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SYSTEMY NAPRAW
I REMONTÓW ELEWACJI

O FIRMIE
Marka SKAŁA istnieje na rynku budowlanym od 1997 roku i jest kojarzona z wysoką jakością produkowanych materiałów elewacyjnych. Firma wykorzystuje, stale doskonali i tworzy nowe, innowacyjne
rozwiązania i technologie w budownictwie. Jesteśmy polską ﬁrmą, która aktywnie współpracuje z
wieloma partnerami w kraju i zagranicą przez co w ramach współpracy i wymiany doświadczeń,
uzyskujemy dostęp do najlepszych i najnowszych aktualnie surowców i technologii.

najważniejsze
daty ﬁrmy

1994 - Powstanie przedsiębiorstwa
1996 - Rozpoczęcie dystrybucji specjalistycznych materiałów ociepleniowych
1997 - Pierwsze realizacje ociepleń budynków z zastosowaniem autorskich technologii
2001 - Otwarcie nowej siedziby przedsiębiorstwa
2006 - Uruchomienie produkcji tynków i farb dekoracyjnych
2008 - Pierwsze zgłoszenia patentowe autorskich technologii remontów i napraw
systemów ociepleń budynków
2009 - Pozyskanie funduszy europejskich oraz rozbudowa hali produkcji farb i tynków
2011 - Rozbudowa przedsiębiorstwa o zakład produkcji klejów i zapraw
2011 - Rozszerzenie oferty o produkty i systemy ociepleniowe marki SKAŁA
2013 - Wprowadzenie nowych, opatentowanych, autorskich technologii
2014 - Powstanie marki POWERtherm, nowej grupy produktów systemów ociepleniowych
2016 - Realizacje remontów ociepleń z użyciem technologii RENOVADEX

Celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie znaczącej pozycji w branży dociepleniowej ze szczególnym
uwzględnieniem technologii, które ukierunkowane są na ochronę środowiska naturalnego.
Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować silną i stabilną pozycję
na rynku producentów materiałów budowlanych, a marka SKAŁA jest rozpoznawana i utożsamiana
z innowacyjnymi technologiami ociepleniowymi dla budownictwa energooszczędnego.

Grylewicz Marek

Grylewicz Grzegorz

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. produkcji

Członek Zarządu - Pełnomocnik ds. handlowych

diagnostyka i ocena
techniczna elewacji
naprawa istniejących
ociepleń
rozwiązanie techniczne
„docieplenia ociepleń”
likwidacja skażeń
mikrobiologicznych

energooszczędnie
bez „efektu biedronki”
efektywnie
innowacyjnie
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OBECNY STAN
OCIEPLEŃ BUDYNKÓW
Trwałość ociepleń budynków, wykonanych wg systemu ETICS
zgodnie z technologią oraz właściwie eksploatowanych, określana
jest na około 25-30 lat.

Punktowe i liniowe mostki termiczne na elewacji

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, analiz i monitoringów
procesów starzenia się oraz destrukcji warstw wierzchnich zidentyﬁkowanych budynków wynika, że w Polsce trudno znaleźć budynki,
szczególnie z wielkiej płyty, na których ocieplenia "przeżyłyby"
więcej niż 25 lat. Stopień destrukcji warstw tynkowych i zbrojonych wymaga zasadniczej renowacji, a w zasadzie wymiany tych
warstw na nowe.
Przeprowadzona w ogromnej skali i przy użyciu środków budżetowych, akcja docieplania budynków z wielkiej płyty (jako metoda
usuwania wad technologicznych) była konieczna, ale jak okazuje
się dzisiaj, niewystarczająca z punktu ochrony cieplnej w obecnych
warunkach polityki energetycznej.

Odspojona i popękana elewacja

Ocieplane w latach 90-tych i późniejszych budynki wielkopłytowe,
w aktualnym stanie, nie spełniają wymagań ochrony przed stratami ciepła.
Na podstawie dziesiątek wykonanych odkrywek oraz badań laboratoryjnych z całym przekonaniem można potwierdzić doskonałą
jakość płyt styropianowych M-15 lub M-20 pod istniejącymi, zdegradowanymi, wierzchnimi warstwami ETICS.

