




 

 

 

  

 

  

 

 

   

Określenie zakresu i sposobu przeprowadzenia prac naprawczo-
renowacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowego i przyszłego 

sposobu użytkowania 

Opracowanie zakresu badań in situ oraz laboratoryjnych i ich analiza 

Analiza stanu technicznego budynku 

Określenie uszkodzeń / usterek i ich prawdopodobnych przyczyn 
powstania 

Oględziny budynku 

Poglądowy schemat postępowania podczas prac renowacyjnych 
 



Z czym możemy się spotkać w trakcie wizji lokalnej 
na budynkach? Określenie uszkodzeń / usterek i 

ich prawdopodobnych przyczyn powstania 



Nieszczelna instalacja odprowadzenia wody opadowej 



Spękania i zarysowania szpachli / tynku cementowego 



Odspojenia powłoki farby 



Okładzina betonowa / lastryko / płytki na cokole 



Brak uszczelnień obróbek blacharskich 



„Naprawy” wypraw tynkarskich 



Skażenie mikrobiologiczne 



Usterki wskutek podciągania i krystalizacji soli 



Opracowanie zakresu badań in situ oraz laboratoryjnych i ich analiza 

Badania pH, rodzaju i stężenia soli 



Opracowanie zakresu badań in situ oraz laboratoryjnych i ich analiza 

Badanie zawilgocenia podłoża 

Pomiar wilgotności względnej 
i temperatury powietrza 



Opracowanie zakresu badań in situ oraz laboratoryjnych i ich analiza 

Porażenie belki grzybem 
domowym właściwym 

(Serpula lacrymans) 

Otwory żerne kołatka 
domowego (Anobium 

punctatum) 



Opracowanie zakresu badań in situ oraz laboratoryjnych i ich analiza 

Analiza cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych 



Budowa i zasada funkcjonowania tynków wg WTA 

Wissenschaftlich-
Technische 
Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege e.V 
(Naukowo-Techniczne 
Stowarzyszenie Robocze 
Ochrony Budowli i 
Konserwacji Zabytków) 





 

 

 

  

 

  

 

 

   

Grubowarstwowy 
tynk dekoracyjny 

Drobnoziarnisty 
tynk naprawczo - 

dekoracyjny 

Drobnoziarnisty 
tynk naprawczo – 

dekoracyjny z 
trasem 

Zaprawa 
sztukatorska 
podkładowa 

Zaprawa 
sztukatorska 
wierzchnia 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

Renowacyjna farba 
silikatowa 

Renowacyjna 
farba silikonowa 

Renowacyjna 
farba silikonowa z 

efektem 
„perlenia” 

Silikonowy 
preparat 

gruntujący 

Silikatowy 
preparat 

gruntujący 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

Cienkowarstwowy 
tynk mineralny 

Cienkowarstwowy 
tynk silikatowy 

Cienkowarstwowy 
tynk silikonowy 

Preparat 
glono- i 

grzybobójczy 

Preparat 
hydrofobizujący 



ul. Jana Pawła II, Brzeg 



ul. Lipowa, Zabrze 



ul. Katowicka, Mysłowice 



Ratusz w Krasnymstawie 





Łączniki wklejane BOLIX SWM 20 służą do wzmacniania prefabrykowanych, 
betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach  wielkopłytowych 
poprzez domocowanie warstw fakturowych do warstw nośnych poszczególnych 
elementów ścian trójwarstwowych. 
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RAPORT ITB w/s stanu technicznego wielkiej płyty 
 

https://budowlaneabc.gov.pl/budownictwo-wielkoplytowe-raport-o-stanie-technicznym/ 
 

 

Zakładka „Ocena i wnioski z przeprowadzonych badań ze wskazaniem najczęściej 

pojawiających się nieprawidłowości” 

 

• „Z prowadzonych badań i dyskusji środowiskowych wynikają obecnie wątpliwości czy ściany 

trójwarstwowe, przed dodatkową termomodernizacją, powinny podlegać działaniom 

eksperckim czy obligatoryjnemu wzmocnieniu połączenia warstw ściennych i izolacyjnych 

dodatkowymi kotwami.” 

