uzyskać? 

Dotacja może wynosić:
● do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinanso-

wania,
● do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinanso-

wania,
● do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące wspieranych przed-
sięwzięć i rodzajów dofinansowania znajdziesz na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć:
● za pośrednictwem banku, który przystąpił do progra-

mu „Czyste Powietrze”, 
● przez Internet do WFOŚiGW obejmującego swoim 

działaniem teren województwa, w którym zlokalizo-
wany jest budynek/lokal mieszkalny,

● w urzędzie.
Listę WFOŚiGW znajdziesz na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/

2018

start programu
„Czyste Powietrze”

 

 

do
31.12.2027

podpisywanie 
umów 

o dofinansowanie

do
30.09.2029

wydatkowanie 
środków

climowool sp. z o.o.   /   biuro@climowool.com   /   www.climowool.pl15

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/


PROGRAMY WSPIERAJĄCE  
TERMOMODERNIZACJĘ

Ulga termomodernizacyjna 

Ulga termomodernizacyjna stanowi odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami  
lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć np. z dotacją z progra-
mu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna - do 53 000 zł - obowiązuje od 1 stycznia 
2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Więcej informacji znajdziesz na 
stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Program STOP SMOG

Celem programu STOP SMOG jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza, a w konse-
kwencji poprawa jego jakości. Projekt dotyczy gmin, które znajdują się w obszarze objętym 
tzw. ustawą antysmogową. W ramach realizacji założeń programu możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania na m.in.:
● wymianę bądź likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
● termomodernizację,
● podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
● zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków jednorodzinnych.

Okres wdrażania projektu to 2019-2024. Wnioskodawcami mogą być gminy, powiaty, związki 
międzygminne lub w przypadku województwa śląskiego związek metropolitalny. Procentowy 
udział współfinansowania zależy od liczby mieszkańców gminy. Szczegółowe informacje 
znajdziesz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/
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Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to finansowe wsparcie 
przedsięwzięć podejmowanych przez inwestorów na 
termomodernizacje. Można ją uzyskać wówczas, gdy 
na te działania został wzięty kredyt. W takiej sytuacji 
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca jego część,  
a dokładnie 20% całej kwoty kredytu przeznaczo-
nej na inwestycję. Premia termomodernizacyjna 
przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak  
i prawnych, które podejmują się tego rodzaju przed-
sięwzięć, ale również dla samorządów terytorialnych 
oraz wspólnot mieszkaniowych. Bardzo ważne jest 
jednak, żeby wydatki na te działania pokryte były  
z kredytu, ponieważ tylko wtedy wsparcie może zo-
stać przyznane.

Premia termomodernizacyjna skierowana jest zatem 
do właścicieli lub zarządców:
● budynków mieszkalnych (jedno- lub wielorodzin-

nych),
● budynków zbiorowego zamieszkania,
● budynków służących wykonywania zadań publicz-

nych przed jednostki samorządu terytorialnego,
● lokalnych sieci ciepłowniczych,
● lokalnych źródeł ciepła.

Żeby uzyskać premię termomodernizacyjną, należy 
jednak spełnić przynajmniej jeden z warunków, który 

określony został w ustawie. Mogą to być inwestycje, 
które mają na celu:
● zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ener-

gię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania 
wody,

● zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych sie-
ciach ciepłowniczych,

● zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego 
do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła 
ciepła.

Realizując przedsięwzięcia, które spełniają powyższe 
wymagania, można uzyskać premię termomoderniza-
cyjną, a tym samym uzyskać znaczną spłatę kredytu.

Inne programy 

Poza programami rządowymi warto zainteresować 
się także lokalnymi formami dofinansowania. Jednym 
z nich jest Kawka Bis, czyli miejski program dotacyjny 
wspierający likwidację ogrzewania węglem i drew-
nem skierowany do mieszkańców Poznania. Wyso-
kość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych 
ze wskazaniem trzech górnych limitów inwestycji. In-
nym przykładem lokalnych form dofinansowania jest 
gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji, z które-
go mogą skorzystać mieszkańcy Jaworzna. W jego 
ramach można otrzymać dotację do ekologicznych 
urządzeń grzewczych. Planując termomodernizację, 
warto sprawdzić wcześniej informacje o dostępnych 
programach finansowania na stronie miasta lub gminy.