Badanie właściwości termoizolacyjnych styropianu

Nie ulega żadnej wątpliwości, że praktycznie wszystkie stare ocieplenia można pozostawić jako pośrednią warstwę izolacji w czasie
rehabilitacji cieplnej remontowanego budynku. Zdecydowana
większość płyt styropianowych z lat osiemdziesiątych wykazuje
parametry wytrzymałościowe i właściwości oporu przenikania
strumienia ciepła nie gorsze niż produkowane obecnie.

Nasze rozwiązania objęte Krajowymi Ocenami Technicznymi AT-15-4378/2016, AT-15-6005/2015 oraz
AT-15-8880/2012 przeznaczone są dla budynków:
NIEOCIEPLONYCH poprzez zastosowanie opatentowanej technologii przyklejania styropianu bez
użycia łączników mechanicznych w systemach SKAŁA S STANDARD, SKAŁA S DUAL LAYER, jak
również z użyciem łącznika RENOVADEX Rx 240 w tak zwanym „ciepłym montażu”.
OCIEPLONYCH Z WADAMI WYKONAWCZYMI poprzez naprawę istniejącego układu bez potrzeby
usuwania uszkodzonego ocieplenia w technologii SKAŁA S RENOVADEX oraz SKAŁA W RENOVADEX.
OCIEPLONYCH Z ZAMIAREM MONTAŻU DODATKOWEGO OCIEPLENIA poprzez montaż dodatkowego układu izolacyjnego do istniejącego ocieplenia w technologii SKAŁA S RENOVADEX oraz
SKAŁA W RENOVADEX bez względu na ich stan techniczny.
Obecnie w dokumentacjach projektowych napraw i remontów elewacji spotkać można stosowanie
nawet 8 i więcej łączników mechanicznych na jeden metr kwadratowy. Przy zastosowaniu łączników
RENOVADEX Rx 240 z iniekcją kleju poliuretanowego w systemach takich jak SKAŁA S RENOVADEX
lub SKAŁA W RENOVADEX ilość łączników mechanicznych może zostać znacznie zmniejszona ograniczając w dużym stopniu degradację podłoża.
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
A MOSTKI PUNKTOWE
Wraz ze wzrostem grubości i jakości izolacyjnej płyt ocieplających ściany budynków zmieniły się warunki pracy łączników
mechanicznych w warstwach izolacji ETICS.

Nieestetyczny wygląd elewacji - tzw. „efekt biedronki”

Łączniki do termoizolacji, mocowane w płaszczyźnie płyt izolacyjnych ocieplenia bez zagłębienia i zatyczki termoizolacyjnej
lub zagłębiane "zbyt płytko" – w szczególności łączniki z trzpieniami stalowymi - przyczyniają się do powstania wysoko emisyjnych, punktowych mostków cieplnych pogarszających w znacznym stopniu sprawność termoizolacyjną ocieplenia. Obniżają
również trwałość oraz wpływają negatywnie na wygląd warstwy
wierzchniej ocieplonych budynków tworząc warunki do występowania tzw. "efektu biedronki", czyli pojawiania się nieestetycznych plam na elewacji.

Obraz termowizyjny ocieplenia z użyciem wielu łączników mechanicznych

Obraz termowizyjny miejsca zamocowania łącznika mechanicznego

Technologia zastosowana w systemach ociepleń SKAŁA S STANDARD, SKAŁA S DUAL LAYER oraz SKAŁA
S RENOVADEX pozwala zniwelować możliwość występowania mostków termicznych na ociepleniu lub
naprawie elewacji ocieplenia oraz ogranicza możliwość występowania nieestetycznych plam na elewacji.

