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Streszczenie. W artykule omówiono czynniki wpływające
na uszkodzenia tynków ścian zewnętrznych ocieplonych syste-
mem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem war-
stwy wierzchniej systemu szybko się uwidaczniają, obniżając es-
tetykę elewacji i wpływają w zróżnicowanym stopniu na sukce-
sywne obniżanie funkcjonalności i trwałości całego systemu ocie-
pleniowego.
Słowa kluczowe: tynk zewnętrzny; ETICS; uszkodzenia
tynku.

Abstract. This article presents the factors affecting damage to
plasters of external walls with ETICS system. Irregularities
related to the surface layer of the system are most quickly visible,
reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual
reduction of the functionality and durability of the entire
insulation system.
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Uszkodzenia
tynków zewnętrznych

Damage to the external plaster
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J ako materiał wykończeniowy
ścian zewnętrznych najczęściej są
stosowane tynki, ponieważ za-
pewniają łatwe, szybkie i efek-

towne wykończenie w bogatej gamie ko-
lorów i faktur. Tynki cienkowarstwowe
można nakładać na podłoża mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne), ale rozpowszechnione zostały
przede wszystkim jako element systemów
ociepleniowych ETICS (ang. External
Thermal Insulation Composite Systems).

Tynk cienkowarstwowy stanowi war-
stwę wykończeniową systemu. Jego do-
boru dokonuje się m.in. na podstawie
obliczeń cieplno-wilgotnościowych
ocieplanej ściany z uwzględnieniem wa-
runków użytkowania układu ocieplenio-
wego. Nieprawidłowy dobór materiału
warstwy wykończeniowej lub niepo-
prawne wykonanie mogą przyczyniać
się do stopniowego obniżania trwałości
systemu ociepleniowego oraz proble-
mów na etapie użytkowania budynku,
co utrudni spełnienie podstawowych
wymagań, wg art. 5 ustawy Prawo bu-
dowlane [4], dotyczących bezpieczeń-
stwa użytkowania, oszczędności energii
[3] oraz możliwości utrzymania właści-
wego stanu technicznego.

Tynki w systemach ETICS
Producenci oferują zróżnicowane

rodzaje tynków cienkowarstwowych,
w tym: mineralne; akrylowe; silikato-

we; silikonowe; polimerowo-krzemia-
nowe oraz silikatowo-silikonowe. Ro-
dzaj tynku cienkowarstwowego oraz je-
go kolor i faktura powinny być dostoso-
wane do rozwiązań materiałowo-kon-
strukcyjnych ścian zewnętrznych, loka-
lizacji oraz warunków środowiskowych.

Tynki mineralne są wysoko paroprze-
puszczalne. Cechuje je duża trwałość i od-
porność na czynniki mechaniczne oraz
wysokie pH, dzięki czemu są odporne
na działanie mikroorganizmów. Wadą jest
mała elastyczność i nasiąkliwość, co moż-
na poprawić przez stosowanie powłok ele-
wacyjnych. Tynki mineralne można po-
krywać m.in. farbami akrylowymi, cha-
rakteryzującymi się doskonałą odporno-
ścią na ścieranie, farbami silikatowymi
o dużej odporności na działanie czynni-
ków atmosferycznych lub silikonowymi
o wysokiej odporności na zabrudzenia.

Tynki akrylowe charakteryzują się
dużą odpornością na uszkodzenia, ela-
stycznością i małą nasiąkliwością. Do-
stępne są w bogatej gamie kolorów, któ-
rych nasycenia nie tracą pod wpływem
działania promieniowania słonecznego.
Są natomiast mniej odporne na zabru-
dzenia, bardziej narażone na skażenie
mikrobiologiczne oraz mają małą paro-
przepuszczalność. Tynki akrylowe do-
stępne są również z dodatkiem substan-
cji biobójczych czy teflonu, który
zmniejsza ich podatność na zabrudze-
nia. Specjalnym rodzajem tynków akry-
lowych są tynki mozaikowe.

Tynki silikatowe (krzemianowe) są
paroprzepuszczalne, trwałe oraz od-

porne na uszkodzenia mechaniczne,
zabrudzenia i działanie mikroorgani-
zmów. Dostępne są w ograniczonej pa-
lecie kolorów.

Tynki silikonowe mogą być stosowa-
ne na różnych podłożach. Są trwałe, pa-
roprzepuszczalne, elastyczne, odporne
na osiadanie zanieczyszczeń, mają zdol-
ność samooczyszczenia podczas opa-
dów deszczu. Dostępne są w bogatej ga-
mie kolorów.

Tynki silikatowo-silikonowe łączą
cechy tynków silikatowych (zwiększo-
ne pH i zmniejszone ryzyko skażenia
biologicznego) i silikonowych (właści-
wości samoczyszczące). Są wysoko pa-
roprzepuszczalne.

Tynki polimerowo-krzemianowe
(zolokrzemianowe, nanokrzemianowe)
można nakładać na podłoża mineralne,
a także na podłoża z powłokami dysper-
syjnymi.

