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Niniejsza dokumentacja stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej 

wykonawczej w zakresie wykonania powłoki szczelnej powietrznie i należy 

rozpatrywać ją łącznie z tą dokumentacją.  

 
 

Podstawa opracowania 
 

 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca  pozwolenia na 
budowę nr 221/2017 z dnia 18.05.2017r wydana przez prezydenta miasta 
Kielce. 

 
 

1. Wymagania dla powłoki szczelnej powietrznie i sposób 
przeprowadzenia badania szczelności 

 

1.1. Wymagania dla powłoki szczelnej powietrznie 
 

Dla potwierdzenia szczelności powłoki zewnętrznej budynku należy 

przeprowadzić badanie szczelności w celu wyznaczenia współczynnika 

wymiany powietrza przy ciśnieniu 50Pa. Zmierzona wartość tego 

współczynnika musi spełnić poniższy warunek: 

 

n50 ≤ 1,0 [1/h] 

 
Badanie szczelności należy przeprowadzić jako badanie jednostrefowe, 

zgodnie z normą EN-ISO 9972:2015 według metody 2, dla całej ogrzewanej 

kubatury z włączeniem pomieszczeń kondygnacji technicznej, ale z 

wyłączeniem pomieszczeń wskazanych w pkt. 2.2. Badanie należy 

przeprowadzić dla nadciśnienia i podciśnienia a wynik uśrednić. 

 

W rozporządzeniu o Warunkach Technicznych określono wymagania dla 

połączeń komponentów powłoki zewnętrznej: 

 

„2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności 

publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza 

między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie 

stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów 

instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody 

zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i 

wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie 

powietrza.” 
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Dla potrzeb przeprowadzenia badania szczelności przyjmuje się, że 

powyższy warunek jest spełniony gdy w warunkach podciśnienia 50 Pa 

we wnętrzu prędkość przepływu powietrza zmierzona w miejscu połączeń 

komponentów jest niższa niż 0,10 m/s, 
 

1.2. Termin przeprowadzenia badania 
 

Badanie szczelności należy przeprowadzić po ukończeniu prac przy powłoce 

zewnętrznej budynku, a przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, tak aby 

było możliwe usunięcie ewentualnych wykrytych nieszczelności.  

 

Prace przy powłoce szczelnej powietrznie określono w  pkt. 2.3-2.14.7. 

Prace te należy zaplanować w harmonogramie budowy w pierwszej 

kolejności tak aby możliwe było przeprowadzenie badania szczelności w 

terminie nie późniejszym niż 120 dni od terminu rozpoczęcia robót 

wskazanym przez inwestora.  

 

Powyższe oznacza, że przykładowo jako pierwsze należy wykonać tynki 

wewnętrzne na ścianach zewnętrznych, czy zamontować czerpnie i wyrzutnie 

powietrza (z fragmentami kanałów) w komorach kurzowych i na dachach, tak 

aby możliwe było uszczelnienie ich przejść przez ścianę. 

 

1.3. Koszt badania i udostępnienie budynku do badania  
 

Pierwsze badanie szczelności zostanie przeprowadzone przez podmiot 

wskazany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach i na jego koszt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia budynku na 5-8 godzin w celu 

przeprowadzenia badania, co wiąże się z zaprzestaniem robót w tym czasie. 

Budynek musi być udostępniony w stanie umożliwiającym przeprowadzenie 

badania. Zaleca się przeprowadzenie badania w godzinach popołudniowych 

lub w weekend. 

 

W przypadku, gdy zmierzony współczynnik n50 nie spełni określonego powyżej 

warunku należy usunąć wykryte usterki i następnie przeprowadzić powtórne 

badanie szczelności. Badanie to przeprowadzone będzie przez podmiot 

wskazany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt tego powtórnego 

badania w kwocie nie wyższej niż 6000 pln netto ponosi Wykonawca i będzie 

on odliczony od jego wynagrodzenia. 

 

Wykonanie czasowych uszczelnień kanałów układów wentylacyjnych leży po 

stronie podmiotu wykonującego badanie szczelności. 
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2. Wytyczne wykonawcze w zakresie wykonania powłoki 
szczelnej powietrznie 

 

2.1. Ogólne informacje o powłoce szczelnej powietrznie 
 

Powłoka zewnętrzna budynku powinna być szczelna na przenikanie powietrza. 

Powłoka ta powinna otaczać ogrzewaną kubaturę budynku w sposób 

ciągły. 

 

Powłokę szczelną powietrznie należy wykonać jako pojedynczą warstwę. 

Dodawanie kolejnych warstw, gdy nie jest zapewniona ciągłość warstwy 

pierwotnej nie jest skuteczne. 

 

Nieszczelna powłoka przyczynia się do dużych strat energetycznych, co z 

kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania budynku.  

 

Ewentualne szczeliny mogą być przyczyną wykraplania się pary wodnej z 

powietrza na skutek jego stopniowego ochładzania się w trakcie konwekcji 

przez przegrodę. Zjawisko to może powodować zawilgocenie i degradację 

materiałów przegrody oraz rozwój grzybów i pleśni, co może być także 

niebezpieczne dla zdrowia człowieka. 

 

W wyniku nieszczelności pogorszeniu ulega także ochrona przeciwdźwiękowa. 

 

Miejscami szczególnie narażonymi na występowanie nieszczelności powłoki są 

połączenia jak np: styk ściany i stropodachu, połączenia elementów 

prefabrykowanych, czy miejsce osadzenie stolarki. 
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2.2. Kubatura ogrzewana i przebieg powłoki szczelnej 
powietrznie  

 
Na kubaturę ogrzewaną nowego budynku szpitala (obiekt B) składają się: 

 Kondygnacja parteru wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącego 
budynku i z wyłączeniem pomieszczeń nr 0/42 azot, nr 0/43 tlen i nr 
0/44 odpady pokonsumpcyjne; 

 Piętra I-IV w całości; 

 Kondygnacja techniczna z wyłączeniem komór kurzowych (pom. nr 
5/K1, 5/K2 i 5/K2). 
 