-4,0 OC
-4,5 OC
-5,0 OC
-5,5 OC
-6,0 OC
-6,5 OC
-7,0 OC
-7,5 OC
Obraz termowizyjny ocieplenia wykonanego przy użyciu technologii RENOVADEX
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WIĘCEJ
NIE ZAWSZE
OZNACZA LEPIEJ
ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH
A WSPÓŁCZYNNIK U
Stosując łączniki mechaniczne do mocowania izolacji cieplnej budynków należy uwzględnić korektę
współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej przegrody.
Wzór na korektę współczynnika U:

∆Uf = α

λf Af nf
d0

Rl
RT.h

Przykład wyliczenia korekty współczynnika U dla zastosowania 4 łączników o średnicy całkowitej łącznika 10 mm, średnicy rdzenia ze stali ocynkowanej 8 mm, długości 200 mm, w tym 50 mm zakotwionej.

50 (5,03x10-5) 4
∆Uf = 0,8
0,15

4,167
W
= 0,042 2
4,692
mK

Na rynku budowlanym można zauważyć tendencję do stosowania coraz większej ilości łączników mechanicznych. Ilość od 4 do 6 łączników na 1 m2 to na chwilę obecną "standard" w ocieplaniu budynków.
Biorąc pod uwagę powyższy przykład wyliczenia korekty współczynnika ∆Uf oraz wymagany od 2021
roku dla nowo projektowanych i remontowanych budynków współczynnik przenikania ciepła U dla ścian
budynków (0,20 W/m2K) można sobie uświadomić jak wielki wpływ na osiągnięcie wymaganych parametrów izolacyjnych ma rodzaj i ilość łączników mechanicznych. Nadmierne stosowanie łączników powoduje konieczność stosowania grubszych warstw izolacji.
Poniżej przykładowy schemat zastosowania łączników mechanicznych w porównaniu do innowacyjnego
systemu SKAŁA S RENOVADEX, w którym każdy łącznik mechaniczny RENOVADEX Rx 240 z iniekcją
kleju poliuretanowego jest dodatkowo zaślepiony zatyczką styropianową, zapobiegając tym samym
powstawaniu punktowych mostków termicznych oraz ograniczając w znacznym stopniu straty ciepła.

Ilość łączników używana
w standardowych ociepleniach
(6-8 sztuk na 1 m2)
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SKAŁA S RENOVADEX
(maksymalnie 4 sztuki na 1 m2)
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WYMAGANIA
IZOLACYJNOŚCI
CIEPLNEJ
wg załącznika do rozporządzenia MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926).
Wartość współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich
rodzajów budynków, z uwzględnieniem poprawek ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji,
łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(MAX)
określone w poniższej tabeli:
Rodzaj przegrody i temperatura
w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(MAX) [W/(m2K)]
od 1 stycznia
2014 r.

od 1 stycznia
2017 r.

od 1 stycznia
2021 r.

0,25
0,45
0,90

0,23
0,45
0,90

0,20

Ściany zewnętrzne:
a) przy ti 160C
b) przy 80C ti 160C
c) przy ti 80C

0,45
0,90

PROBLEM DEGRADACJI PODŁOŻA
Niezawodność zamocowania dodatkowych płyt
poprzez istniejące ocieplenie, pewność prawidłowego
zakotwienia łączników, ograniczenie ilości stosowanych łączników z trzpieniami stalowymi, które tworzą
mostki termiczne i powiększają wartość strat ciepła to
główne tematy techniczne dotyczące przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. Planując kosztowne "zrzucanie", niespełniającego wymagań, istniejącego ocieplenia ze ścian budynków i zastępowanie go nowym
układem dociepleniowym, projektując remont elewacji poprzez naprawę istniejącego układu czy wykonanie docieplenie ocieplenia, w każdym przypadku,
należy wziąć pod uwagę wpływ zastosowania kolejnych
łączników mechanicznych na podłoże.

Odłupanie betonu w płycie fakturowej z systemu WK-70 po przewierceniu
wiertarką udarową. Efekt tzw. stożka - otwór 10 mm.