Do tynków cienkowarstwowych sto-
suje się często różnego rodzaju dodat-
ki w celu poprawy ich funkcjonalności
lub uzyskania efektu dekoracyjne (np.
drobne kruszywo naturalne pozwalają-
ce uzyskać efekt zbliżony do granitu
lub piaskowca). Mogą być barwione
w masie lub malowane farbami elewa-
cyjnymi. Powłoki malarskie powinny
być dobierane odpowiednio do podło-
ża, np. farbę akrylową zaleca się sto-
sować na tynki mineralne i akrylowe,
farbę silikatową na tynki mineralne
i silikatowe, natomiast farbę silikono-
wą na tynki mineralne, akrylowe i sili-
katowe.
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Czynniki wpływające
na uszkodzenia tynków

Podłoże pod tynki cienkowarstwowe
powinno być równe i zagruntowane. Za-
cieranie tynku nałożonego na niestarannie
wyrównanym podłożu daje bowiem nie-
jednorodny wygląd elewacji. Wyprawa
tynkarska powinna być nakładana
w określonym przez systemodawcę okre-
sie, po wykonaniu warstwy zbrojonej.
Zbyt szybkie pokrywanie tynkiem świeże-
go, niedostatecznie związanego podłoża
powoduje utratę przyczepności między
warstwami, a w efekcie odspajanie się tyn-
ku od podłoża. Może do tego dojść również
w przypadku braku warstwy sczepnej pod
wyprawą tynkarską (fotografia 1).

Masa tynkarska nakładana na odpo-
wiednio przygotowane podłoże powin-
na być jednorodna. Zaleca się, aby była
z jednej partii produkcyjnej, natomiast
jeśli jest z różnych partii, należy dążyć,
aby płaszczyzny elewacji były pokry-
wane w jednym cyklu roboczym, a łą-
czenia partii np. w narożach ścian.

W czasie nakładania i wysychania ma-
sy tynkarskiej, powierzchnię tynkowaną
zaleca się chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem, opadami atmosfe-
rycznymi i działaniem wiatru. Niedo-
puszczalne jest wykonywanie prac za-
równo w bardzo niskiej, jak i wysokiej
temperaturze [1]. W przypadku dużej
wilgotności czas wiązania i twardnienia
spoiw może znacznie się wydłużyć,
a w wysokiej temperaturze i przy dużym
nasłonecznieniu może nastąpić zbyt
szybkie wysychanie, uniemożliwiające
osiągnięcie żądanych parametrów me-
chanicznych oraz powodujące powsta-
wanie mikrospękań [2]. Wykonywanie
tynku na wilgotnym lub mokrym podło-
żu również jest niedopuszczalne. Wystą-
pić mogą białe wapienne wykwity (tyn-
ki mineralne) lub przebarwienia.

Tynk cienkowarstwowy powinien być
aplikowany zgodnie z wytycznymi sys-
temodawcy. Warstwa tynku powin-
na mieć grubość zapewniającą całkowi-
te i szczelne pokrycie powierzchni, co
zabezpieczy ścianę przed niekorzystnym
oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych (fotografia 2). Częstym uszko-
dzeniem są zarysowania i spękania wy-
prawy tynkarskiej spowodowane m.in.:

■ brakiem prawidłowych zakładów
siatki zbrojącej;

■ nieprawidłowym wyrównaniem
podłoża ściennego przed ułożeniem izo-
lacji termicznej;

■ nieprawidłową grubością zastoso-
wanych materiałów;

■ niedotrzymaniem reżimów techno-
logicznych związanych z warunkami
zewnętrznymi panującymi podczas pro-
wadzenia prac [2].
Przez powstałe mikropęknięcia może
penetrować pod warstwę tynku woda
opadowa lub powstała podczas proce-
sów zamarzania/rozmarzania (zwłasz-
cza w okresie jesienno-zimowym i zi-
mowo-wiosennym), powodując uszko-
dzenia całego układu. Przyczyną uszko-
dzeń w warstwie tynku zewnętrznego

może być nieprawidłowe wykończenie
stykających się z nimi elementów (foto-
grafia 3).

Uszkodzenia tynków mogą być też
związane z oddziaływaniami me-
chanicznymi (fotografia 4). Niektóre
uszkodzenia systemów ociepleń wpły-
wają na pogorszenie parametrów ciepl-
nych przegrody. Innym rodzajem
uszkodzeń jest porażenie elewacji mi-
kroorganizmami. Ściany zewnętrzne są
narażone na oddziaływanie wody opa-
dowej, dlatego też w wielu przypadkach
zalecane są tynki hydrofobowe, czyli
o dużej odporności na wilgoć [2], szcze-

gólnie w obrębie płyt balkonowych lub
przyziemia. Uszkodzenia wypraw tyn-
karskich następują wskutek nieprawi-
dłowego odprowadzania wody opado-
wej z elementów budynku, takich jak
instalacja odgromowa, obróbki blachar-
skie czy elementy mocowane do ściany.

Przedstawione w artykule najczęściej
pojawiające się uszkodzenia wyprawy
tynkarskiej mają niebagatelny wpływ
na trwałość złożonych systemów izola-
cji cieplnej ETICS, ograniczając beza-
waryjną ich eksploatację.

Fotografie: P. Krause
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Fot. 1. Uszkodzenia tynku spowodowane
nieprawidłową wilgotnością podłoża
Photo 1. Damages to the plaster caused by
incorrect humidity of the substrate

Fot. 2. Uszkodzony tynk cienkowarstwo-
wy grubości większej niż 10 mm
Photo 2. Damaged thin-layer plaster thick-
ness greater than 10 mm

Fot. 3. Nieprawidłowe uszczelnienie insta-
lacji odgromowej, przy przejściu przez
ocieplenie, powodujące uszkodzenie tynku
Photo 3. Damage to the plaster caused by im-
proper sealing of the lightning protection sys-
tem passing through the insulation

Fot. 4. Lokalne uszkodzenie mechaniczne
warstwy tynku
Photo 4. Local mechanical damage of the
plaster layer


