
Efektywność energetyczna kontra smog

Wraz z nadejściem wiosny temat smogu
ucichnie, ale problem nie zniknie. Jego
rozwiązanie wymaga zarówno zmiany postaw
społecznych, jak i regulacji legislacyjnych
oraz programów wsparcia ułatwiających
ograniczenie zużycia energii. Efektywność
energetyczna budynków, wynikająca m.in. z
zastosowania energooszczędnych materiałów
izolacyjnych, to kwestia priorytetowa.

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej Polski
Efektywność energetyczna budynku to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do
energii zużywanej. Budynki w Europie pochłaniają ok. 40% zużywanej energii, która jest
przeznaczana głównie na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Ogrzewanie domów i mieszkań w
Polsce pochłania niemal tyle energii, co cały przemysł lub transport. Bardzo często dochodzi do
olbrzymich strat. Nawet do 50% ciepła ucieka z budynku – ok. 30% ciepła ucieka przez dach, a ok.
20% przez ściany. Przyczyną tego jest niewłaściwa szczelność, występowanie mostków termicznych
oraz brak lub nieodpowiednia izolacja termiczna. Kiedy ciepło ucieka z budynku, musimy zwiększyć
spalanie węgla w celach grzewczych, co bezpośrednio przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i
smogu. Z tych powodów efektywność energetyczna to zagadnienie, które skupia coraz więcej uwagi
w Europie. Jej poprawa to jeden z celów nowej polityki energetycznej Polski i unijnego pakietu
klimatyczno-energetycznego, zwanego pakietem 3x20.   

Materiały izolacyjne – skuteczne narzędzie do walki ze smogiem
– Im precyzyjniej będziemy podchodzić do budowy domów – począwszy od planowania,
projektowania, doboru odpowiednich materiałów, precyzyjnego wykonawstwa i kontroli rezultatów,
tym bardziej będziemy redukować zapotrzebowanie na energię – mówi Benedykt Korduła, dyrektor
marketingu ISOVER. Domy o niskim zapotrzebowaniu na energię charakteryzują się doskonałą



izolacyjnością przegród, którą uzyskujemy, dzięki odpowiednio dobranej, pod względem jakości i
grubości warstwie izolacji. - Efektywna izolacja wełną mineralną szklaną, poza zapewnieniem
komfortu termicznego, wpływa również na komfort akustyczny, bezpieczeństwo przeciwogniowe,
ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery o ponad połowę oraz pozwala
ograniczyć do 30% ilość palonego węgla w piecu. Inwestując w energooszczędne technologie w
budynkach można zredukować emisję aż 3,3 milionów ton CO2 do atmosfery. To tak jakby
wyeliminować z ulic 100 milionów samochodów rocznie – dodaje Benedykt Korduła.

  

Energooszczędne materiały to oszczędności, ale i ograniczenia CO2 do
atmosfery
– Energooszczędnym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna szklana. Z uwagi na swoje
właściwości zapewnia komfort termiczny – latem chroni przed nadmiernym nagrzaniem, a zimą
wychłodzeniem budynku. Jednocześnie gwarantuje prawidłową akustykę i bezpieczeństwo pożarowe
(jest materiałem niepalnym), a jej parametry pozostają niezmienne przez wiele lat. Inwestując w
wełnę szklaną do izolacji domu, czerpiemy korzyści przez wiele lat – zarówno w wymiarze
finansowym, oszczędzając na ogrzewaniu czy chłodzeniu nawet do kilku tysięcy złotych w skali roku,
jak i w wymiarze środowiskowym, poprawiając stan jakości powietrza w naszym sąsiedztwie – mówi
Anna Gil, kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.

  

Efektywna izolacja budynków to ochrona naszej planety
Walka ze smogiem wymaga działań na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest inwestycja w
energooszczędne materiały izolacyjne – zarówno w przypadku nowych domów, jak i tych, które
wymagają termomodernizacji. Wymiana pieca na nowy oraz lepszej jakości węgiel nie zmniejszą strat
ciepła w budynku oraz nie ograniczą w znacznym stopniu ilości palonego węgla w piecu. Poprawa
efektywności energetycznej budynków to korzyści zarówno dla użytkowników, jak i ochrona naszej
planety.
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