Wszystkie szachty znajdujące się w budynku należy traktować jako część 
ogrzewanej kubatury. 

 
Szczelna powietrznie powłoka zewnętrzna otacza całą kubaturę ogrzewaną, a 
tworzą ją następujące elementy: 
 

 stropodach z prefabrykatów żelbetowych, 

 tynki wewnętrzne (cementowo-wapienne) na murowanych ścianach 
zewnętrznych, 

 elementy prefabrykowanej konstrukcji budynku znajdujące się w obrębie 
murowanych ścian zewnętrznych,  

 ściany zewnętrzne z prefabrykatów żelbetowych, 

 hydroizolacja i wylewka podłogi na gruncie, 

 stolarka okienna, drzwi zewnętrzne,  

 drzwi do komór kurzowych,  

 świetliki dachowe, 

 wzajemne połączenia powyższych elementów, 

 dylatacje, 

 przejścia instalacji sanitarnych i elektrycznych przez powłokę 
zewnętrzną. 

 
 
 
Na rysunku poniżej przedstawiono przebieg powłoki szczelnej powietrznie. 
Rysunek ten pokazuje schematycznie na przykładzie przekroju (A-A) przebieg 
powłoki szczelnej oraz najważniejsze elementy, które się na nią składają.  
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Rys. 1 Schemat przebiegu warstwy szczelnej powietrznie – czerwona przerywana linia 
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2.3. Szczelność tynków wewnętrznych 
 

Część ścian zewnętrznych w budynku wykonana została z bloczków 

silikatowych. W obrębie struktury takich ścian występuje pewien przepływ 

powietrza w spoinach pionowych i poziomych jak i w otworach w obrębie 

samych bloczków, przez co ściany te nie są same z siebie szczelne. Właściwą 

szczelność powietrzną takich ścian zapewnia tynk wewnętrzny. 

 

W projekcie architektonicznym wykonawczym przewidziano na ścianach 

zewnętrznych od strony wnętrza tynki cementowo-wapienne o grubości 1,5cm. 

Rozwiązanie takie przy zastosowaniu się do poniższych wytycznych zapewni 

całkowitą szczelność ściany na przenikanie powietrza. 

 

W projekcie wykonawczym przewidziano wykonanie gładzi wapiennych, które 

jako takie są ważne dla estetyki ścian natomiast nie mają wpływu na uzyskanie 

szczelności powietrznej. 

 

Nie należy wykańczać od środka ścian zewnętrznych przy pomocy płyt 

gipsowo-kartonowych mocowanych metodą „na placki” lub na ruszcie 

stalowym. Takie rozwiązania nie zapewniają odpowiedniej szczelności 

powietrznej!  

 

Tynki wewnętrzne muszą być bezwzględnie wykonane na całej powierzchni 

ścian, co oznacza że muszą być wykonane także w miejscach niewidocznych, 

w których ogólnie przyjętą błędną praktyką jest niewykonywanie tynków.  

 

W szczególności na ścianach zewnętrznych z bloczków silikatowych 

tynki wewnętrzne cementowo-wapienne muszą być wykonane także: 

 

 Poniżej poziomu wykończonej podłogi. Czyli od poziomu 

hydroizolacji w przypadku parteru, i od poziomu stropów w przypadku 

pięter. Tynkowanie ścian należy wykonać przed wykonaniem podłogi 

pływającej lub podniesionej, w przeciwnym razie poniżej powierzchni 

podłogi pozostanie pasek nieotynkowanego muru, przez który 

przedostawać się będzie powietrze.  

 Powyżej poziomu sufitów podwieszonych, aż do poziomu stropów 

lub elementów konstrukcji żelbetowej 

 Za stelażami WC (tzw „Gebertami”) lub stelażami pod umywalki i 

pisuary. Tynki należy wykonać przed montażem tych stelaży. 

 W obrębie szachów - na ścianie zewnętrznej (graniczącej ze 

środowiskiem zewnętrznym)  każdego szachu przylegających do 

ścian zewnętrznych. Tynki te należy wykonać ściany przed 

wykonaniem instalacji w szachcie oraz zamurowaniem szachtu.  

 Pod wszelkimi zabudowami z płyty GK zakrywającymi ścianę 

zewnętrzną.  
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 W miejscach, w których przewiduje się ułożenie na ścianach 

zewnętrznych płytek ceramicznych lub innych okładzin. W takich 

miejscach jeśli tynkowanie ściany lub wyprawa z zaprawy nie zostaną 

wykonane powietrze przedostające się przez fugi w murze będzie 

przepływało do pomieszczenie poprzez przestrzenie za płytkami – 

pustki wynikające z układania na grzebień, placki itp. 

 
Dla zapewniania szczelności nie jest konieczne wykonanie wszystkich warstw 
tynku. wystarczające będzie wykonanie obrzutki grubości min 0,5-1cm i 
wstępne jej wygładzenie. Szczelność zapewni także warstwa o podobnej 
grubości z zaprawy cementowej lub klejowej. W miejscach niewidocznych nie 
jest konieczne wykonywanie gładzi na tynkach.  
 
Kondygnacja techniczne stanowi część kubatury otoczonej powłoką szczelną 
powietrznie, dlatego też powyższe wytyczne mają zastosowanie dla ścian tej 
kondygnacji.  
 
Komory kurzowe na poziomie kondygnacji technicznej ze względu na stały 
dostęp powietrza należy traktować jako środowisko zewnętrzne. Ściany 
wydzielające te pomieszczenia należy uszczelnić analogicznie jak ściany 
zewnętrzne.  

 

2.4. Ściany zewnętrzne prefabrykowane 
 

W budynku część ścian zrealizowano w technologii wielkogabarytowych 
prefabrykatów żelbetowych. Są to ściany klatek schodowych oraz niektóre 
ściany parteru. Elementy prefabrykowane żelbetowe są szczelne powietrznie 
bez konieczności wykonywania tynków wewnętrznych (w odróżnieniu od ścian 
murowanych), tak więc zrealizowane (podczas I etapu prac) połączenia 
pomiędzy tymi elementami zapewniają pełną szczelność.  

 
W przypadku tych ścian nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych prac 
uszczelniających. 
  