PROGRAMY WSPIERAJĄCE 
TERMOMODERNIZACJĘ
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PRODUKTY CLIMOWOOL  
DO TERMOMODERNIZACJI

Wybór materiału izolacyjnego musi uwzględniać zarówno obowiązujące normy i przepisy, 
jak i konkretne warunki związane z budynkiem. Rosnące ceny energii powodują, że istotnym 
elementem jest także szukanie oszczędności. Wybrane rozwiązanie powinno zapewniać komfort 
i spokój na lata. Wełna mineralna climowool spełnia wszelkie wymagania stawiane nowoczesnym 
rozwiązaniom izolacyjnym. Portfolio produktów zostało skonstruowane w sposób, który umożliwia 
nie tylko skuteczne ocieplenie nowego budynku i przeprowadzenie termoizolacji w obiektach już 
istniejących, ale także poprawienie komfortu użytkowników dzięki izolacji akustycznej.

climowool sp. z o.o.   /   biuro@climowool.com   /   www.climowool.pl18



Wełna climowool ma wszystkie klasyczne zalety wełny szkla-
nej. Przede wszystkim gwarantuje skuteczną izolację termicz-
ną oraz niezależnie od temperatury - ciepło zimą i przyjemny 
chłód latem. Idealny klimat pod Twoim dachem jest możliwy! 
Ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 
akustycznymi. Odpowiednie rozwiązania materiałowo-kon-
strukcyjne oraz aplikacja wewnątrz ścian działowych budynku 
skutecznie redukują hałas, zapewniając użytkownikom opty-
malne wyciszenie wnętrza.

JAKOŚĆ

Dzięki nowoczesnym procesom wytwarzania climowool 
wprowadza na rynek produkty o najlepszych właściwościach 
izolacyjnych i mechanicznych (elastyczność i sprężystość). 
Nasza mineralna wełna szklana ma optymalne parametry izo-
lacyjności cieplnej i akustycznej.

JEDNA Z NAJLEPSZYCH LAMBD W POLSCE

Mineralna wełna szklana KF32 to produkt posiadający jeden  
z najlepszych współczynników przewodzenia ciepła  
λD = 0,032 W / (m × K) w Polsce, co czyni ją jedną z najcie-
plejszych wełen na rynku. Doskonałe parametry izolacyjności 
termicznej umożliwiają skuteczniejszą ochronę cieplną bu-
dynku przy zastosowaniu tej samej grubości materiału izola-
cyjnego co produkt standardowy. To wymierne korzyści dla 
Ciebie: oszczędność na ogrzewaniu Twojego domu zimą oraz 
na chłodzeniu latem.

DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ PRODUKTY  
CLIMOWOOL?

SKALA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI PRODUKTÓW CLIMOWOOL

λD = 0,032 W / (m × K)  KF32

λD = 0,033 W / (m × K)  DF33

λD = 0,035 W / (m × K)  DF35

λD = 0,039 W / (m × K)  DF1

λD = 0,040 W / (m × K)

λD = 0,042 W / (m × K)

λD = 0,044 W / (m × K)

λD = 0,037 W / (m × K)  TW1-E
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EKOLOGIA

Stosując produkty izolacyjne firmy climowool, 
dbasz o środowisko naturalne. Do produkcji na-
szych wełen używamy naturalnych surowców 
(piasek, surowce wtórne - stłuczka szklana),  
a ich eksploatacja przyczynia się w dużym stop-
niu do ograniczania zużycia energii. Poprawa 
efektywności energetycznej domów niesie zysk 
środowiskowy w postaci redukcji emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Budynki, które mają słabą 
izolację i są ogrzewane niskiej jakości paliwami, to 
główne źródło smogu. Lepsze parametry termo-
izolacji mają zatem bezpośrednie przełożenie na 
jakość powietrza, którym oddychasz.

ZDROWIE

Stosowanie produktów climowool z mineralnej 
wełny szklanej zapewnia odpowiedni mikrokli-
mat w pomieszczeniach. Dzięki oddychającym 
przegrodom oraz odporności wełny na grzyby 
i pleśń zdecydowanie zmniejszona zostaje moż-
liwość pojawienia się różnego rodzaju alergii  
i chorób skórnych.

DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ PRODUKTY  
CLIMOWOOL?

OSZCZĘDNOŚĆ

Wełny climowool to sprężysta izolacja o bar-
dzo dobrych parametrach termicznych. Ponad-
to termomodernizacja przekłada się na real-
ne oszczędności z tytułu niskich rachunków za 
ogrzewanie. Jest to szczególnie odczuwalne w 
momencie podwyżek cen energii, stanowi też 
dużą korzyść dla domowego budżetu w długo-
falowej perspektywie.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane materiały budowlane ze względów 
bezpieczeństwa powinny być niepalne. Więk-
szość materiałów izolacyjnych przegrywa walkę 
z ogniem. Trzeba podkreślić, że specjalna tech-
nologia produkcji mineralnej wełny szklanej czy-
ni z niej swoistego rodzaju tarczę, która może 
ochronić Twój dom przed rozprzestrzenieniem 
się pożaru. Mineralne wełny szklane zgodnie  
z klasyfikacją ogniową posiadają klasę A1 - nie-
palne. Oznacza to, że nie mają wkładu w rozwój 
pożaru, nie powodują również rozgorzenia. Dzię-
ki temu stanowią barierę dla ognia, pozwalając 
mieszkańcom bezpiecznie opuścić dom.

