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 Kompletny przewodnik dla  

inwestorów i majsterkowiczów,  

firm budowlanych, projektantów,  

 architektów i handlowców  
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Podziękowanie 
 

Proszę mi najpierw pozwolić podziękować sobie za zainteresowanie 

naszą eKsiążką. Zrobiłeś właśnie pierwszy krok do zapewnienia tego, 

aby Twój dom był ciepły, przytulny i energetycznie oszczędny! To 

wszystko oszczędza jednocześnie Twoje ciężko zarobione pieniądze. 

 

Ten przewodnik napisaliśmy w tym celu, abyś mógł uzyskać 

podstawowe wiadomości o tym jak, dlaczego i gdzie izolować. 

 

Jeżeli szukasz czegoś konkretniejszego albo informacji technicznych, 

skontaktuj się z nami, a my przekażemy Ci niezbędne dane. 



Czym jest izolacja? 
 

 

Izolacja jest produktem, który stosuje się do zmniejszenia prędkości 

przepływu ciepła w Twoim domu. Zmniejszając prędkość przepływu 

energii cieplnej można zapewnić, aby w Twoim domu była 

utrzymywana taka temperaturą, którą chcesz. W każdej porze roku 

izolacja pomoże Ci utrzymać w domu optymalną temperaturę; ciepło 

w zimie i chłód latem. 

Trzeba tu wspomnieć, że izolacja jest ustawowym wymaganiem przy 

budowie nowych domów i przy projektowaniu remontów i że musi 

spełniać określone wymagania niezbędne do odbioru zgodnie 

z przepisami budowlanymi. 

 
 

Korzyści z izolacji 
 

 

 
Oszczędza Twoje         Pomaga utrzymać           Pomoże zmniejszyć       

pieniądze przy                  stałą temperaturę,    wewnętrzny hałas 

rachunkach za energię        którą wybierzesz    
 

 

Czy wiesz, że? 
 

W roku 1965 oszałamiające było wymagania uzyskania 

współczynnika przenikania ciepła U dla ścian 1,7 (W/m2.K), a dziś 

przepisy budowlane dla nowego budynku wymagają wartości U 

nieprzekraczających 0,18 (W/m2.K)! 



Jak działa izolacja? 
 

Najprostszym sposobem, aby zrozumieć, jak działa izolacja, jest 
wyobrazić sobie, że ubieramy swój dom w piękny, puszysty sweter, 
żeby nie było mu zimno. 
Komu to by się nie spodobało? 

 

Żeby zrozumieć, jak działa izolacja, trzeba się zastanowić nad tym, jak 

przemieszcza się ciepło. Są trzy różne sposoby przenoszenia ciepła, 

z których każdy działa inaczej, ale wszystkie razem powodują, że Twój 

dom traci (albo odbiera) ciepło. 
 

Przewodzenie ciepła 
W zimie, kiedy wstaniesz z ciepłego łóżka i bosymi stopami dotkniesz 

zimnych płytek podłogowych w swojej łazience, to zawsze odczujesz 

chłód. To właśnie jest przewodzenie ciepła. 
 

Przewodzenie ciepła najprościej odbywa się tak, że ciepło jest 

przekazywane między dwoma ciałami, które się stykają. Ciepło 

będzie zawsze podnosić temperaturę chłodniejszego ciała. 
 

A jak to wpływa na Twój dom? Całe ciepło, które wytworzysz w 

swoim domu, wędruje sobie do Twojej podłogi i dalej na zewnątrz z 

domu i do ziemi na dół. Zostaje na zawsze utracone. 



Konwekcja – unoszenie 
 

Potem mamy unoszenie. To jest wtedy, kiedy ciepło przepływa 

między cieczami albo gazami (na przykład w powietrzu). Słyszałeś na 

pewno takie powiedzenie? ,,Unosi się jak gorące powietrze.“ Tak 

właśnie działa unoszenie. Ogrzane powietrze będzie się zawsze 

unosić do góry i tłoczyć zimne powietrze w dół. Ten proces powtarza 

się nieustannie. 