• „Obserwacje i badania materiałowe łączników ścian trójwarstwowych wskazały na możliwość 

wystąpienia niekontrolowanego ich uszkodzenia. Naprawy lub wzmocnienia tych elementów 

mogą być dokonywane przy zastosowaniu rozwiązań systemowych podczas prowadzeniu prac 

termomodernizacyjnych.” 
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• Warstwa fakturowa (elewacyjna): 

• Grubość betonu większa niż 1,1 grubości 

nominalnej 

 

• Warstwa ocieplenia: 

• Grubość mniejsza niż 0,9 grubości 

nominalnej 

 

 

 

  

B
O

L
IX

 S
W

M
 2

0
 



Fot. Skorodowana szpilka 

 

 

  

• Łączniki (wieszaki): 

• Brak wieszaków 

• Zmniejszona liczna 

wieszaków  

      w stosunku do projektu 

• Korozja stali 

• Nieodpowiedni kształt i 

średnica 

• Pozycja wieszaków 

• Pęknięcia stali 

 

 

• Kotwienie wieszaków w 

warstwie fakturowej: 

• Średnica prętów 

kotwiących mniejsza niż 

8 mm 

• Niewłaściwe ułożenie 

prętów w stosunku do 

wieszaków (np. pręt nie 

przetknięty przez 

wieszak) 

• Brak prętów kotwiących 

• Korozja stali 

 

 

 

 

B
O

L
IX

 S
W

M
 2

0
 



• Zróżnicowanie grubości warstw fakturowej i 

termoizolacji dwóch sąsiadujących elementów 
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Warstwa fakturowa - grubość ok. 
8,5 cm  

Warstwa termoizolacji z wełny 
mineralnej - grubość ok. 3 cm 

Łączna grubość warstw: fakturowej 
i wełny mineralnej ok. 11,5 cm 

Warstwa fakturowa - grubość 
ok. 7 cm  

Warstwa termoizolacji z wełny 
mineralnej - grubość ok. 4 cm 

Łączna grubość warstw: 
fakturowej i wełny mineralnej 
ok. 11 cm 



• Ocieplenie budynku z wielkiej płyty… 

(zwiększenie ciężaru warstwy elewacyjnej) 
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 Vinyloestrowa dwuskładnikowa zaprawa żywiczna BOLIX X-
PRO lub epoksydowa dwuskładnikowa zaprawa żywiczna o 
nazwie handlowej BOLIX PURE-PRO: 

 BOLIX X-PRO otwór w podłożu wykonuje się wiertarką udarową  
z wiertłem o ostrzu z węglików spiekanych.  

 BOLIX PURE-PRO otwór w podłożu wykonuje się wiertnicą z wiertłem 
koronowym o ostrzu diamentowym lub wiertarką udarową z wiertłem o 
ostrzu z węglików spiekanych.  
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PROJEKT BOLIX RENOWACJE  

1. BOLIX Complex – renowacje system Ochrony Mikrobiologicznej Budynków  

- Rekomendacja  RT ITB-1185/2019 

 

2. System naprawy ociepleń BOLIX RENO TERM 

- Rekomendacja  ICiMB-RT-2019/0001 wydanie 1 

 

3. Technika ponownego ocieplenia wcześniej ocieplonych ścian 
zewnętrznych budynków BOLIX DOUBLE TERM 

- Aprobata Krajowa ITB – AT-15-9410/2016 BOLIX PASSIVE THERM  
 



1. Metoda ,,lekka mokra” - instrukcja ITB 334/96. 

2. Bezspoinowy System Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków BSO -  
instrukcja ITB 334/2002. 

3. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS – 
instrukcja ITB 447/2009. 

 



zabrudzenia, zakurzenie 

 

wybarwienia, wyblaknięcia 

 



Brunatne i zielone naloty na elewacjach świadczące o obecności tzw. skażenia mikrobiologicznego na 
elewacjach (tj. glony, grzyby) 

 



1. RENOWACJE PROSTE 2. RENOWACJE ZŁOŻONE 3. DOCIEPLENIE NA 

OCIEPLENIU 

LIKWIDACJA ZANIECZYSZCZEŃ I SKAŻEŃ 

MIKROBIOLOGICZNYCH 

NAPRAWA USZKODZEŃ I PĘKNIĘĆ. 