TRWAŁOŚĆ

Wełna mineralna stosowana jest w budownic-
twie od ponad 60 lat, a jej początek sięga jesz-
cze wcześniej - XIX wieku. Od tego czasu została 
już wielokrotnie zbadana i w dalszym ciągu jest 
testowana pod każdym względem. Produkty  
z mineralnej wełny szklanej climowool, dzię-
ki nowoczesnej technologii zaburzania długich 
szklanych włókien, gwarantują trwałość prze-
grody i pewność, że po latach dalej będą tak 
samo dobrym izolatorem jak w momencie mon-
tażu. Sprężysty materiał dzięki długim szklanym 
włóknom nie kruszy się i przez cały czas wypeł-
nia izolowaną przestrzeń.
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DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ PRODUKTY  
CLIMOWOOL?

ŁATWY I BEZPIECZNY MONTAŻ

Oprócz wysokich parametrów izolacyjnych 
produkty marki climowool cechują się łatwym  
i bezpiecznym montażem. Zarówno izolacja da-
chu, jak i ścian działowych nie będzie dla Cie-
bie problemem. Materiały, dzięki swojej lekkości 
i odpowiedniemu zaburzeniu włókien, można 
łatwo dociąć na wymiar i umieścić w izolowa-
nych przestrzeniach. W przypadku zastosowa-
nia wełny DF33 i KF32 montaż mat nie wyma-
ga dodatkowych mocowań. Produkt pomiędzy 
krokwiami układa się wyłącznie na lekki wcisk, 
co minimalizuje nakład pracy związany z jego 
montażem.

KOMFORT AKUSTYCZNY

Stosując izolację z mineralnej wełny szklanej cli-
mowool, która przy bardzo dobrej izolacyjności 
termicznej jest również świetnym izolatorem 
akustycznym, masz wpływ na hałasy z otoczenia 
na zewnątrz, jak i wewnątrz swojego domu. Do-
datkowo stosowanie lekkich ścian działowych, 
nie wymaga mokrych prac, a co za tym idzie, nie 
zwiększa wilgotności w pomieszczeniach.

okulary 
ochronne

maseczka 
zabezpieczająca 

drogi oddechowe

rękawice 
robocze

odpowiednia odzież 
robocza z długim 

rękawem

regularne wietrzenie 
pomieszczenia, w którym 

wykonywane są prace

dbanie o porządek  
i czystość w czasie 

montażu

MONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ CLIMOWOOL – ZASADY BHP
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PRODUKTY W PODZIALE NA APLIKACJE

APLIKACJE REKOMENDOWANE 
PRODUKTY CLIMOWOOL

OCIEPLANIE
DACHU
SKOŚNEGO

DF1 DF35 DF33 KF32

OCIEPLANIE
STROPU
NA PODDASZU

DF1 DF35

OCIEPLANIE
ŚCIANKI 
WEWNĘTRZNEJ

TW1-E
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JAK CZYTAĆ ETYKIETY NASZYCH PRODUKTÓW?

EN 13162 - europejska norma
0751 - numer jednostki notyfikującej
08 - dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia znakowaniem CE
MW-EN 13162-T2-AFr5 - kod produktu wg EN 13162, w którym:
 MW - skrót terminu wełna mineralna
 EN 13162 - numer normy produktowej
 T2 - tolerancja grubości
 AFr5 - oporność przepływu powietrza
 G4335HCCPR - numer deklaracji właściwości użytkowych
 ThIB - izolacja termiczna dla budownictwa

Szerokość nominalna
i długość nominalna

Liczba sztuk w opakowaniu

Nr produktu

Nazwa producenta

Marka wełny

Deklarowany współczynnik
przewodzenia ciepła

Nazwa wyrobu

Forma produktu

Deklarowany opór cieplny
Powierzchnia w opakowaniu
Grubość nominalna

Adres zakładu produkcyjnego

Wymogi prawne obowiązujące 
na innych rynkach europejskich

Klasa reakcji na ogień
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KONTAKT I DORADZTWO

Nasi regionalni kierownicy sprzedaży pomogą Państwu 
w doborze produktów do ocieplenia przegród budynku, 
a także wskażą najbliższy punkt, w którym można zaku-
pić wełnę climowool.

Rafał Beśka

Artur Welerowicz

Jarosław Jatkowski

tel.: 535 021 835

tel.: 695 510 916

tel.: 535 121 395

Sebastian Pulcer

Radosław Pastuszka

Wojciech Gumulak

tel.: 661 021 012

tel.: 695 510 915

tel.: 535 065 098

Regiony handlowców

Warszawa

Gdańsk

Bydgoszcz

Toruń

Szczecin

Gorzów
Wlkp.

Zielona
Góra

Wrocław

Opole

Katowice

Łódź

Poznań

Lublin

Kraków
Rzeszów

Kielce

BiałystokOstrołękaMława

Olsztyn
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