W przypadku budynków z wielkiej płyty nadmierne stosowanie łączników mechanicznych może być ze
szkodą dla trwałości płyt fakturowych. Kolejne otwory dla łączników, wykonywane przy użyciu funkcji
udaru w wiertarkach, wyrywają z tyłu płyty tzw. stożki odłupania o dużej powierzchni. Im więcej perforacji z udarem, tym "mniej" betonu w płycie. Sposób montażu warstw styropianu w systemach SKAŁA
S STANDARD, SKAŁA S DUAL LAYER oraz SKAŁA S RENOVADEX ogranicza ilość stosowanych łączników mechanicznych nawet do 2 sztuk na 1 m2 ocieplenia, co pozwala uniknąć niepotrzebnej degradacji
ścian.
SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI
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SYSTEM NAPRAWY OCIEPLENIA
Z UŻYCIEM NAKŁADKI
WZMACNIAJĄCEJ
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1. Podłoże (wielka płyta WK-70)
2. Stary układ ociepleniowy
3. Klej poliuretanowy RENOVADEX PU/
SKAŁA PU
4. Tuleja łącznika RENOVADEX RX 240
5. Talerzyk dociskowy RENOVADEX RX
6. Siatka z włókna szklanego AKE 145 /
SKAŁA 145
7. Klej do zatapiania siatki DEKOFIX/
SKAŁA KS
8. Podkład tynkarski SKAŁA POB, SKAŁA
POS, SKAŁA POW
9. Wyprawa tynkarska SKAŁA TAB,
SKAŁA TAN, SKAŁA THB, SKAŁA TIB,
SKAŁA TSB, SKAŁA TSN
10. Zatyczka styropianowa
11. Nakładka wzmacniająca z siatki zbrojącej
WSZ RENOVADEX

1

4

3 5

2
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Rozwiązania technologiczne objęte
aprobatą techniczną
AT 15-4378/2016 zastosowane
w systemach: SKAŁA S STANDARD,
SKAŁA S DUAL LAYER, SKAŁA S
RENOVADEX są chronione prawem
patentowym ("Sposób przyklejania
ściennych układów izolacyjnych")
UPRP nr 221344 I 224032 I
226419.
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SYSTEM NAPRAWY OCIEPLENIA
POPRZEZ DOŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY
IZOLACYJNEJ
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SYSTEM NAPRAWY OCIEPLENIA
POPRZEZ DOŁOŻENIE NOWEJ
WARSTWY IZOLACYJNEJ
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1. Podłoże (wielka płyta WK-70)
2. Stary układ ociepleniowy
3. Klej poliuretanowy RENOVADEX PU/
SKAŁA PU
4. Klej do przyklejania styropianu SKAŁA KS
5. Styropian – nowa warstwa
6. Tuleja łącznika RENOVADEX RX 240
7. Talerzyk dociskowy RENOVADEX RX
8. Siatka z włókna szklanego AKE 145 /
SKAŁA 145
9. Klej do zatapiania siatki DEKOFIX/ SKAŁA KS
10. Podkład tynkarski SKAŁA POB, SKAŁA POS,
SKAŁA POW
11. Wyprawa tynkarska SKAŁA TAB,
SKAŁA TAN, SKAŁA THB, SKAŁA TIB,
SKAŁA TSB, SKAŁA TSN
12. Zatyczka styropianowa
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1

6

2

3

5

7

12

Rozwiązania technologiczne objęte
aprobatą techniczną
AT 15-4378/2016 zastosowane
w systemach: SKAŁA S STANDARD,
SKAŁA S DUAL LAYER, SKAŁA S
RENOVADEX są chronione prawem
patentowym ("Sposób przyklejania
ściennych układów izolacyjnych")
UPRP nr 221344 I 224032 I
226419.

SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI

8

ZALETY I KORZYŚCI
STOSOWANIA SYSTEMÓW
SKAŁA S RENOVADEX

zalety
zalety

korzyści
korzyści

nadzór technologiczny
na budowie

bieżąca pomoc
technologiczna

materiały
najwyższej jakości

gwarancja prawidłowego
wykonania ocieplenia

innowacyjne, opatentowane
technologie

oszczędność
energii

stosowanie zatyczek
styropianowych

brak mostków punktowych
tzw. „efektu biedronki”