 

2.5. Uszczelnienie elementów prefabrykowanej konstrukcji 
żelbetowej w obrębie ścian zewnętrznych 

lokalizacja: miejsca styku stopów międzypiętrowych i stropodachu ze ścianami 
zewnętrznymi o konstrukcji prefabrykowanej z wypełnieniem z bloczków 
silikatowych. Poniżej opisano jakie czynności należy wykonać od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
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2.5.1. Strona wewnętrzna 
 

Należy wykonać uszczelnienie wszystkich szczelin w miejscach połączeń 
elementów prefabrykowanych. 
 
W szczególności dotyczy to takich miejsc jak: 

 Połączenia poziomych belek żelbetowych z elementami stropu (ozn 
„a1” na rys. 2), co dotyczy także miejsc styku żeber stropu z belkami 
(ozn „a2”). 

 Połączenia słupów z belkami poziomymi. Należy tu uwzględnić 
zarówno poziome szczeliny w miejscu oparcia belek na głowicach 
słupów (ozn „b1”), jak i szczeliny pionowe (ozn „b2”). 

 Szczelina pomiędzy belką poziomą a ścianą z bloczków silikatowych 
poniżej (ozn. „c”) . 

 Inne połączenia elementów prefabrykowanych. 
 

 

 
Rys. 2 Miejsce połączenia prefabrykatów żelbetowych widziane od strony wnętrza. Na dolnej 
fotografii oznaczono miejsca, w których konieczne jest wykonanie uszczelnień.  
 
 
  

c 

c 
a1 

a1 

a1 

a2 

a2 

a2 

b2 

b2 b1 

b1 
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. 
  

 

 

Wszystkie szpary wskazane powyżej należy uszczelnić. W miejscach, w których 
wykonano już wypełnienia szczelin z pianki poliuretanowej przed przystąpieniem 
do prac należy usunąć piankę na głębokość 5cm. Następnie należy wypełnić 
szczeliny przy pomocy zaprawy cementowej na głębokość min 4cm przy pomocy 
cienkiej kielni do fugowania. Do wypełnienia można także użyć zaprawy klejowej 
czy tynkarskiej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy powierzchnię należy oczyścić 
i zagruntować, a w dalszej kolejności zakleić przy pomocy uszczelniającej taśmy 
klejącej o szerokości 8-10cm. Należy stosować taśmy elastyczne, które pozwalają 
na kompensację odkształceń powstających przy przemieszczaniu się elementów 
prefabrykowanych. W przypadku węższych szczelin poniżej 10mm można użyć 
silikonu, z tym że szczelinę należy wypełnić do głębokości minimum 3cm.  

Rys. 3 Miejsce połączenia prefabrykatów żelbetowych widziane od 
strony wnętrza.  Na dolnej fotografii oznaczono miejsca, w których 
konieczne jest wykonanie uszczelnień. 

a1 

a1 

a2 

a2 a1 

c 

b1 



 
 
 

12 
 

W miejscach, w których do prefabrykatów przylegają ściany z bloczków 
silikatowych, tynki na nich należy wykonywać aż do prefabrykatu, tak aby 
zachować ciągłość warstwy szczelnej powietrznie. 
 
 

Propozycje materiałowe 

Taśma klejąca 

 „AIRSTOP FLEX” firmy Isocell 

 „Tescon No 1” firmy PRO CLIMA 

 „Tescon Vana” firmy PRO CLIMA.  

 
 
 

2.5.2. Strona zewnętrzna 
 

Od strony zewnętrznej należy wykonać wypełnienia zaprawą połączeń 
elementów prefabrykowanych w miejscach takich jak: 

 

 Pionowe i poziome połączenia słupów z belkami (ozn „d”). 

 Szczelina pomiędzy belką poziomą a ścianą z bloczków silikatowych 
poniżej (ozn. „e”). 

 Inne połączenia elementów prefabrykowanych. 
 
 

 

 

 
Rys. 4 Miejsce połączenia prefabrykatów żelbetowych widziane od strony zewnętrznej. Na 
prawej fotografii oznaczono miejsca, w których konieczne jest wykonanie uszczelnień. 
 
 
Szczeliny wskazane powyżej należy uszczelnić. W pierwszej kolejności niezbędne 
jest usunięcie pianki poliuretanowej znajdującą się w szczelinach do głębokości 
4cm. Następnie należy wypełnić szczeliny przy pomocy zaprawy cementowej na 
głębokość min 3cm. Szczeliny, które zostały wypełnione zaprawą klejową podczas 
I etapu prac należy pozostawić bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 

d 
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2.6. Stropodach 
 
Stropodach zrealizowany jest analogicznie jak stropy między piętrowe. Tworzą 
go prefabrykowane elementy stropowe oparte na belkach. Na elementach 
stropowych wykonany został nadbeton, który jako ciągły element betonowy 
zapewni szczelność stropu. Na stropie wykonano warstwę paroizolacji z papy 
termozgrzewalnej (czasowa hydroiaolacja), która będzie stanowić także 
dodatkowe uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się powietrza.  
 
Stropodach nie wymaga dalszych prac uszczelniających. 

 

2.7. Podłoga na gruncie 
 
Podłoga na gruncie zaprojektowana została jako tzw podłoga pływająca, która 
zostanie  zrealizowana na warstwie betonu o grubości 15 centymetrów. Na tej 
warstwie przewidziana jest hydroizolacja grubości 4mm. Obydwie te warstwy 
są wystarczająco szczelne pod względem przenikania powietrza i zapewnią 
całkowitą szczelność podłogi.   

 
 

2.8. Dylatacja 
 
Budynek składa się z dwóch części, pomiędzy którymi znajduje się dylatacja 
szerokości 5cm. Konieczne jest uszczelnienie wszystkich miejsc w powłoce 
zewnętrznej budynku, przez które ona przebiega – poziomo na dachu, pionowo 
na ścianach zewnętrznych oraz poziomo w strefie podłogi. Uszczelnienie to 
musi być wykonane w taki sposób aby trwale zapewniało elastyczność 
połączenia na wypadek przemieszczenia się względem siebie sekcji budynku. 
Odcinki poziome i pionowe w miejscach styku muszą być ze sobą szczelnie 
połączone.  
 

