
Izolacja dla pokoleń – wełna mineralna
zachowuje właściwości nawet przez 55 lat

Dom to inwestycja długofalowa, gdyż z reguły nie budujemy go tylko z myślą o
sobie, ale również o swoich dzieciach czy wnukach. Z tego względu tak dużą
wagę przywiązujemy do jakości zastosowanych materiałów budowlanych, w
tym do izolacji, która stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa i komfortu
użytkowania domu. Jak wynika z badań stowarzyszenia Eurima, wełna
mineralna (szklana i skalna) spełnia te oczekiwania nawet przez 55 lat.

Wytrzymałości i niezmienności właściwości wełny mineralnej na przestrzeni 55 lat dowodzi badanie,
przeprowadzone przez jeden z czołowych instytutów specjalizujących się w badaniach wyrobów
budowlanych – FIW (Research Institute for Thermal Insulation) z Monachium na zlecenie
Stowarzyszenia Eurima (European Insulation Manufacturers Association). Organizacja przetestowała
w warunkach laboratoryjnych parametry techniczne, w tym właściwości cieplne izolacji z wełny
mineralnej. Próbki do badania pochodziły z siedmiu różnych budynków, zlokalizowanych w kilku
różnych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Holandii, Szwajcarii oraz na Litwie, gdzie zostały
zamontowane między 1960 a 1995 rokiem. Zostały one pobrane z czterech ścian zewnętrznych i
trzech dachów, a następnie przesłane bezpośrednio do laboratorium FIW. Jakie były wyniki?
  

Wełna mineralna – produkt wieczny?

Badanie potwierdziło wiedzę, jaką producenci wełny mineralnej posiadają od dawna, jednak do tej
pory brakowało kompleksowych badań, które udowadniałoby parametry wełny mineralnej po
kilkudziesięciu latach jej użytkowania – Produkty z wełny mineralnej nie zmieniają swoich wymiarów
pod wpływem temperatury, nie podlegają korozji biologicznej i co najważniejsze – nie zmieniają
swoich właściwości termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ nawet po kilkudziesięciu
latach pozostaje na tym samym poziomie, gwarantując użytkownikowi, że straty ciepła z budynku nie
będą się powiększać z biegiem lat. Badanie Eurimy tylko potwierdziło te właściwości – mówi Anna
Gil, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego z ISOVER.

W podsumowaniu badania instytut FIW napisał: „Izolacja z wełny mineralnej zastosowana w
konstrukcji budynku, przebadana po 20 do 55 lat użytkowania, w każdym przypadku spełnia swoją
funkcję i wykazuje doskonałe właściwości cieplne. Dla wszystkich testowanych wyrobów,
przewodność cieplna była lepsza lub prawie równa od zadeklarowanej w momencie jej produkcji”.



Badanie potwierdziło, że konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę, zachowują wymagane parametry
termiczne nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją
producenta.

Trudno o lepsze świadectwo długowieczności wełny mineralnej oraz jej potwierdzonej przydatności
dla kilku pokoleń.
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