minimalna ilość łączników
mechanicznych na 1m2

krótszy czas wykonania
robót ociepleniowych

brak konieczności usuwania
istniejącego ocieplenia

ocieplenie
w niższej cenie

najwyższa odporność na uderzenia i obciążenie wiatrem

ochrona
środowiska

pewność zakotwienia
łącznika w podłożu

pewne i trwałe
ocieplenie

produkty z formułą BIO STOP
oraz BIO STOP Forte

wysoka ochrona przed
skażeniem mikrobiologicznym

Wybierając systemy napraw i remontów ociepleń SKAŁA S RENOVADEX oraz SKAŁA W RENOVADEX
stawiasz na innowacyjność i energooszczędność. Dzięki naszemu nadzorowi technologicznemu monitorującemu proces na każdym etapie od oceny stanu elewacji, projektowania po wykonanie elewacji masz
gwarancję, że Twoje ocieplenie będzie pewne i trwałe.
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JEDEN ŁĄCZNIK
ROZWIĄZANIEM
WIELU PROBLEMÓW
System SKAŁA S RENOVADEX to nowoczesna i unikalna technologia m. in. do mocowania klejowo-mechanicznego nowych warstw izolacji na dotychczas istniejących ociepleniach (bez względu na ich stan
techniczny) w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na
stan techniczny wymaga renowacji. Technologia SKAŁA S RENOVADEX oparta jest na wykorzystaniu
unikalnych i wszechstronnych zalet łącznika RENOVADEX Rx 240 z funkcją iniekcji kleju poliuretanowego RENOVADEX PU przez otwór wewnętrzny korpusu łącznika.

RENOVADEX
Rx 240

RENOVADEX Rx 240 T1i
z trzpieniem plastikowym

RENOVADEX Rx 240 ST1i
z trzpieniem metalowym

RENOVADEX Rx 240 T2i
z trzpieniem plastikowym

RENOVADEX Rx 240 ST2i
z trzpieniem metalowym

Wyjątkową cechą zamocowań z użyciem łącznika RENOVADEX Rx 240 metodą węzłów punktowo
-płaszczyznowych jest możliwość jednoczesnego wzmocnienia mocowania do podłoża starego układu
ocieplenia, a następnie zamocowanie mechaniczne dołożonej warstwy izolacji na jednym korpusie łącznika
przy użyciu dwóch nakręcanych talerzyków na część gwintowaną. Mocowanie w systemie SKAŁA S
RENOVADEX umożliwia kilkukrotne ograniczenie ilości stosowanych łączników w stosunku do łączników klasycznych i tym samym ogranicza w istotny sposób niszczenie płyt osłonowych lub innych podłoży
ściennych, w szczególności szczelinowych. Zastosowanie odpowiedniej zatyczki styropianowej wraz
z łącznikiem RENOVADEX Rx 240 z iniekcją kleju poliuretanowego eliminuje powstanie punktowych
mostków termicznych, co pozwala osiągnąć najwyższą izolacyjność cieplną nowej warstwy ocieplenia.
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NAPRAWA ODSPOJONYCH
OCIEPLEŃ NA BUDYNKACH
WIELOKONDYGNACYJNYCH
Stan techniczny ocieplenia elewacji budynku wykonanego w 2005 roku, spełniającego wymagania izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywać od 2021 roku, wskazywał na zagrożenie całkowitym odspojeniem i odpadnięciem od konstrukcji budynku. Renowacja przeprowadzona z użyciem rozwiązań innych
producentów w 2014 roku nie poprawiła estetyki jak i stanu technicznego elewacji. Ekspertyza techniczna wykonana w 2016 roku zalecała całkowity demontaż odspojonego ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego i ponowne wykonanie nowego ocieplenia zgodnie z projektem.