2.8.1. Dylatacja pionowa na ścianach zewnętrznych 
 

Lokalizacja: przecięcie osi 13-E oraz 13-H na całej wysokości budynku 

 

Uszczelnienie to należy wykonać poprzez przyklejenie od strony 
zewnętrznej taśmy EPDM do warstwy konstrukcyjnej ścian po obu stronach 
dylatacji. Taśma powinna być przyklejona z zachowaniem tzw fałdy 
kompensacyjnej (z naddatkiem w miejscu dylatacji) tak aby zachowała 
ciągłość na wypadek przemieszczeń części budynku. Taśmy należy 
mocować do oczyszczonego, suchego podłoża z wykorzystaniem 
odpowiednich preparatów klejących.  
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Rys. 5 Dylatacja pionowa na ścianach zewnętrznych z taśmy EPDM  
 

 

Uszczelnienie to stanowi uzupełnienie rozwiązania dylatacji 
zaproponowanego w projekcie wykonawczym na rysunku „Zabezpieczenie 
szczeliny dylatacyjnej zewnętrznej” (detal nr 11). Należy je zastosować 
dodatkowo w stosunku do rozwiązań wskazanych na tym rysunku.  
Wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym materiały takie jak profile 
dylatacyjne, kit uszczelniający i sznur dylatacyjny tworzą warstwę 
wiatroizolacji (warstwa zewnętrzna) natomiast opisana powyżej taśma 
EPDM zapewnia ciągłość warstwy szczelnej powietrznie stanowiącej 
jednocześnie paroizolację (warstwa wewnętrzna). Obydwie warstwy są 
niezbędne, a jedna nie może zastąpić drugiej. 

Propozycje materiałowe 

Taśma EPDM 

 taśma „EPDM foil” z klejem „EPDM foil adhesive” firmy GreenteQ 

 
 

2.8.2. Dylatacja pozioma na wysokości attyki 
 

Lokalizacja: wzdłuż osi 13 na styku ściany kondygnacji technicznej i attyki 
na dachu nad IV piętrem, 
 

W projekcie wykonawczym na rysunku „detal uszczelnienia dylatacji przy 
Attyce” (detal nr 10) przewidziano uszczelnienie w postaci profilu 
dylatacyjnego uszczelniającego kontowego. Rozwiązanie takie zapewni 
szczelność powietrzną pod warunkiem należytego przyklejenia profilu do 
ściany oraz attyki. 
 
W ramach prac zrealizowanych podczas I etapu, wykonano uszczelnienie 
dylatacji poprzez wywinięcie papy termozgrzewalnej na attykę, a następnie 
na ścianę (rys. 6 i rys. 7). Papa ta pełni tymczasowo rolę hydroizolacji, a po 
wykonaniu prac II etapu spełniać będzie rolę paroizolacji. Także takie 
rozwiązanie zapewnia ciągłość warstwy szczelnej powietrznie. Ważne jest, 
aby podczas dalszych prac ociepleniowych i dekarskich papa ta nie została 
uszkodzona lub usunięta. 
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Rys. 6 Uszczelnienie dylatacji warstwą 
papy zrealizowane w ramach I etapu prac 
- narożnik. 

Rys. 7 Uszczelnienie dylatacji warstwą 
papy zrealizowane w ramach I etapu prac 
– widok ściany kondygnacji technicznej. 

 
 

2.8.3. Dylatacja pozioma na poziomie podłogi 
 

Lokalizacja: wzdłuż osi 13 w świetle drzwi na poziomie spodu warstw 
podłogowych na  parterze. 

 
Wykonanie warstw posadzki na gruncie czyli „chudego” betonu i 
przewidzianej na nim hydroizolacji w sposób ciągły zapewni w tym miejscu 
szczelność powietrzną.  
 

 

2.9.  Połączenie z budynkiem istniejącym 
 

Zgodnie z projektem wykonawczym łącznik prowadzący do istniejącego 
budynku szpitala jest od niego oddylatowany. Ma on stropodach żelbetowy 
(płyta PL-10) oraz trzpienie żelbetowe w ścianach zewnętrznych (T-1). Żelbet 
jest materiałem nieprzepuszczającym powietrza, dlatego też możliwe jest 
wykonanie uszczelnień od strony zewnętrznej.  
 
Uszczelnienia pionowe należy wykonać analogicznie jak uszczelnienia dylatacji 
zgodnie z podpunktem 2.8.1 z tym, że powierzchnię istniejącej ściany (muru) 
należy oczyścić, zagruntować, wyrównać zaprawą nierówności i ponownie 
zagruntować, tak aby mocować taśmę EPDM do gładkiej powierzchni. 
 
Uszczelnienie poziome można wykonać analogicznie do uszczelnia attyki 
opisanego w podpunkcie 2.8.2 

 
Należy także zapewnić połączenie warstwy hydroiolacji w podłodze ze ścianą 
istniejącego budynku. 
 
 

2.10.  Montaż okien 
 
Sposób wykonania warstwy szczelnej powietrznie w miejscu wbudowania 
okien przedstawiono w projekcie wykonawczym między innymi na rysunkach 
detali nr. 04, 05, 16. Zgodnie z tą dokumentacją szczelne powietrznie 
połączenie okien z tynkami wewnętrznymi zapewnione jest przez taśmę 
uszczelniającą przyklejoną z jednej strony do ramy okna a z drugiej do ościeży. 
Taśmy te zostały wykonane w tamach I etapu prac. Natomiast tynki będą 
realizowane w ramach II etapu prac. 
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W przypadku jeśli zostaną stwierdzone wad w obrębie prac 
uszczelnieniowych zrealizowanych w ramach I etapu, metody ich 
usunięcia zostały opisane w dokumencie „Ocena prac budowlanych w 
zakresie szczelności powietrznej powłoki zewnętrznej” z dnia 07.11.2018r. 
 