 

Bez izolacji całe to ciepło utracisz przez swój dach i ściany. Ale, czy 

ktoś chce płacić za ciepło POZA swoim domem? 



Promieniowanie cieplne  
 

Ostatnim sposobem przekazywania ciepła jest promieniowanie. 

Promieniowanie cieplne jest wyjątkowe dlatego, że nie dochodzi do 

przekazywania ciepła przez kontakt między obiektami /ciałami/ albo 

gazami / cieczami/. Ciepło jest przekazywane na zasadzie promieniowania 

podczerwonego, które jest niewidzialne dla oka ludzkiego. 

 

Ciepło i wrażenie przytulności tworzone przez grzejnik? To miłe ciepło 

jest nam przekazywane w drodze promieniowania.  

Większość tradycyjnych izolacji redukuje tylko ciepło przenoszone 

przez przewodzenie i unoszenie. Oczywiście istnieją też typy izolacji 

(takie, jak SuperFOIL), które ograniczają również przepływ ciepła 

przez promieniowanie. 

 

Zmniejszając promieniowanie zapewniamy, że nasz dom będzie 

cieplejszy zimą i chłodniejszy latem! 



Jak się instaluje izolację? 
 
Izolację zwykle instaluje się w dachu, ścianach i podłodze w 

zależności od wybranego produktu. Większość ludzi wykonuje teraz 

izolację zewnętrzną swojego domu i często domków letniskowych 

działkowych, mieszkalnych przyczep turystycznych i budynków 

komercyjnych. Z pewnością nie wymieniliśmy wszystkich 

przypadków. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

A jeżeli już mowa o izolacji, to jedynym ograniczeniem jest już tylko 

Twoja wyobraźnia! 

 

Czy wiesz, że? 
Nieizolowany dom może tracić nawet 60 % swojego 

ciepła przez podłogę, dach i ściany.

DACH    ŚCIANA          PODŁOGA 



Zanim zdecydujesz, który 

typ izolacji wybierzesz… 
 

Trzeba najpierw przeanalizować kilka ważnych spraw. 

 

 

Czy chcesz zainstalować izolację we własnym zakresie, czy 
chcesz to zlecić do wykonania. Co Ci bardziej odpowiada?  
 
Ważne jest uświadomić sobie, że nie wszystkie izolacje są 

jednakowe! Niektóre izolacje są łatwe do wykonania, ale niektóre 

wymagają wiedzy fachowej i/albo specjalnych urządzeń. Wiele 

tradycyjnych typów izolacji może też wywołać wiele bałaganu 

podczas montażu. Czy masz miejsce i czas na docinanie na wymiar i 

likwidację zbędnego odpadu? 

 

Wiek Twojego domu 
Przy rozpatrywaniu różnych izolacji ważne jest ustalenie, co trzeba 

zainstalować, żeby nie miało to wpływu na konstrukcję domu. A 

jeżeli chodzi o starszy albo historyczny budynek lub przeciwnie, o 

nowoczesny obiekt high-tech, to zawsze trzeba się zastanowić, ile 

miejsca musi zająć izolacja, aby dało się osiągnąć zamierzony cel. 

 

Jaka jest żywotność izolacji? 
Zgodnie z powyższym nie wszystkie izolacje zachowują się tak samo. 

Przy wyborze typu izolacji jest ważne, aby jej żywotność była długa, 

Obecnie jednak nie musimy się tym nadmiernie przejmować, 

ponieważ niektóre typy izolacji mają już żywotność użytkową +50 lat! 

 



Gdzie zastosujesz izolację? 
 
Nie każda izolacja nadaje się do każdego projektu. Koniecznie trzeba 

zapewnić właściwą izolację do swojego projektu. Wiele tradycyjnych 

izolacji często wymaga różnych specjalnych wyrobów do podłóg, 

ścian i dachu. Trzeba się zastanowić czy dla danego typu izolacji jest 

wystarczająco dużo miejsca. 

 

 

Co chcesz osiągnąć? 
 
