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Z łożone systemy ociepleniowe
ETICS (External Thermal Insu-
lation Composite Systems) są
jedną z najbardziej popularnych

w Europie metod zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynków [12]. Sza-
cuje się, że w Europie Środkowo-
-Wschodniej ociepla się 120 – 130 mln m2

ścian rocznie. Dominującą pozycję zaj-
muje Polska z 40 mln m2 rocznie [13].
ETICS składa się z materiału termoizo-
lacyjnego mocowanego do podłoża oraz
wykończeniowej warstwy wierzchniej
wykonywanej bezpośrednio na budo-
wie. Najczęściej stosowanymi materia-
łami termoizolacyjnymi są polistyren
ekspandowany (EPS) oraz wełna mine-
ralna (MW). W Europie Środkowej
udział ETICS z EPS kształtuje się na
poziomie ok. 84%, zaś z MW ok. 12%,
podczas gdy w pozostałych regionach
Europy oscyluje na poziomie odpo-
wiednio 60 – 88% oraz 9 – 25% [12].

W Europie ETICS wykorzystywany
jest najczęściej jako ocieplenie ścian be-
tonowych oraz z drobnowymiarowych

elementów murowych, niemniej coraz
częściej znajduje zastosowanie także
w budynkach o drewnianej konstrukcji
szkieletowej [10]. Materiał termoizola-
cyjny mocowany jest wówczas do zew-
nętrznego poszycia ściany wykonanego
zwykle z płyt wiórowych o wiórach
orientowanych (OSB), gipsowo-włókno-
wych (FGB) lub wiórowo-cementowych
(CPB) [14]. Ze względu na sposób mo-
cowania materiału termoizolacyjnego do
podłoża wyróżnia się systemy klejone,
klejone z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym, mocowane mechanicz-
nie z dodatkowym klejeniem oraz mo-
cowane mechanicznie [3, 4]. Przez wie-
le lat klejenie materiału termoizolacyj-
nego do podłoża realizowane było wy-
łącznie przy użyciu kleju cementowego.
W końcu lat 90. XX w. wprowadzono
rozwiązanie alternatywne w postaci kleju
poliuretanowego. Wpisuje się to w trend
szerszego wykorzystania w budownic-
twie klejów poliuretanów w postaci pia-
ny, jak chociażby do łączenia elemen-
tów murowych przy wznoszeniu ścian
[2]. Kleje poliuretanowe cenione są
za zdolność do dobrego zwilżania pod-
łoży, możliwość stosowania w niskiej

temperaturze czy brak czynności przy-
gotowawczych na placu budowy. Apli-
kowane są bezpośrednio z pojemnika
ciśnieniowego. Spienienie poliuretanu
następuje samorzutnie w kontakcie
z wodą obecną w materiałach [16].

Aktualnie, w świetle wytycznych udzie-
lania europejskich ocen technicznych –
EAD 040083-00-0404 [3], które w 2020 r.
zastąpiły ETAG 004 [5] oraz EAD 040089-
00-0404 [4], stosowanie klejów poliure-
tanowych w ETICS ograniczone jest
do mocowania płyt EPS do podłoża.
Uniemożliwia to, w drodze standardo-
wej procedury, uzyskanie Europejskiej
Oceny Technicznej (ETA) w przypadku
ETICS, w którym do mocowania mate-
riału termoizolacyjnego innego niż
EPS przewidziano klej poliuretanowy,
a tym samym utrudnia wprowadzenie ta-
kiego systemu do obrotu w obszarze EU.

W przypadku systemów klejonych
oraz klejonych z uzupełniającym mo-
cowaniem mechanicznym kluczowa,
w ujęciu bezpieczeństwa użytkowania,
jest adhezja poszczególnych warstw
ETICS, w tym przyczepność kleju za-
równo do podłoża, jak i do materiału
termoizolacyjnego [3, 4].
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Streszczenie. Stosowanie klejów poliuretanowych w ETICS
ograniczone jest obecnie, w świetle wytycznych udzielania eu-
ropejskich ocen technicznych, do mocowania płyt z EPS. W ar-
tykule zapisano próbę oceny użyteczności kleju poliuretanowe-
go do systemu ETICS z lamelową wełną mineralną, z uwzględ-
nieniem podłoży mineralnych oraz drewnianej konstrukcji
szkieletowej. Wykonano badania przyczepności, które uzupeł-
niono analizą SEM struktury kleju. Analizę przeprowadzono
z uwzględnieniem wpływu rodzaju podłoża oraz warunków
cieplno-wilgotnościowych. Uzyskane wyniki badań stanowią
przesłankę dla pozytywnej oceny użyteczności budowlanej
kleju poliuretanowego jako komponentu ETICS z wełną mine-
ralną.
Słowa kluczowe: ETICS; klej poliuretanowy; wełna mineralna;
przyczepność; drewniany budynek szkieletowy.