Prace uszczelnieniowe przy stolarce w ramach II etapu prac należy wykonać 
zgodnie z poniższym opisami: 
 
Glify boczne i górne 
 
 Sprawdzić czy taśmy uszczelniające nie są przerwane, uszkodzone i czy 

przylegają do podłoża (rys. 8, ozn. „a”). 
 Oczyścić i umyć taśmy z wykorzystaniem detergentu. 
 Opcjonalnie można zastosować listwy przyokienne z PVC przyklejane do 

ramy okna. Ich zastosowanie zwiększają szczelność połączenia. 
 Wykonać tynki na cementowo-wapiennych na glifach bocznych i górnym w 

taki sposób, aby łączyły się w sposób ciągły z tynkami na ścianach (ozn. 
„b”).  

 Wykonać gładzie gipsowe. 
 Jeżeli nie były stosowane profile tynkarskie połączenie pomiędzy ramą 

okna a tynkiem należy wypełnić silikonem akrylowym (ozn. „c”). 
 
 

Propozycje materiałowe 

Listwy przyokienne wewnętrzne z PCV: 

 Listwa BP12 firmy Bella Plast 
 Listwa przyokienna wewnętrzna firmy Kloeber 
 Listwa przyokienna wewnętrzna firmy Protektor 

 
 
Dolna krawędź okna - parapet 
 
 Sprawdzić czy taśmy uszczelniające (rys. 9, ozn. „a”) nie są przerwane, 

uszkodzone i czy przylegają do podłoża. 
 Oczyścić i umyć taśmy z wykorzystaniem detergentu. 
 Poziomą płaszczyznę muru podparapetowego należy otynkować (ozn. „b”) 

w taki sposób aby z jednej strony zachodził ona na 3-4cm na taśmę 
uszczelniającą, a z drugiej łączył się z tynkiem na ścianie. Dzięki temu 
zapewniona zostanie ciągłość warstwy szczelnej powietrznie. W przypadku 

Rys. 8 Montaż okna, glify boczne i górny 

a b c 
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braku tynku powietrze zewnętrzne będzie przedostawało się pomiędzy 
bloczkami pod parapet (pusta przestrzeń lub wypełnienie z pianki 
poliuretanowej)  a następnie do pomieszczenia. Zamiast tynku można 
zastosować zaprawę cementową lub klejową.  

 Zamontować parapet wewnętrzny wsuwając go na 3-5mm pod profil ramy 
okna (ozn. „c”). Parapet powinien mieć szerokość dokładnie taką jak 
zewnętrzna szerokość okna. 

 Po wykonaniu tynków na ścianie pod parapetem miejsce styku należy 
uszczelnić silikonem akrylowym (ozn. „d”).  

 
 

 

 
 
 
 
Uwaga! niedopuszczalne jest wycinanie, usuwanie uszczelnień z masy 
uszczelniającej i taśm wykonanych podczas I etapu prac! 

 
 

2.11.  Montaż drzwi zewnętrznych 
 
Uszczelnienia glifów bocznych i górnego drzwi zewnętrznych należy wykonać 
w sposób analogiczny jak dla okien zgodnie z pkt. 2.10.  
 

2.12.  Klapy oddymiające 
 

2.12.1. Podbudowy pod klapy odymiające  
 

Klapy oddymiające na dachu montowane będą na podbudowach z 
bloczków silikatowych. Ponieważ mur wykonany z takich bloczków nie jest 
szczelny, konieczne będzie otynkowanie wewnętrznych powierzchni 
podbudowy pod klapy, co należy wykonać analogicznie jak w przypadku 
ścian zewnętrznych zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.3. 

 

2.12.2. Szczelny powietrznie montaż klap oddymiających  

Papę termozgrzewalną stanowiącą paroizolację (i czasową hydroizolację) 
należy wywinąć na górną powierzchnię obudowy świetlika i zgrzać (jeśli nie 

Rys. 9 Montaż okna w strefie parapetu, przekrój pionowy 

a 
c 

b d 
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zostało to wykonane w ramach I etapu prac). Przed osadzeniem klap 
oddymiających należy na tej górnej powierzchni po całym obwodzie, 
przykleić na silikon (dla unieruchomienia na czas montażu) sznur 
uszczelniający (ozn. „a”) o średnicy 20-30mm. Następnie należy osadzić 
świetlik sprawdzając czy sznur dokładnie wypełnił szczelinę. Dodatkowo 
można przykleić po obwodzie pas papy termozgrzewalnej łączącej 
obudowę świetlika z papą stanowiącą paroizolację (ozn. „c”). W czasie prac 
wykończeniowych należy zapewnić trwale elastyczne połączenie pomiędzy 
krawędzią obudowy świetlika a tynkiem na ścianie (ozn. „b”) wykonane np. 
z silikonu. 

 

Rys. 10 Schemat wykonania uszczelnień klapy oddymiajacej 

Propozycje materiałowe 

Sznur uszczelniający 

 „sznur uszczelniajacy  (PE)” firmy greenteQ, średnicy 20-30mm 

 ISO-ZELL PE- / PUR-SZNUR OKRĄGŁY firmy  ISO Chemie, średnicy 20-
30mm 

 

 
2.13.  Puszki elektryczne w ścianach zewnętrznych 

Na ścianach zewnętrznych powinny być stosowane odpowiednie szczelne 
puszki z membranami przebiciowymi. Otwory pod puszki należy wykonywać za 
pomocą otwornicy, a bruzdy pod kable za pomocą bruzdownicy. 
Niedopuszczalne jest ich wykuwanie. 

 

  
 

 

Rys. 11 Wykonywanie otworów pod puszki przy pomocy 
otwornicy 

Rys. 12 Puszka głęboka 
firmy Simet  

 
     

c 
a a 

b b 
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W sytuacji, gdy nie ma do dyspozycji specjalnych puszek, można zastosować 
puszki standardowe, ogólnodostępne w handlu. Metoda ta jest bardziej 
pracochłonna. Wówczas przy pomocy otwornicy wykonuje się większy otwór 
(średnica puszki + 2cm), który wypełnia się zaprawą, a następnie wciska się 
puszkę w otwór tak, aby zaprawa szczelnie wypełniła przestrzeń pomiędzy 
puszką a ścianą. Przestrzeń pomiędzy kablem a peszlem należy także 
uszczelnić. 