Zdegradowane i zbyt słabe podłoże

Odspojenie tynku wraz z warstwą kleju

Odspojona, popękana elewacja grożąca całkowitym odpadnięciem

Po dokonanych badaniach na miejscu jak i testach przeprowadzonnych w dziale badań technologii
SKAŁA stwierdzono, że dane ocieplenie kwaliﬁkuje się do naprawy przy użyciu technologii RENOVADEX. W 2016 roku wykonano remont elewacji w technologii SKAŁA S RENOVADEX.
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Odkrywka i nawiercenie otworu pod łącznik

Iniekcja preparatu wzmacniającego SKAŁA FORCE

Montaż łącznika RENOVADEX Rx 240
wraz z nakładką wzmacniającą

Iniekcja kleju poliuretanowego RENOVADEX PU

Montaż trzpienia w tulei RENOVADEX

Umieszczenie zatyczki i zatopienie w kleju
nakładki wzmacniającej

Fragment elewacji po wykonaniu węzłów

Podłoże pod wykonanie warstwy zbrojącej

Wykonanie warstwy zbrojącej

Budynek po naprawie ocieplenia w systemie SKAŁA S RENOVADEX

SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI
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DOCIEPLENIE BUDYNKU
Z ZACHOWANIEM
ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA
W wielu przypadkach wskutek oddziaływania czasu, błędów projektowych jak również nieprawidłowego
wykonania ocieplenia, elewacja budynku ulega degradacji, a warstwa izolacyjna nie spełnia aktualnych
wymagań izolacyjności cieplnej. Wieloletnie obserwacje, testy i pomiary warstw izolacyjnych (styropianu)
ocieplonych budynków nie wykazują utraty swoich parametrów izolacyjnych i mogą pozostać jako
pośrednia warstwa izolacji przy wykonaniu nowego docieplenia.

Nałożenie klejów na styropian

Wygląd elewacji przed renowacją

Przyklejanie styropianu do elewacji

Frezowanie otworu

Nawiercenie otworu pod łącznik

Oczyszczanie otworu sprężonym powietrzem

Gruntowanie preparatem SKAŁA FORCE

Montaż łącznika RENOVADEX Rx 240

Iniekcja kleju poliuretanowego RENOVADEX PU

Montaż zatyczki styropianowej

Wyrównanie powierzchni styropianu

Zatopienie siatki zbrojącej w kleju na całości elewacji
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Budynek po dociepleniu z zachowaniem istniejącego układu izolacyjnego w systemie SKAŁA S RENOVADEX

DBAMY O ŚRODOWISKO !!!
Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest metodą coraz częściej braną pod
uwagę przy planowaniu renowacji. Zastosowanie nowego ocieplenia na już istniejące jest znacznie
tańsze niż usunięcie starego systemu i wykonanie nowego, które wiąże się z demontażem istniejącego
układu izolacji i jego utylizacji oraz kosztownymi zabiegami wyrównywania i czyszczenia podłoża.

Demontaż istniejącej warstwy styropianu pod nowe ocieplenie

Docieplenie ocieplenia w technologii RENOVADEX bez demontażu istniejącej izolacji

Powszechnie stosowana metoda usuwania istniejących układów ociepleniowych nie spełniających
wymogów i warunków technicznych przekłada się
na znaczne zanieczyszczenie środowiska spowodowane samym procesem demontażu jak również
utylizacją zdemontowanego materiału izolacyjnego.

Jeśli to tylko możliwe, powinno się stosować
środki i technologie przyjazne środowisku. Naprawy i remonty ociepleń w technologii RENOVADEX
bazują na wykorzystaniu istniejącego ocieplenia
bez względu na ich stan techniczny. Należy zawsze
rozważyć wykorzystanie istniejącej warstwy ocieplenia przed jej niepotrzebnym usunięciem.

SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI
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NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA
Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
akty wandalizmu czy przez coraz częściej występujące w naszym klimacie gradobicia, obok pożarów
i zalań, stanowią coraz większy procent szkód na
ocieplonych elewacjach budynków.

