
1 

 

 

  

 

 

 

Technologie umożliwiające realizację głębokiej 

termomodernizacji – system tynków ciepłochronnych. 

  

 
 

 

Doradca techniczno-handlowy Marek Klenk 
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AEROBRAN® 

 wysokiej jakości system tynków 

ciepłochronnych z aerożelem  
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Właściwości termiczne aerożeli 

 

Konwencjonalne materiały 
izolacyjne 
Cząsteczki powietrza stykają się ze 
sobą 

aerożel 
Cząsteczki powietrza nie stykają się ze sobą, 
więc przewodzenia ciepła jest utrudnione. 

Aerożele mają wyjątkowo porowatą mikrostrukturę. To zatrzymuje cząsteczki 

powietrza w porach, przez co przenikanie ciepła jest utrudnione.  

Aerożel jest najlepszym materiałem izolacyjnym o najniższym przewodnictwie 

cieplnym , współczynnik λ = 0,013 - 0,018 W/mK.
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Produkcja aerożelu 
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Porównanie współczynnika przenikania ciepła 
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 Wysoka izolacyjność termiczna λ = 0,028 W/mK 

min. grubość warstwy – 2cm, 

(R = 0,714 m2k/W) 

 Bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie 

klasa wytrzymałości CS I 

 Jednorodna warstwa izolacyjna z podłożem 

brak mostków cieplnych 

 Wodoodporny 

w przypadku absorpcji wilgoci tynk zachowuje stałość parametrów 

izolacyjnych i mechanicznych 

 Materiał grzybo-odporny i pleśnio-odporny 

dzięki składnikom wchodzącym w skład tynku mineralnego 

 Bardzo dobra izolacyjność akustyczna 

ze względu na porowatą strukturę  

 Odporność ogniowa 

klasa odporności ogniowej A2 (niepalny) 

 Nakładanie  ręczne lub maszynowe 

 

AEROBRAN® Fixit 222 tynk ciepłochronny z aerożelem 
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AEROBRAN® system  tynku ciepłochronnego z aerożelem 



8 



9 

stan istniejący skucie oczyszczenie CERABRAN 211 

Fixit 222  Fixit 223 z siatką tynkarską Cerabran 475  Ochrona przed 

deszczem i wiatrem
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Wpływ tynku ciepłochronnego na termikę ściany 

Warunki brzegowe: 

• temp. zewn. - 5°C w zimie, + 20°C w lecie, 

• temp. wew. + 20°C,  

• grubość przegrody 100 cm. 

zima 

lato 

zima 

lato 

zima 

lato 
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Projektowanie termomodernizacji z użyciem  

systemu tynku ciepłochronnego AEROBRAN®  

Renowacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2018 

Stan szkoły 

Charakterystyka energetyczna 

Af, m2 V, m3 A/Ve, 1/m 

3176 9528 0,28 



12 Renowacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2018 
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Renowacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2018 
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Pomiary izolacyjności przegrody w Oławie 

 

Renowacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2018 
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Projektowanie termomodernizacji z użyciem  

systemu tynku ciepłochronnego AEROBRAN®  

Renowacje Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 2018 

Stan szkoły 
Ściana z cegły 54cm 

U, W/m2K 

Przed ociepleniem, 1,31 

Po ociepleniu Aerobranem 2 cm 0,677 

Zmniejszenie strat ciepła 51,7% 



17 Renowacje Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 2018 

 budynek pod ochroną konserwatorską, 

 powierzchnia elewacji 151 m2, 

 ściana z cegły pełnej o gr. 54 cm, 

 zły stan techniczny obiektu. 
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Stan pierwotny 

Renowacje Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 2018 

Skucie tynku 

Nałożenie Cerabran 211 Wzmocnienie podłoża 
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AEROBRAN® Fixit 222 
 

Natryskowe nakładanie izolacji  

x 
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Detale architektoniczne do odtworzenia: 

Renowacje Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 2018 

• gzyms arkadowy, 

• sterczyny, 

• opaski okienne. 
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Porównanie izolacyjności termicznej 2 cm tynku 

ciepłochronnego do ocieplenia 15 cm styropianu-  

różnica 1°C 

 

Renowacje Budynku Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 2018 
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Renowacje kompleksu mieszkalnego w Berlinie 2017 

 



27 Renowacje kompleksu mieszkalnego w Berlinie 2017 



28 Renowacje kompleksu mieszkalnego w Berlinie 2017 
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 Wysoka izolacyjność termiczna λ = 0,055 W/mK 

min. grubość warstwy – 2cm 

 Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna 

klasa wytrzymałości na ściskanie 1,6-3 N/mm2 

 Paroprzepuszczalność 

brak niebezpieczeństwa wystąpienia kond 

pary wodnej, wsp. oporu dyfuzyjnego - 6 

 Wodoodporny 

w przypadku absorpcji wilgoci tynk zachowuje stałość  

parametrów izolacyjnych i mechanicznych 

 Materiał grzybo-odporny i pleśnio-odporny 

dzięki składnikom wchodzącym w skład tynku  

 Bardzo dobra izolacyjność akustyczna 

ze względu na porowatą strukturę  

 Odporność ogniowa 

klasa odporności ogniowej A1 (niepalny) 

 Nakładanie  ręczne lub maszynowe 

 

BRANELIT® tynk ciepłochronny na bazie perlitu 
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BRANELIT® zastosowanie od wewnątrz 

Natrysk tynku Gotowy tynk termoizolacyjny 

po 

zacieranie na gładko  

Gotowy tynk termoizolacyjny przed 
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BRANELIT PLUS® tynk ciepłochronny na bazie perlitu  

do stosowania na istniejące izolację wykonaną w systemie ETICS 

 Ochrona przeciwpożarowa (A1) dla istniejącego systemu  

ETICS 

 Stabilizacja i naprawa istniejącego systemu ETICS!  

Nie wymaga się utylizacji starego materiału! 

 Osuszanie istniejącego systemu ETICS 

 Maksymalizacja izolacji termicznej 

 Powierzchnia elewacji wolna od glonów i grzybów 

 Problem połączenia i wysiłek naprawczy jest  

zminimalizowany w przeciwieństwie  

do konwencjonalnego zrywania starego styropianu 
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Marek Klenk 

Telefon: +48 501 251 583 

E-Mail: jmapartner@gmail.com 

 

JMA Partner Sp. z o.o. 

NIP: 8980014273 

ul. Pełczyńska 11, 

51-180 Wrocław   

Kontakt 
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Dziękuję za uwagę! 


