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Federacja poprzez swojego członka jakim jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Firm Budowlano - Wykończeniowych podjęła i prowadzi prace mające na celu
polepszenie i praktyczne uporządkowanie prac związanych z docieplaniem ścian
zewnętrznych budynków.
Między innymi prowadzimy obserwacje wiele prac dociepleniowych na terenie
miasta Warszawy. Pragniemy wynikami z jednej naszej obserwacji podzielić się
Szanownym Panem.
W latach dziewięćdziesiątych wybudowano przy ul. Górczewskiej 47 budynek
mieszkalny wielorodzinny o wysokości łącznej 12 kondygnacji. Ściany zewnętrzne
tego budynku zrealizowane zostały krzywo. Mając na uwadze wymieniony przypadek
oraz poprawę współczynnika „k” zarządca budynku postanowił go docieplić.
Nie jest nam znany cały proces przygotowanie przedmiotowego przedsięwzięcia
docieplającego. Natomiast same obserwacje wykonywanych prac docieplających
budzą nasze poważne zastrzeżenia. I tak m.in.:
1. stosowanie nieprawidłowej technologii wyrównywania ścian powyżej
wysokości 25,0 m. ponad powierzchnię trenu. Do wyrównywania ścian
wykonawca stosuje płyty styropianowe, do których przykleja płyty z wełny
mineralnej o stałej grubości. Tym samym narusza m.in. § 214.6
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie /Dz.u. nr.75. poz.690/,
2. stosowana do docieplenia technologia firmy KNAUF posiada ważną aprobatę
techniczną ITB nr. AT-15-4884-015 oraz Certyfikat nr. 318/2002
dopuszczający do obrotu i stosowania technologię ocieplania ścian
zewnętrznych na izolacji styropianowej. Nie posiada natomiast ważnego
Certyfikatu Zgodności dopuszczającego do obrotu i stosowania technologia
na wełnie mineralnej , zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z
dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności /Dz.U. nr. 55 z 1998 r. poz.
362/ Ponadto, istniejąca aprobata techniczna ITB AT-15-5533-02 firmy
KNAUF na zestaw materiałów do wykonywania ociepleń na izolacji na
izolacji z wełny mineralnej, nie jest aprobatą techniczną na system
dociepleniowy, a jedynie aprobatą techniczną na zestaw wyrobów w niej
wymienionych tj. kleje podkładów i tynki. Tym samy realizacja docieplenia
powyżej 25 m. jest dokonywana wg. nieuprawnionego do stosowania
rozwiązania.,
3. dziwi stosowanie do mocowania płyt z wełny mineralnej łączników
mechanicznych z trzpieniami z tworzyw sztucznych,
4. budzi nasze wątpliwości stosowana tkanina szklana do wykonania warstwy
zbrojącej. Naszym zdaniem, na pewno nie jest to siatka o symbolu ST 112100/7 jaka została umieszczona w dopuszczonej, a wyżej wymienionej
technologii firmy KNAUF. Jest to zapewne tkanina o niżej parametrach
technicznych o wymaganych,
5. innym przykładem budzącym niepokój jest fakt stosowania do wykonania
przedmiotowego docieplenia min. kleju do płytek ceramicznych nie
występującego produktu w aprobatach technicznych firmy KNAUF na
ocieplanie ścian.
Mając na uwadze, że przedstawiony przypadek jest nie odosobnionym zjawiskiem
w realizacji docieplania ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych w Polsce,
zwracam się d Pana z uprzejmą prośbą o:
• szczególne zainteresowanie się przedmiotową sprawą i podjęcie stosownych
przedsięwzięć aby zjawiska tego rodzaju wyeliminować z praktyki
budowlanej,
• jeżeli zostaną potwierdzone zgłoszone nieprawidłowości, wyciągnięcia
prawem dopuszczalnych konsekwencji do osób, które naruszyły
obowiązujące przepisy oraz polecenie naprawy powstałych nieprawidłowości.
Będę Panu mocno zobowiązany za przekazanie informacji o podjętych przez GUMB
działaniach i ich wynikach w przedmiotowej sprawie.

