
Wełna zamiast swetra – korzyści z dobrej
izolacji

Kiedy temperatura za oknem spada poniżej 10°C, większość z nas w swoich
domach również traci komfortową temperaturę. Jeśli nie zdecydujemy się na
włączenie ogrzewania, alternatywą staje się ciepły sweter. Warto jednak
wiedzieć, że do wyboru mamy także trzecie rozwiązanie. Sprawdź jakie!  
  

Często zdarza się, że właściciele
domków jednorodzinnych
odkładają w czasie moment
rozpoczęcia sezonu grzewczego.
Pomimo dużego chłodu,
odczuwalnego zwłaszcza
wieczorem i rano, wolimy ubrać
się cieplej, maksymalnie
przesuwając w czasie moment
włączenia ogrzewania, ze
względu na jego koszty. Czy tak
wyobrażaliśmy sobie komfort we
własnym domu?

Co więcej, nawet kiedy
rozpoczniemy ogrzewanie,
ponownie musimy być
przygotowani na niedogodności.
Prawie 50 proc. ciepła ucieka z
budynku, który jest nieocieplony,
a okna nieszczelne. Niewiele
lepiej jest, gdy budynek jest
ocieplony słabo – co ma miejsce
w większości starszych domów.
Każda wydana przez nas
złotówka na ogrzewanie w
pewnej, a niejednokrotnie
znacznej części, ucieka wraz ze
stratami ciepła.
 

Zanim wizja posiadania własnego domu zamieni się w mało optymistyczny plan, warto zapoznać się z
korzyściami płynącymi z poprawnej izolacji termicznej. – Na izolacyjność cieplną przegród wpływają
cechy termoizolacyjne materiałów, z których zostały one wykonane. Im „cieplejszy” materiał, tym
większa izolacyjność termiczna przegrody. Parametrem opisującym właściwości materiałów
termoizolacyjnych, np. wełny mineralnej, jest współczynnik przewodzenia ciepła – lambda D.
Znajdziemy go na etykiecie każdego produktu izolacyjnego – wyjaśnia Anna Gil, kierownik Biura
Doradztwa Technicznego ISOVER.



Niski współczynnik lambda materiałów izolacyjnych, w połączeniu z jego niezmiennością w czasie
oraz dobrym wykonawstwem izolacji, zapewnia komfort ciepła, a w efekcie niższe koszty ogrzewania
i chłodzenia domu przez długie lata jego użytkowania. Taka izolacja sprawia, że latem, gdy
temperatury są wysokie, wnętrze nie nagrzewa się, natomiast podczas mrozów nie traci ciepła.
Zatem trwałe produkty o niskiej lambdzie to jednocześnie produkty najbardziej energooszczędne,
czego przykładem jest wełna mineralna szklana. –np. ISOVER Super-Mata Plus (lambda 0,032
Wm/K).

A to nie koniec korzyści. Oprócz doskonałych parametrów izolacyjnych w zakresie termiki, wełna
mineralna szklana kształtuje również izolacyjność akustyczną naszych domów oraz bezpieczeństwo
ogniowe (jest niepalna), a dzięki swej paroprzepuszczalnej strukturze pozwala na swobodny
przepływ pary wodnej przez przegrody i dba o optymalny mikroklimat pomieszczeń.

Decydując się na izolację nowego budynku wełną mineralną lub termoizolację starszych i
nieefektywnych energetycznie domów, w przyszłości unikniemy konieczności wyboru między
komfortem ciepła a oszczędnościami.
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