Czy za pomocą izolacji chcesz tylko dodać trochę ciepła do swojego 

domu? Czy chcesz spełnić wymagania przepisów budowlanych w 

swoim nowym domu (albo może chcesz je przekroczyć)?  

Szukasz większych oszczędności w rachunkach za energię?  

Każde z tych pytań prowadzi do innego typu izolacji, trzeba sobie na 

nie odpowiedzieć przed wybraniem określonego typu izolacji, aby 

uzyskać pełną satysfakcję i zgodność! 



 

Płyty poliizocyjanurowe (PIR) / 

poliuretanowe (PUR)  
Płyty PIR są aktualnie jednym z najczęściej stosowanych typów 

izolacji, co jest spowodowane ich wysoką wartością rezystancji 

cieplnej R i możliwością wykorzystania w różnych typach aplikacji. 

 

Są łatwo dostępne w większości dużych marketów dla 

majsterkowiczów oraz online. 

Dzięki mocnej konstrukcji te płyty mają dobrą wytrzymałość 

strukturalną. Płyty poliuretanowe PUR są produkowane w taki sam 

sposób jak płyty PIR, ale dzięki swojej procedurze technologicznej są 

trochę cieńsze i osiągają jeszcze lepsze wartości rezystancji cieplnej R. 
 



Chociaż stosuje się je na bieżąco, to i płyty PIR i PUR mają swoje 

wady. Dzięki swojej konstrukcji płyty są dostarczane tylko w dużych, 

fabrycznych wymiarach, są grube i objętościowe. 

Ze względu na ich wielkość mogą być kłopotliwe przy transporcie i 

przechowywaniu. Przy manipulowaniu tymi płytami trzeba też 

postępować ostrożnie, ponieważ przy uderzeniach można je 

uszkodzić. Oprócz tego podczas instalacji i przy cięciu i montażu płyt 

powstaje znaczny bałagan i dużo odpadu. 

 

Chociaż mają one dużą wartość rezystancji cieplnej R, to jednak ich 

skuteczność z czasem zmniejsza się, ponieważ środki porotwórcze 

stosowane do produkcji płyt mogą z czasem zanikać, co powoduje, że 

dla utrzymania takiej samej skuteczności izolacji w długim horyzoncie 

czasowym trzeba będzie wymienić albo pogrubić izolację. 

 

Cenowo korzystne, płyty spienione znajdują się na samym czubku 

skali cen, przy czym płyty poliuretanowe są najdroższe. 

Idealne do dachów płaskich, ścian z bloczków ceramicznych i stałych 

podłóg. 

 
 

    Możliwe zastosowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena       PIR ** / PUR * 
 

Skuteczność     **** 
 

Łatwość instalacji    ** 
 

Oszczędność miejsca    PIR *** / PUR ****  
 

    DACH             ŚCIANA             PODŁOGA 



Włókno szklane / 

Wełna mineralna 
 
Kiedy myślimy o tej izolacji, to pewnie od razu pomyślimy sobie, że 

jest ona napuszona jak wata cukrowa, a przecież jest to włókno 

szklane / wełna mineralna. 

 

To była jedna z pierwszych izolacji stosowanych do domów. 

 

Kiedy myślimy o wacie szklanej, to ma ona swoje zalety. Jest bardzo 

tania i łatwo można ją kupić gdziekolwiek w sklepie albo online. 

 

Zapewnia doskonałą izolację akustyczną, a jej kolejną zaletą jest to, 

że jest niepalna. 



Niestety, przy izolacji watą szklaną ścian poddasza na poziomie 

stropu cechy negatywne są często przeważające i mogą znacznie 

więcej kosztować właściciela domu w dłuższym horyzoncie 

czasowym. 

W porównwniu z innymi instalacjami dostępnymi w sklepach, nie 

zapewnia takiej samej skuteczności cieplnej. Ponadto z czasem 

prostuje się, co oznacza, że traci swoją początkową wartość 

rezystancji cieplnej R i będzie ją trzeba systematycznie wymieniać. 