WZMOCNIENIE I ODNOWIENIE WARSTW 

WIERZCHNICH ORAZ DOMOCOWANIE 

OCIEPLENIA 

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOCIEPLENIA 

NA ISTNIEJĄCYM OCIEPLENIU 

BOLIX COMPLEX BOLIX RENO-THERM DOUBLE-THERM 

DEEP PROTECTION  

Technologia 

stanowiąca końcową 

fazę systemu BOLIX 

COMPLEX- 

RENOWACJE  

Urząd Patentowy RP nr. 428604 

ROZWIĄZANIE POTWIERDZONE 

REKOMENDACJĄ TECHNICZNĄITB 

NR 1015/2014 

 

ROZWIĄZANIE POTWIERDZONE 

APROBATĄ TECHNICZNĄ 

 



Zabrudzona 
elewacja 

1. 2. Czyszczenie 
powierzchni 
(usuwanie glonów) 

3. 

Wysychanie 
powierzchni  

Ocieplenie 

podlegające 
renowacji prostej 

Zastosowanie preparatu 
gruntującego BOLIX SIG 
Complex z formułą 
biocydów powłokowych 

5. 4. 
Wgłębna penetracja i 

nasączenie warstwy 

istniejącego tynku 

preparatem BOLIX 

SIG Complex 

6. 

Przy pomocy 

preparatu 

GLO Complex 



Powłoka z farb 

silikonowych BOLIX 

(malowanie dwukrotne) 

Biocydy powłokowe z 
istniejącego tynku przenikają 
do struktury farby w 
rozwiązaniu DEEP PROTECTION  

7. 8. 

9. Rozwiązanie DEEP 

PROTECTION 

charakteryzuje się 

szczególną odpornością  



stabilne, niepropagujące zarysowania wyprawy 
tynkarskiej 

 

PEKNIĘCIE 

ZMOSTKOWANE 



Pękanie i osypywanie się warstw wierzchnich ocieplenia 

 



łuszczenie się tynku 

 

uszkodzenia mechaniczne 

 



liniowe mostki termiczne 

 

punktowe mostki termiczne 

 



nieprawidłowe połączenia ocieplenia z innymi elementami budynku 

 



odspojenia i odpadanie ocieplenia od podłoża ściennego 

 



 BOLIX RENO TERM - system naprawy ociepleń – 
renowacja złożona 

1. Wzmocnienie wypraw tynkarskich, wykazujących niewielkie 

powierzchniowe pylenie lub osypywanie, odbarwienia i 

zabrudzenia. 

2. Naprawy wypraw tynkarskich wykazujących osypywania.  

3. Wymiana warstw wierzchnich ocieplenia. 

4. Naprawy wypraw tynkarskich odpadających płatami. 

5. Naprawy pęknięć  i  zarysowań warstwy wierzchnich ociepleń. 

6. Naprawy ociepleń częściowo odspojonych i słabo zamocowanych.  

7. Wykonywanie nowego ocieplenia na istniejącym  
 



Analizowane elementy istniejącego ocieplenia 

Podłoże ścienne 

Termoizolacja – rodzaj, grubość 

Sposób mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża ściennego 

Ilość, rodzaj łączników mechanicznych 

Szacowana efektywna powierzchnia klejenia płyt termoizolacyjnych 

Grubość warstwy kleju do przyklejania płyt termoizolacyjnych 

Grubość warstwy zbrojonej 

Wytrzymałość płyty termoizolacyjnej na rozrywanie prostopadłe (TR) 

zmierzone urządzeniem typu PULL-OFF (pomiar laboratoryjny) 

Przyczepność warstwy zbrojonej do płyty termoizolacyjnej zmierzona 

urządzeniem typu PULL-OFF (pomiar laboratoryjny) 

Przyczepność międzywarstwowa pomiędzy warstwą zbrojoną a wyprawą 

tynkarską zmierzona urządzeniem typu PULL-OFF (pomiar 

laboratoryjny) 



Ocena istniejącego podłoża 

 



KRZYŻOWY WĘZEŁ MOCUJĄCY 

PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEWACJI 

EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ NA 
SSANIE WIATRU 

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ MOCOWANIA 

 



PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEWACJI 

EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ NA SSANIE WIATRU 

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ MOCOWANIA 

 

OCIEPELENIE NIE DO 

RUSZENIA 



PROJEKT  ELEWACJE ŚCIENNE TO: 

POMOC  W STWORZENIU  
CIEKAWEJ I NOWOCZESNEJ  

ELEWACJI 

DORACTWO  W DOBORZE  
KOLORYSTKI  

I EFEKTÓW DEKORACYJNYCH 

ZWIZUALIZOWANIE  
WIZJI KLIENTA 

? 
















