
Mostki termiczne – lepiej zapobiegać, niż
leczyć

Nikt z nas nie chce płacić wysokich rachunków za ogrzewanie – dotyczy to
zarówno właścicieli starszych, jak i nowych budynków. Szczególnie w
przypadku obiektów wybudowanych przed laty często spotykany problem,
powodujący straty cennej energii cieplnej, stanowią mostki termiczne. Zwykle
niewidoczne gołym okiem, jednak dość powszechne i niezwykle uciążliwe.
Czym więc tak naprawdę są, w jaki sposób powstają i jak uchronić przed nimi
dom?

Mostki termiczne mogą mieć wpływ na spadek komfortu użytkowania budynku oraz zwiększenie
kosztów jego ogrzewania. Dają o sobie znać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy utrzymanie
odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach jest szczególnie istotne. Dlatego też warto wiedzieć,
co zrobić, aby skutecznie przeciwdziałać powstawaniu tego problemu.

Czym właściwie są mostki termiczne ?
Mostek termiczny (czasami nazywany także cieplnym) to, najprościej rzecz ujmując, punkt
znajdujący się w przegrodzie zewnętrznej budynku, np. ścianie, przy drzwiach czy oknach, przez
który ciepło „ucieka” z wnętrza domu. Ma on zazwyczaj wyższy, niż położone w jego sąsiedztwie
elementy, współczynnik przewodzenia ciepła. W wyniku tego, przy różnicy temperatur wewnątrz i na
zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego wychładzania przegrody.

Wyróżniamy dwa rodzaje mostków termicznych: punktowe i liniowe. Pierwsze z nich pojawiają się
zazwyczaj na niewielkim obszarze, gdzie występuje wyższa przewodność cieplna, np. w wyniku
uszkodzenia izolacji termicznej. Drugie, znacznie groźniejsze, powstają, gdy brakuje termoizolacji
lub też, gdy zostaje przerwana jej ciągłość. Powodów ich występowania może być wiele – często jest
to wina nieprawidłowo wykonanego montażu okien lub drzwi zewnętrznych. Zjawisko to niesie ze
sobą również ryzyko zawilgocenia ścian oraz tworzenia się pleśni i grzybów. Konsekwencjami, poza
utratą ciepła, może być nawet pojawianie się lub nasilenie alergii czy chorób układu oddechowego   
u osób przebywających w takich obiektach. Warto więc zrobić wszystko, aby nie dopuścić do
wystąpienia problemu.

Dobry montaż remedium na nieszczelności
Jeżeli jednak mostek cieplny już się pojawił, a nie planujemy w najbliższym czasie wymiany okna lub
drzwi, możemy spróbować samodzielnie doszczelnić połączenie stolarka-mur, czyli szczególnie
„wrażliwy” termicznie punkt budynku. W tego typu sytuacji warto skorzystać z dostępnych na rynku



pianek montażowych czy mas uszczelniających. To jednak rozwiązania awaryjne. Zdecydowanie
lepiej jest zrobić wszystko, aby w ogóle nie dopuścić do powstania wspomnianych mostków już na
etapie montażu stolarki otworowej.

Przy instalacji okien i drzwi należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie miejsca ich
łączenia z murem. Pomoże w tym montaż warstwowy, np. z wykorzystaniem Integra System firmy
AIB. To system, który pozwala zamontować stolarkę otworową w sposób zapewniający szczelność
przez wiele lat. Składa się z szeregu taśm, dostosowanych do danej sytuacji montażowej, w
zależności od konstrukcji otworu okiennego lub drzwiowego i typu stolarki. Użycie odpowiednich
taśm do montażu warstwowego znacząco ogranicza ryzyko powstawania mostków termicznych oraz
zabezpiecza połączenie stolarka-mur przed niekontrolowanym przepływem powietrza. Chroni je
również przed zawilgoceniem, co w istotny sposób wydłuża żywotność połączenia i zapewnia
bezproblemowe funkcjonowanie wyrobu przez wiele lat.
Innym sposobem montażu, umożliwiającym wykonanie w krótkim czasie szczelnego zamknięcia
otworu okiennego lub drzwiowego, jest instalacja z wysunięciem stolarki w warstwę docieplenia
budynku. Ciekawe rozwiązanie, które można tu wykorzystać stanowi odmiana systemu SIMPLEX
firmy AIB, umożliwiająca częściowe wysunięcie stolarki. Główny jej elementem są profile bazowe
SIMPLEX o grubości 40 mm, pozwalające na umieszczenie okna w ten sposób, że znajduje się ono
dokładnie na granicy pomiędzy murem a izolacją. System dedykowany jest do zastosowania przy
wymianie okien w starszych budynkach, gdzie pojawiają się przewiewy spowodowane pękaniem
muru wokół otworu okiennego. Doklejone z użyciem hybrydowego kleju montażowego SIMPLEX
profile wzmacniają ościeże i zapobiegają uszkodzeniu muru w trakcie kotwienia nowego wyrobu. –
Materiał, z którego wykonany jest profil charakteryzuje się dobrą izolacyjnością termiczną,  a
utworzona wokół okna, jednolita rama pozwala naprawić niedoskonałości powstałe zarówno podczas
budowy domu, jak i te które pojawiły się wraz z upływem czasu.  Jest to nowoczesne rozwiązanie
ograniczające do minimum występowanie mostków termicznych na etapie wymiany stolarki okiennej
– mówi dr inż. Karol Kożuch, ekspert firmy AIB.

Uzupełnieniem systemu może być regulowana listwa podokienna MULTIBASE, a także taśmy
montażowe INTEGRA SIMPLEX chroniące pianę montażową i poprawiające szczelność połączenia.
Alternatywą dla montażu warstwowego jest zastosowanie taśm samorozprężnych, których można
również używać w systemie częściowego wysunięcia stolarki SIMPLEX.

Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym odczuwamy dyskomfort spowodowany stratami ciepła
poprzez mostki termiczne. Wraz z „uciekającą” z domu energią cieplną, z naszej kieszeni odpływają
pieniądze przeznaczone na ogrzewanie wychłodzonych pomieszczeń. Warto więc zawczasu zapobiec
powstaniu problemu – wszak od dawna wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. W przypadku
mostków termicznych należy zadbać o ich wyeliminowanie już podczas montażu nowych okien i
drzwi.
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