Propozycje materiałowe 

Puszki podtynkowe 

 Puszka głęboka E107-2K FI60 firmy Simet 

 Puszka płytka E106-2K FI60 firmy Simet 

 Puszki serii ECON®  Multi-Membran firmy Keiser elektro 
 

 

2.14.  Uszczelnienia przejść instalacyjnych przez powłokę 
zewnętrzną  

 

2.14.1. informacje ogólne 
 

Wszystkie przewody instalacyjne w miejscu przejścia przez powłokę 
zewnętrzną wymagają uszczelnienia.  
 
A. Przewody nieizolowane 

W przypadku przewodów nieizolowanych (rys. 13 pkt. A) takich jak np. 
przewody wentylacyjne, wywiewki kanalizacji sanitarnej, zaleca się 
następujący sposób uszczelnienia:  

 Wypełnienie otworu pomiędzy przewodem a krawędzią otworu 
przy pomocy pianki poliuretanowej lub/oraz zaprawy (ozn. „b”). 

 Następnie od strony wnętrza należy przy pomocy krótkich 
odcinków taśmy klejącej połączyć przewód z powierzchnią 
przegrody (ozn. „a”). 

 Gdy przegroda jest ścianą z bloczków silikatowych, które będą 
tynkowane taśmę należy zatynkować. Natomiast w przypadku 
przegród żelbetowych tynkowanie nie jest konieczne.  
 

B. Przewody izolowane wełną mineralną  
Z takim wykonaniem przewodów mamy do czynienia w przypadku 
różnego typu kanałów wentylacyjnych czy kanałów do transportu gazów 
(rys. 13 pkt. B). Izolacja z wełny zabezpieczana jest zazwyczaj 
paroziolacją w postaci folii aluminiowej wykonywanej na miejscu lub 
zintegrowanej z termoizolacją. Wełna mineralna jest materiałem 
przepuszczającym powietrze. Z tego względu dla uniknięcie 
przedostawania się przez nią   powietrza (pomiędzy przewodem i 
paroizolacją), należy wykonać uszczelnienie w następujący sposób: 

 W trakcie montażu kanału należy wykonać jego termoizolację 
(ozn. „c1”) tak aby wystawała na odległości 10-15 cm w stronę 
wnętrza. 

 Wypełnić otwór pomiędzy zaizolowanym przewodem a krawędzią 
otworu przy pomocy niskoprężnej pianki poliuretanowej (ozn. „b”). 

 Następnie od strony wnętrza należy przy pomocy krótkich 
odcinków elastycznej taśmy klejącej połączyć folię aluminiową 
(znajdującą się na termoizolacji)  z powierzchnią przegrody (ozn 
„a”). 
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 Dla powstrzymania infiltracji powietrza poprzez wełnę należy przy 
pomocy taśmy klejącej połączyć powierzchnię przewodu z 
powierzchnią paroziolacji z foli aluminiowej (ozn „d”). 

 Na zakończenie należy wykonać dalszą część termoizolacji wraz 
z paroizolacją (ozn. „c2”). 

 Gdy przegroda jest ścianą z bloczków silikatowych, które będą 
tynkowane taśmę należy zatynkować. Natomiast w przypadku 
przegród żelbetowych tynkowanie nie jest konieczne.  

 
W przypadku przewodów kominowych z izolacją z wełny i zewnętrznym 
płaszczem z blachy nierdzewnej wykonywanie uszczelnienia w warstwie 
termoizolacji nie jest możliwe. Natomiast uszczelnienie pomiędzy 
przegrodą a kominem należy wykonać jak w powyższym opisie. 
 
C. Przewody izolowane materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza  
W przypadku części przewodów o mniejszych średnicach stosuje się 
izolację nasuwaną na te przewody (rys. 13 pkt. C), która jest 
nieprzepuszczalna dla powietrza. Są to np. przewody z czynnikiem 
chłodniczym wyprowadzane do chłodnic dachowych, czy klimatyzatorów. 
Do ich izolowania wykorzystuje się takie materiały jak kauczuk 
syntetyczny, piankę polietylenową, spieniony poliuretan i inne. W tym 
przypadku uszczelnienie należy wykonać w następujący sposób: 

 
 Wypełnienie otworu pomiędzy przewodem a krawędzią otworu 

przy pomocy niskoprężnej pianki poliuretanowej lub/oraz zaprawy 
(ozn. „b”). 

 Termoizolację na przewodzie w odległości 10-15 cm od 
przegrody należy delikatnie zacisnąć, dla wyeliminowania 
infiltracji powietrza pomiędzy rurą a termoizolacją. Należy to 
zrobić w sposób trwały np. stosując opaski zaciskowe lub taśmę 
klejącą (ozn. „e”). 

 Następnie od strony wnętrza należy przy pomocy krótkich 
odcinków taśmy klejącej połączyć termoizolację z powierzchnią 
przegrody (ozn. „a”). 

 Gdy przegroda jest ścianą z bloczków silikatowych, które będą 
tynkowane taśmę należy zatynkować. Natomiast w przypadku 
przegród żelbetowych tynkowanie nie jest konieczne.  

 
 
 

 
 

 
 

A B C 

b b b 

a a 

e 

c1 

c2 
a 

d 

Rys. 13 Schemat  uszczelniania przejść instalacyjnych w powłoce 
zewnętrznej, A – przewody nieizolowane, B – przewody izolowane wełną 
mineralną, C – przewody izolowane materiałem nieprzepuszczalnym dla 
powietrza. 
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Propozycje materiałowe 

Elastyczna taśma klejąca 

 „Tescon Vana” firmy PRO CLIMA. 
 „AIRSTOP FLEX” firmy Isocell 

 
 

2.14.2. Czerpnie i wyrzutnie powietrza w komorach 
kurzowych i na ścianach zewnętrznych 

 
Czerpnie i wyrzutnie w komorach kurzowych należy traktować jak te 
zamontowane w ścianach zewnętrznych. Temperatury w tych komorach 
będą zbliżone do temperatur zewnętrznych, a ich ściany zaizolowane są 
identycznie jak ściany zewnętrzne. 
 