 

Wata szklana jest również podatna na wilgoć 

spowodowaną kondensacją, co może powodować problemy z pleśnią 

w Waszym domu. Jeżeli przy instalacji nie korzysta się 

z odpowiedniego wyposażenia, to zagraża podrażnienie skóry i płuc. 

 

Cena jest rozsądna, wata szklana / wełna mineralna jest jednym z 

tańszych typów izolacji na rynku, jeżeli chodzi o koszty materiału, ale 

na skutek wymaganej grubości może dojść nawet do kosztów 

wielokrotnie wyższych,  niż dla innych materiałów, na przykład 

drewna. 

Najlepsze wykorzystanie do ścian z bloczków ceramicznych i do 

izolacji poddasza na poziomie stropu. 

 
    Możliwe zastosowania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena       ***** 
 

Skuteczność     **** 
 

Łatwość instalacji    ** 
 

Oszczędność miejsca    * 

    DACH             ŚCIANA             PODŁOGA 



Folia wielowarstwowa 
 
Folie wielowarstwowe są na rynku w porównaniu z innymi typami 

izolacji zupełną nowością i teraz zaczynają opanowywać rynek izolacji 

cieplnych dzięki swoim rewelacyjnym wartościom współczynnika 

rezystancji cieplnej R w kombinacji z profilami. 

 

W odróżnieniu od pozostałych izolacji, folia wielowarstwowa chroni 

przed wszystkimi 3 sposobami przenoszenia ciepła. Jest to całkowicie 

elastyczny produkt, który oferuje rozwiązanie z oszczędnością 

miejsca, łatwą instalacją i żywotnością 50 lat + bez utraty 

właściwości. 

 

Folia wielowarstwowa może być używana niezależnie albo w 

połączeniu z innymi typami izolacji, aby spełnić albo przekroczyć 

zwykłe wymagania dotyczące izolacji cieplnej.



Izolacja wielowarstwowa jest instalowana jako warstwa pływająca i 

jako taka unika typowych wad izolacji, jakimi są mostki cieplne na 

zimno i marnotrawstwo materiału przy cięciu i montażu między 

krokwiami. 

Dzięki swemu wyjątkowemu składowi przy instalacji wewnętrznej 

działa ona też jako warstwa do regulacji zawartości pary (jak SF19+) 

albo jako oddychająca membrana przy instalacji zewnętrznej (jak 

SF19BB). 

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność, izolacje wielowarstwowe 

powinny być instalowane ze szczeliną powietrzną po obu stronach 

(to może zwiększyć nawet 1,42 raza wartość R-rezystancji cieplnej 

bez dodatkowych kosztów!), co łatwo daje się uzyskać przy 

zastosowaniu drewnianych łat. 

 

Izolacja wielowarstwowa ma konkurencyjną cenę i  dzięki wyżej 

wymienionym zaletom pomoże Wam oszczędzić koszty na materiał i 

na robociznę przez mniejszenie całkowitej ilości produktów, które 

trzeba zainstalować. 

Najlepiej zastosować w jakimkolwiek projekcie – różne typy 

umożliwiają wykorzystanie do różnych typów aplikacji. 

 

 

       Możliwe zastosowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena       **** 
 

Skuteczność     **** 
 

Łatwość instalacji    ** 
 

Oszczędność miejsca    **** 

    DACH             ŚCIANA             PODŁOGA 



Wdmuchiwana pianka 
 
Wdmuchiwana pianka jest skuteczną izolacją, która jest stosowana w 

trudno dostępnych miejscach, zarówno w dachu jak i w ścianach. 

 

Dzięki temu sposobowi instalacji można uniknąć problemów 

z montażem, które wiążą się ze zwykłą izolacją z pianki, przez 

wypełnienie nawet niewielkich szczelin, co pozwala osiągnąć większą 

skuteczność. 

 

Istnieją dwa typy wdmuchiwanej pianki, z komórką otwartą i 

zamkniętą. Typ z otwartymi komórkami jest wodoszczelny, ale 

zwiększa przepuszczalność pary wodnej. Natomiast pianka 

z komórkami zamkniętymi komórkami może być również stosowana 

do ocieplenia ścian i dachu.