Abstract. In the light of the European Assessment Documents
the use of polyurethane adhesives in ETICS is currently limited
to fixing only EPS. In this study, we evaluate the usability of
the polyurethane adhesive for ETICS with lamella mineral wool,
intended for thermal insulation of walls made of concrete or
masonry elements, as well as with a timber frame structure.
Band strength tests were carried out, supplemented by SEM
analysis of the adhesive structure. The analysis was carried out
taking into account the influence of the type of substrate and the
temperature and humidity conditions. The research results
obtained in the work constitute a premise for a positive
assessment of the construction usability of polyurethane
adhesive as a component of ETICS with mineral wool.
Keywords: ETICS; polyurethane adhesive; mineral wool; bond
strength; timber frame building.
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W artykule zaprezentowano wstępną
ocenę użyteczności kleju poliuretano-
wego jako alternatywy dla konwencjo-
nalnych klejów cementowych w ETICS
z lamelową wełną mineralną. Wykona-
no badania przyczepności, które uzu-
pełniono analizą SEM struktury kleju.
Analizę przeprowadzono z uwzględ-
nieniem wpływu rodzaju podłoża oraz
warunków cieplno-wilgotnościowych.

Materiały
Do badań zastosowano jednoskład-

nikowy klej poliuretanowy, używany
standardowo do mocowania EPS do
podłoży mineralnych. Charakterystykę
kleju przedstawiono w tabeli 1. Klej apli-
kowano przy użyciu pistoletu. Po spie-
nieniu miał postać niskoprężnej piany.

Do przygotowania próbek zastosowa-
no płyty z lamelowej wełny mineralnej
(MW) wg EN 13162 [6], o kodzie
MW-EN 13162-T5-DS (70,-)-DS
(70,90)-CS (10\Y) 40-TR80-WS-WL
(P)-MU1, czyli o wytrzymałości na roz-
ciąganie prostopadłe ≥ 80 kPa. Gęstość
pozorna MW wynosiła 82 ± 6 kg/m3.
Płyty nie miały powłok ani obliców-
ki w postaci tkaniny, welonu, folii itp.
Wycięto z nich próbki o wymiarach
200 × 200 × 50 mm.

Jako podłoże zastosowano płyty prze-
znaczone do wykonywania poszycia
ścian budynków o drewnianej konstruk-
cji szkieletowej, a mianowicie:

● wiórowe o wiórach orientowanych
(OSB) grubości 18 mm, wg EN 13986
[7], typ OSB-3;

● gipsowo-włóknowe (FGB) grubo-
ści 12 mm, wg ETA-14/0312 [1], typ
DEFH1IR;

● cementowo-wiórowe (CPB) grubo-
ści 16 mm, wg EN 13986, typ 634-2,
z których wycięto próbki o wymia-
rach 300 × 600 mm. Ponadto, jako
podłoże referencyjne, zastosowano
płyty betonowe o grubości 50 mm,
zgodne z EAD 040083-00-0404 [3].

Metody badań
Przeprowadzono badanie przyczep-

ności z wykorzystaniem techniki ba-
dawczej stosowanej w odniesieniu do
klejów poliuretanowych przeznaczo-
nych do ETICS z EPS, opisanej w TR 46
[8]. Przygotowano próbki połączeń kle-
jowych w układzie wełna mineral-
na – podłoże. Wykonano po cztery serie
próbek w różnych warunkach cieplno-
-wilgotnościowych (tabela 2). Zastoso-
wano warunki laboratoryjne, najwyższą
temperaturę stosowania kleju (25°C)
przy wilgotności względnej 30% oraz,
jako odrębną serię, przy wilgotności
względnej 90%, a także najniższą tem-
peraturę (5°C) przy wynikowej wilgot-
ności względnej. Przed przygotowa-
niem próbek wszystkie płyty oraz MW
sezonowano 24 h w warunkach zapro-
gramowanych do aplikacji kleju, a klej
w warunkach laboratoryjnych. Apli-
kowano go na wełnę mineralną w po-
staci serpentyny i łączono ją z podło-

żem z zachowaniem czasu otwartego
180 ± 10 s, tworząc spoiny o grubości
8 ± 1 mm, z wykorzystaniem przekła-
dek dystansowych. Próbki sezonowano
przez 24 h w warunkach aplikacji kle-
ju. W celu zapewnienia niezmiennej
grubości spoiny, w czasie sezonowania
utrzymano przekładki dystansowe, a po-
nadto zastosowano obciążenie 15 kG.
Po zakończeniu sezonowania nadmiar
kleju, w postaci wypływek, odcięto,
formując spoiny klejowe o wymiarach
200 × 200 × 8 mm.

Badanie przyczepności polegało
na określeniu naprężeń maksymalnych
przy rozciąganiu spoiny klejowej siłą
działającą prostopadle do jej powierzch-
ni (rysunek). Badania prowadzono
w warunkach laboratoryjnych, nie-
zwłocznie po zakończeniu sezonowania
próbek w warunkach właściwych dla
danej serii (tabela 2). Wykonano je
z użyciem maszyny wytrzymałościowej
klasy 1, ze stałą prędkością przesuwu
głowicy 10±1 mm/min. Rejestrowano
wartość siły, aż do zniszczenia.