Dla kanałów o większych wymiarach zarówno prostokątnych jak i okrągłych 
proponuje się następujący sposób wykonania uszczelniania (rys. 14): 
 

 W trakcie montażu kanału należy wykonać ramkę z płyty OSB lub 
cienkiej sklejki (ozn. „a”). Powinna ona mieć rozmiar o 10-20cm 
większy niż rozmiar otworu w murze oraz wycięty otwór pod kanał o 
rozmiarze o 2-3 cm większy niż zewnętrzne wymiary kanału.  Jeżeli 
nie jest możliwe wykonie ramki z jednego elementu należy podzielić 
ją na kilka części. Ramkę należy umocować do muru przy pomocy 
kołków rozporowych. 

 Przestrzeń pomiędzy kanałem a murem należy wypełnić materiałem 
izolacyjnym (ozn. „b”) np. twardą wełną mineralną (w bloczkach lub 
płytach). Można też zastosować styropian z tym że należy go dobrze 
dopasować, a ewentualne szczeliny większe niż 4-5mm należy 
wypełnić na całej głębokości pianką poliuretanową. Wykonanie 
termoizolacji w tym miejscu jest niezbędne dla wyeliminowania 
mostka termicznego na styku kanału ze ścianą. Po zrealizowaniu 
tych prac można przystąpić do ocieplenia ściany metodą lekką 
mokrą.  

 Płytę OSB należy połączyć elastyczną taśmą klejącą z kanałem 
(ozn. „c”). Jeśli ramka wykonana jest z kilku elementów należy też 
taśmą zakleić połączenia. 

 Wykonać termoizolację kanału z wełny mineralnej lub innego 
materiału (ozn. „d”).  

 Dla uniknięcia wnikania pary wodnej do termoizolacji należy połączyć 
taśmą styk płyty OSB i folii aluminiowej (ozn. „e”). 

 Pas muru wokół ramki o szerokości 10-15cm należy oczyścić, 
wyrównać zaprawą i zagruntować. Następnie połączyć płytę OSB z 
murem przy pomocy elastycznej taśmy klejące (ozn. „f”). 

 Taśmę przyklejoną na murze zatynkować podczas tynkowania 
ściany na szerokość min 3cm (ozn „g”).  
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Rys. 14 Schemat uszczelnienia ściennej czerpni lub wyrzutni powietrza. 

               

Propozycje materiałowe 

Elastyczna taśma klejąca 

 „Tescon Vana” firmy PRO CLIMA. 
 „AIRSTOP FLEX” firmy Isocell 

 
 
W przypadku kanałów o mniejszych wymiarach uszczelnienie można 
wykonać w następujący sposób (rys. 15): 
 

 W trakcie montażu kanału należy wykonać odcinek jego termoizolacji 
tak aby wystawał na odległości 10-15 cm w stronę wnętrza (ozn. „a”). 

 Wypełnić otwór pomiędzy zaizolowanym przewodem a krawędzią 
otworu przy pomocy pianki poliuretanowej (ozn. „b”). 

 Od strony wnętrza pas muru wokół otworu o szerokości 10-15cm 
należy oczyścić, wyrównać zaprawą i zagruntować. Następnie przy 
pomocy krótkich odcinków elastycznej taśmy klejącej połączyć folię 
aluminiową (znajdującą się na termoizolacji) z powierzchnią 
przegrody (ozn „c”). 

 Dla powstrzymania infiltracji powietrza poprzez wełnę należy przy 
pomocy taśmy klejącej połączyć powierzchnię przewodu z 
powierzchnią paroziolacji z foli aluminiowej (ozn „d”). Można do tego 
wykorzystać taśmę klejącą aluminiową stosowaną przy izolowaniu 
kanałów. 

 Następnie można wykonać dalszą część termoizolacji kanału wraz z 
jej paroizolacją (ozn. „e”). 

 Taśmę przyklejoną na murze zatynkować podczas tynkowania 
ściany na szerokość min 3cm (ozn „g”).  
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Rys. 15 Schemat uszczelnienia ściennej czerpni lub wyrzutni powietrza dla 
mniejszych kanałów. 
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2.14.3. Uszczelnienie wyrzutni helu 
 

Uszczelnienie kanału wyrzutni helu należy wykonać od strony wnętrza 
przed obmurowaniem szachtu. Należy to zrealizować w sposób wskazany 
w punkcie 2.14.1 ppkt. A, tak aby elastyczna taśma klejąca łączyła ścianę 
kanału ze stropem jak na  
rys. 16. 
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Rys. 16 Schemat uszczelnienia wyrzutni helu. Uszczelnienie z taśmy klejącej 
oznaczone kolorem czerwonym.  
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2.14.4. Uszczelnienie grup przewodów instalacji 
sanitarnych i wentylacyjnych wyprowadzonych na dach  

Poniżej przedstawiono sposób wykonania uszczelnień jeśli na dach 
wyprowadzane będą grupy przewodów instalacyjnych np. wentylacyjnych, 
wywiewek dachowych, rur z czynnikiem chłodniczym itp. 

 W pierwszej kolejności należy otynkować ściany murowanej 
podbudowy powyżej poziomu stropu (ozn. „a”). Jest to konieczne, 
gdyż ściana nieotynkowana przepuszcza powietrza, a dopiero po 
otynkowaniu staje się dla niego nieprzepuszczalna.  

 Następnie należy wyciąć płytę z wodoodpornej sklejki (ozn „b”) o 
wymiarach większych niż otwór w podbudowie. W płycie tej należy 
wyciąć okrągłe otwory pod przewody wody lodowej i inne przewody 
rurowe (ozn „k”) oraz otwory prostokątne pod przewody wentylacyjne 
(ozn „j”).  

 Jeżeli nie jest możliwe takie wycięcie płyty, aby powstała 
„poprzeczka” pomiędzy dwoma przewodami wentylacyjnymi, należy 
wtedy wyciąć otwór na dwa przewody wentylacyjne. Następnie płytę 
należy osadzić na obudowie szachtu, uszczelniając szczelinę 
pomiędzy płytą, a wykonaną na murkach papą termozgrzewalną 
(ozn. „c”) przy pomocy silikonu lub jeśli szpara jest większa przy 
pomocy sznura uszczelniającego.  