Grad

Inne „czynniki niszczące”

Wysoka jakość systemów dociepleń SKAŁA pozwala
znacznie ograniczyć powstania tego typu szkód
mechanicznych. Systemy SKAŁA S STANDARD,
SKAŁA S DUAL LAYER oraz SKAŁA S RENOVADEX
z akrylowymi oraz silikatowo-silikonowymi wyprawami tynkarskimi charakteryzują się najwyższą
klasą odporności na uderzenia - kategoria Kat. I.
(Krajowa Ocena Techniczna AT 15-4378/2016).

siła niszcząca [kN]

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
2

1
0,5

mocowanie z użyciem
standardowego łącznika
mechanicznego
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systemy mocowań z użyciem
łączników mechanicznych
i siatki zbrojącej stosowanych obecnie

system napraw ociepleń
SKAŁA S RENOVADEX
z użyciem łącznika RENOVADEX Rx 240, kleju poliuretanowego RENOVADEX PU
oraz nakładki wzmacniającej

SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI

RENOWACJE BUDYNKÓW
SKAŻONYCH
MIKROBIOLOGICZNIE

Mikrobiologiczne skażenie elewacji

Ochrona budynków przed korozją biologiczną należy do poważnych
problemów budownictwa, a w kontekście budynków ocieplonych
styropianem zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia.
Skażenie mikrobiologiczne w postaci alg i grzybów, często rozwijających się na ścianach budynków od strony północnej, wrastających w podłoże nawet na głębokość 1-2 mm tworzą nieestetyczne
zielono-szare plamy. Obok trudnych do usunięcia plam na elewacji
mikroorganizmy mogą powodować powierzchniową korozję, działając na tynki organiczne wydzielanymi kwasami i innymi substancjami.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z praktykami i naukowcami
z Niemiec, ﬁrma SKAŁA opracowała metody zabezpieczenia materiałów elewacyjnych i wykonywania remontów oraz odnowy elewacji skażonych mikrobiologicznie.
Firma SKAŁA produkuje najnowszej generacji tynki, farby elewacyjne i preparaty
wzbogacone w formułę BIO STOP, która znacznie ogranicza destrukcyjne skutki
działania mikroorganizmów. Preparat SKAŁA RENOVA skutecznie usuwa grzyby
i glony z elewacji zabezpieczając ją przed ponownym skażeniem mikrobiologicznym. SKAŁA BIOMAL zabezpiecza nieskażone lub oczyszczone ściany zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd elewacji.

Elewacja skażona
mikrobiologicznie

Po zastosowaniu
SKAŁA RENOVA

SYSTEMY NAPRAW I REMONTÓW ELEWACJI
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OPATENTOWANE
TECHNOLOGIE
PATENT NR 221344
Sposób naprawy istniejących układów izolacyjnych i element kotwiący do
tego sposobu.
Przedmiotem wynalazku jest sposób naprawy istniejących układów izolacyjnych ścian budynków i element kotwiący do tego sposobu naprawy
zwłaszcza ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych osłoniętych
płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej stanowiących izolację
termiczną lub akustyczną.

PATENT NR 224032
Sposób przyklejania ściennych układów izolacyjnych.
Przedmiotem wynalazku jest sposób przyklejania bezspoinowych układów
izolacyjnych ścian obiektów budowlanych i budynków w zewnętrznych
zespolonych systemach ocieplenia (External Thermal Insulation Composite
System – ETICS) zwaną metodą „lekką-mokrą”, a zwłaszcza ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych osłanianych elementami z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej stanowiących izolację termiczną lub akustyczną.

PATENT NR 226419
Sposób i urządzenie kotwiące do naprawy i układania izolacji wielowarstwowej ścian obiektów budowlanych.
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie kotwiące do naprawy
i układania ocieplenia wielowarstwowego ścian obiektów budowlanych
istniejących układów izolacyjnych ścian budynków zwłaszcza ścian
zewnętrznych w budynkach mieszkalnych osłoniętych płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej stanowiących izolację termiczną lub akustyczną.
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NASZE
REALIZACJE
Wśród naszych realizacji można znaleźć budynki wielokondygnacyjne, obiekty usługowo-handlowe,
zabytkowe jak również domy jednorodzinne i inne. Nasi doradcy do każdego projektu podchodzą indywidualnie proponując najlepsze rozwiązanie dla Twojego budynku .

KATOWICE

TYCHY

SOSNOWIEC

KĘDZIERZYN-KOŹLE

TYCHY

KATOWICE

TYCHY

TYCHY

KATOWICE

TYCHY

SOSNOWIEC

GLIWICE
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