
Ciepłe zimy i upalne lata, czyli zmiany
klimatu oraz ich wpływ na budowę domów

Białe święta Bożego Narodzenia już za kilka lat mogą być wyłącznie miłym
wspomnieniem. Szybkie i odczuwalne zmiany klimatyczne, jakich jesteśmy
świadkami sprawiają, że do kwestii budowy domu powinniśmy podejść jak do
długoterminowego planu. Wzrost średniej temperatury, duża ilość opadów czy
częstsze występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych to tylko
niektóre z tych, które należy wziąć pod uwagę.

Prognozy synoptyków, którzy zapowiadali, że zima 2017/2018 będzie jedną z najmroźniejszych i
najbardziej śnieżnych od lat, póki co nie sprawdziły się. Z wyjątkiem kilku chłodniejszych dni i
białego puchu w rejonach górskich, tę najzimniejszą z pór roku możemy zaliczyć do jednej z bardziej
łagodnych. Tendencja ta zdaniem meteorologów będzie tylko postępować, a zmiany klimatu będą
jeszcze bardziej wyraźne. Jak wpłynie to na proces związany z budową domu? Z jakich materiałów
powinniśmy korzystać, by był on solidny i wytrzymały?

Klimatyzacja zamiast ocieplenia
Pogłębiający się efekt cieplarniany i idące wraz z nim zmiany klimatyczne mogą w dłuższej
perspektywie czasu całkowicie zmienić nasze środowisko życia. Malejące, roczne amplitudy
temperatury w Polsce już dziś są sygnałem postępujących przemian. Co w praktyce oznacza to dla
nas? Przede wszystkim niższe koszty ogrzewania budynków oraz brak konieczności stosowania
drogich materiałów termoizolacyjnych, takich jak styropian czy wełna mineralna. Nasze domy nie
będą już bowiem chroniły nas przed zimnem, a wręcz odwrotnie – staną się miejscem, w którym
szukać będziemy ochłody i schronienia przed upałem. Słońce i wysoka temperatura staną się jednak
czynnikami, którym stawić czoła będą musiały materiały do budowy domu. Dachówka, elewacja, jak i
okucia to elementy najbardziej narażone na niekorzystne działanie sił natury. Aby zminimalizować
skutki dużego nasłonecznienia, wybierać będziemy produkty z materiałów i surowców odpornych na
działanie promieni UV. Już dziś producenci wielu branż, stosując nowoczesne technologie,
udoskonalają swoje wyroby pod tym kątem. W przyszłości najodpowiedniejsze będzie też stosowanie
pastelowych, delikatnych barw, na których ewentualne odbarwienia staną się praktycznie
niewidoczne.

Deszcze niespokojne
Zmiany klimatu skutkować będą m.in. zanikającymi opadami śniegu. Ich miejsce zajmą jednak inne
zjawiska atmosferyczne. Gwałtowne burze i towarzyszące im intensywne opady deszczu oraz silny i
porywisty wiatr to zagrożenia, z którymi coraz częściej musimy mierzyć się już dziś. Bardzo ważną



kwestią staje się w związku z tym wybór odpowiedniego pokrycia dachowego oraz systemu
orynnowania, które skutecznie zabezpieczą nasz dom. W pierwszym przypadku zaleca się stosowanie
poszycia wykonanego z cięższego materiału, np. ceramiki. Istotne są także wzmocnienie montażu i
dobre uszczelnienie, które zniwelują niebezpieczeństwo zerwania dachu podczas wichury i zalania w
czasie ulewy. Nie mniejszą uwagę powinniśmy poświęcać wyborowi systemu rynnowego. – Ze
względu na położenie geograficzne naszego kraju, zalecamy stosowanie rynien o głębszym profilu,
który jest w stanie przyjąć większe ilości wody opadowej. Z obfitymi opadami dobrze poradzą sobie
także rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym. Gwarantują one większą przepustowość, a
tym samym większość wydajność całego systemu. W ofercie rynkowej dostępne są także systemy, w
których krawędź rynny została wywinięta do wewnątrz. Tego typu rozwiązanie zapobiega
przelewaniu się nadmiaru wody podczas intensywnych opadów, chroniąc jednocześnie elewację
budynku przed zalaniem - radzi Magdalena Gardyła, ekspert firmy Galeco, polskiego producenta
systemów rynnowych.

Kluczowy dobór materiałów
Duża wilgotność powietrza, z którą coraz częściej spotykamy się wiosną i latem, nie tylko
niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, ale też ma bardzo szkodliwy wpływ na wiele
zewnętrznych elementów domu. Zawilgocenie w połączeniu z wysoką temperaturą tworzy idealne
środowisko do rozwoju pleśni i grzybów. Najbardziej narażone są na nie wszelkie drewniane i
metalowe powierzchnie. Te ostatnie szybko ulegają korozji, a niezabezpieczone odpowiednio drewno
gnije i zużywa się. W takich warunkach cierpią również wewnętrzne i zewnętrzne tynki, na których
pojawia się nieestetyczny osad. Nasz dom możemy jednak łatwo zaadaptować do zmieniających się
warunków klimatycznych. Ważne jednak, by już na etapie wyboru materiału szukać produktów o
długotrwałej odporności na działanie wilgoci. Wszelkiego rodzaju zaprawy, tynki, farby i masy
powinny charakteryzować się wysoką hydrofobowością. Tylko stosując tego typu rozwiązania
zadbamy o wygląd naszego domu i wydłużymy jego żywotność.
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