 Następnie przez otwory w płycie należy przeprowadzić przewody 
wentylacyjne i pozostałe przewody.  
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 W dalszej kolejności wykonać od spodu uszczelnienia z taśmy 
klejącej (ozn. „d) pomiędzy powierzchnią płyty a przewodami. 
Analogiczne uszczelnienia należy wykonać od góry (ozn. „e”). 
Uszczelnienia te należy kleić pod termoizolację zakładaną na 
przewodach wentylacyjnych (zgodnie z pkt, 2.14 ppkt. B). 
Przyklejenie uszczelnień na termoizolację przewodów (ozn. „i”) 
skutkowało by tym, że powietrze przepływało by przez termoizolację.   

 W miejscach, w których nie jest możliwe wykonanie uszczelnień 
takich jak opisane wyżej jak np. w szczelinach, należy wykonać 
wypełnienie z pianki poliuretanowej (ozn. „f”), które będzie stanowiło 
podkład pod właściwy materiał uszczelniający. Następnie od góry 
należy wykonać uszczelnienie ze sznura uszczelniającego o 
średnicy 40-50 mm. Ewentualne szczeliny w narożach i miejscach 
przecięcia sznura można uzupełnić silikonem.  

 W ostatniej kolejności należy wykonać paroizolację z papy 
termozgrzewanej i połączyć ją z warstwą paroizoalcji stropu (ozn. 
„h”). 

 Na końcu należy wykonać obróbki dekarskie (ozn. „k”) 

 

 

 
 
 
Rys. 17 Uszczelnienie przejścia grupy przewodów przez stropodach 

Propozycje materiałowe 

Taśma klejąca 

 „Tescon Vana” firmy PRO CLIMA. 
 „AIRSTOP FLEX” firmy Isocell 

 
Sznur uszczelniający 

 „sznur uszczelniający” (PE)” firmy greenteQ 

 ISO-ZELL PE- / PUR-SZNUR OKRĄGŁY firmy  ISO Chemie,  
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2.14.5. Pojedyncze kable przechodzące przez ścianę 
zewnętrzną.  

Częstym przypadkiem jest konieczność wyprowadzenia pojedynczego 
kabla elektrycznego lub teletechnicznego prowadzonego na zewnątrz np. 
dla obsługi oświetlenia, przycisku dzwonka, domofonu itp. Kable takie 
prowadzone są poprzez otwór wywiercony w ścianie murowanej lub 
żelbetowej.  

Dla uniknięcia przedostawania się powietrza należy od strony wnętrza 
przestrzeń wokół kabla wypełnić na głębokość 4-5cm masą uszczelniającą 
trwale elastyczną np. silikonem. Należy pozostawić niewypełnione ostatni 
1cm otworu, które należy wypełnić masą tynkarską lub gipsem. 

W przypadku kabli prowadzonych w peszlach należy wypełnić przestrzeń 
pomiędzy peszlem a ścianą otworu w murze. Dodatkowo należy także 
uszczelnić miejsce wlotu kabla do peszla. 

2.14.6. Przepusty kablowe w dachu  

Dla potrzeb wyprowadzenia kabli elektrycznych nieosłoniętych (ozn. „b”) 
oraz kabli elektrycznych w peszlach (ozn. „c”) zazwyczaj stosuje się 
przepusty w stropodachu (ozn „a”), które wykonane są jako elementy 
systemowe lub na miejscu z kształtek np. Spiro. Konieczne jest 
zabezpieczenie takiego przejścia przed przedostawaniem się powietrza. Po 
wciągnięciu wszystkich przewodów elektrycznych należy wypełnić 
przestrzeń między nimi a rurą pianką poliuretanową p.poż (ozn. „d”). Należy 
to zrobić do głębokości 5-10cm od wlotu rury osłonowej, na odcinku 15-
20cm. Pianka ta będzie stanowić warstwę nośną pod właściwą substancję 
uszczelniającą. Na piance należy wykonać właściwe uszczelnienie grubości 
1-3cm z bitumicznej masy uszczelniającej (np. dekarskiej) lub z silikonu 
(ozn. „e”). Dopuszczalne jest także wykonanie uszczelnienia od góry 
zamiast od dołu. Szczelinę pomiędzy stropem żelbetowym, a rurą przepusu 
należy uszczelnić taśmą klejącą (ozn. „f”) zgodnie z wytycznymi z punktu 
2.14.1 ppkt. A. 

Należy także uszczelnić 
wszystkie wloty kabli do 
pojedynczych peszli (ozn. „g”).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 18 Schemat uszczelnienia 
przepustu kablowego w dachu. 
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2.14.7. Przepusty kablowe w podłodze z rur osłonowych 
tzw „Arotów” 

Do pomieszczeń na parterze zazwyczaj doprowadzone są karbowane rury 
osłonowe (ozn. „a”) przeznaczone do wciągnięcia w nie przewodów 
elektrycznych (ozn. „b”) oraz przewodów elektrycznych w peszlach (ozn. 
„c”). Rury te mają połączenie ze środowiskiem zewnętrznym – może 
przedostawać się przez nie powietrze. Aby temu zapobiec, po wciągnięciu 
w te rury wszystkich przewodów należy wypełnić przestrzeń między nimi a 
rurą pianką poliuretanową p.poż (ozn. „d”). Należy to zrobić do głębokości 
5-10cm od wlotu rury osłonowej, na odcinku 15-20cm. Pianka ta będzie 
stanowić warstwę nośną pod właściwą substancję uszczelniającą. Na 
piance należy wykonać uszczelnienie grubości 1-3cm z bitumicznej masy 
uszczelniającej (np. dekarskiej) lub z silikonu (ozn. „e”).   

Należy także uszczelnić wszystkie wloty kabli do pojedynczych peszli (ozn. 
„f”).  

 

Rys. 19 Zdjęcie przepustów kablowych 
przechodzących przez podłogę. 

Rys. 20 Schemat uszczelnienia przepustu 
kablowego w podłodze. 
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