Dwie główne wady piankowej izolacji wdmuchiwanej to ubytek 

izolacji w czasie i fakt, że musi być instalowana przez specjalistów. 

Nie można jej użyć zamiast innej izolacji. 
 

Jeżeli jest już na swoim miejscu, to trudno jest ją usunąć, a przy 

wadliwym wykonaniu może nawet spowodować uszkodzenie 

struktury budynku. Powoduje również wielki bałagan podczas 

instalacji. 

 

Trzeba też pamietać, że typ z zamkniętymi komórkami wymaga 

dostatecznej wentylacji, aby zapobiec kondensacji pary wodnej. 

 

Pianka wdmuchiwana jest jedną z najdroższych izolacji, które są 
stosowane, bo instalację muszą wykonywać specjaliści. 
 
Najwłaściwsze zastosowanie jest w trudno dostępnych miejscach, jak 

na przykład dachy i ściany. 

 
 
 
 
 
       Możliwe zastosowania  
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena       * 
 

Skuteczność     **** 
 

Łatwość instalacji    ** 
 

Oszczędność miejsca    **** 

    DACH           ŚCIANA
              



 Rady + Triki 
 
 

Chcesz zmniejszyć hałas wewnątrz i ocieplić 

swój dom?  Zastosuj kombinację waty 

mineralnej i SuperFOIL. Kombinacja tych 

dwóch produktów zapewni podwójny efekt 

dzięki ich gęstości i szczelności. 

 

 

 

 

Przybliżoną wartość współczynnika przenikania ciepła  

U można obliczyć w domu za pomocą prostego wzoru.  

Znajdujemy wartość rezystancji cieplnej R wybranej 

izolacji, a potem 1 dzielimy przez tę liczbę.  

 

 

 

 

 

Ułatwiajmy sobie pracę. Przy izolacji stosujemy 

elektryczny przyrząd do cięcia, aby nie męczyć 

się przy ręcznym docinaniu. 

 
 
 
 
Uzyskaj lepszy efekt działania swoich grzejników. Kup 

folię SuperFOIL i umieść ją za grzejnikami.  

Całe ciepło, które wchodziło w ścianę, odbije się teraz  

do Twojego pokoju.  



Rady + Triki 
 
 

Masz już izolację, ale chcesz ją ulepszyć? Nie 

musisz zawsze demontować istniejącej izolacji. 

Zastosuj folię refleksyjną w kombinacji ze 

swoją starą izolacją dla poprawienia wartości 

współczynnika przenikania ciepła U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelną przestrzeń mieszkalną uzyskujemy  

uszczelniając wszystkie szczeliny i otwory taśmą 

foliową. To zapewni jeszcze lepsze parametry  

Twojej izolacji. 

 

 

 

Jeżeli chodzi o rezystancję cieplną R to, im 

większa jest liczba, tym lepszy jest efekt. Dla 

współczynnika przenikania ciepła U 

poszukujemy najmniejszej wartości, aby skutek 

był jak najlepszy! 

 
 

? 
 

V r 



 

 

 

 

Kontakt SuperFOIL 

 
 

Więcej informacji albo danych o naszym asortymencie 

folii wielowarstwowych SuperFOIL można znaleźć na: 

www.superfoil.pl 

  albo 

zatelefonować pod numer: +420 777 316 447 

albo 

napisać na adres e-mailowy: 

obchod@thirdsolution.eu 

 

 

Możemy również udostępnić więcej szczegółowych 

informacji o naszych izolacjach oraz przekazać uwagi 

dotyczące ich instalacji. 

 

Nasz przyjazny i dobrze poinformowany zespół zawsze z 

przyjemnością pomoże Ci w uzyskaniu odpowiedzi na 

ewentualne pytania. 

 

 

 

 

 
Wyjaśnienie firmy THIRD SOLUTION s.r.o.: 

Ta eKsiążka została przetłumaczona z angielskiego oryginału  

w Ostrawie dnia 10.05.2020 

 
 



 