Analizę SEM struktury powierzch-
ni przekroju utwardzonego kleju PU
przeprowadzono z użyciem skanin-
gowego mikroskopu elektronowego
(SEM), model Sigma 500 VP, z zimną
emisją polową. Badania wykonano przy
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Tabela 1. Właściwości kleju poliuretano-
wego
Table 1. Polyurethane adhesive properties

Właściwość Wartość

Minimalna1) temperatura aplikacji2) 5°C

Maksymalna1) temperatura aplikacji2) 25°C

Zalecana temperatura przechowy-
wania > 20°C

Gęstość (po utwardzeniu, przy swo-
bodnym spienianiu) 18 ± 3 kg/m3

Postekspansja 2 mm

Czas klejenia 6 min

Czas cięcia 20 min
1) wg deklaracji producenta; 2) temperatura podłoża,

materiału termoizolacyjnego i otoczenia

Tabela 2. Warunki przygotowania próbek
Table 2. Conditions of sample preparation

Oznaczenie
badanej

serii
Rodzaj
podłoża

Warunki sezonowania Warunki apli-
kacji kleju

Warunki sezo-
nowania próbekpodłoża kleju

T [°C] RH [%] T [°] RH [%] T [°C] RH [%] T [°C] RH [%]
OSB/23/50

OSB

23±2 50±5

23±2 50±5

23±2 50±5 23±2 50±5

OSB/25/30 25±2 30±5 25±2 30±5 25±2 30±5

OSB/25/90 25±2 90±5 25±2 90±5 25±2 90±5

OSB/5/- 5±2 -1) 5±2 – 5±2 –

FGB/23/50

FGB

23±2 50±5

23±2 50±5

23±2 50±5 23±2 50±5

FGB/25/30 25±2 30±5 25±2 30±5 25±2 30±5

FGB/25/90 25±2 90±5 25±2 90±5 25±2 90±5

FGB/5/- 5±2 – 5±2 – 5±2 –

CPB/23/50

CPB

23±2 50±5

23±2 50±5

23±2 50±5 23±2 50±5

CPB/25/30 25±2 30±5 25±2 30±5 25±2 30±5

CPB/25/90 25±2 90±5 25±2 90±5 25±2 90±5

CPB/5/- 5±2 – 5±2 – 5±2 –

C/23/50

beton

23±2 50±5

23±2 50±5

23±2 50±5 23±2 50±5

C/25/30 25±2 30±5 25±2 30±5 25±2 30±5

C/25/90 25±2 90±5 25±2 90±5 25±2 90±5

C/5/- 5±2 – 5±2 – 5±2 –

1) wynikowo
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napięciu przyspieszającym wiązkę
elektronów wzbudzających 10 KeV na
próbkach napylanych warstwą złota.
Obserwacje prowadzono przy powięk-
szeniach 100x na próbkach wyciętych
prostopadle do płaszczyzny spoiny.

Wyniki badań
Uzyskane wyniki badań przyczepno-

ści zestawiono w tabeli 3. Połączenia
klejowe w układzie wełna mineral-
na – płyta OSB, FGB lub CPB cecho-
wała, przy grubości spoiny 8 mm, wy-
trzymałość na rozciąganie prostopadłe
zbliżona do ustalonej dla referencyjne-
go podłoża betonowego. W odniesieniu
do spoin wykonanych w warunkach la-
boratoryjnych uzyskano 85 – 100 kPa,
w podwyższonej temperaturze przy
niskiej wilgotności względnej 83 – 93 kPa,
w podwyższonej temperaturze przy wy-
sokiej wilgotności względnej 85 – 93 kPa,
zaś w niskiej temperaturze 81 – 89 kPa,
podczas gdy w przypadku podłoża be-
tonowego odpowiednio 89, 100, 87
i 84 kPa. Wartości te kształtują się na
poziomie uzyskiwanym w przypadku
klejów cementowych [11, 16]. Zesta-
wienie wyników z kryterium określo-
nym dla klejów poliuretanowych
w ETICS z EPS, wynoszącym co naj-
mniej 80 kPa w odniesieniu do warto-
ści średniej oraz co najmniej 60 kPa
w przypadku wartości minimalnej [3],
pozwala stwierdzić, że analizowane

rozwiązanie cechuje adhezja na pozio-
mie nie niższym niż przywołane warto-
ści progowe. Nie odnotowano istotnego
wpływu rodzaju podłoża (OSB, GFB,
CPB, beton).

Biorąc pod uwagę charakter zniszcze-
nia próbek, można wnioskować, że róż-
nice wartości wytrzymałości na rozcią-
ganie prostopadłe wynikają z właściwo-
ści materiału termoizolacyjnego. Anali-
za przekroju próbek po badaniu wskazu-
je na kohezyjny charakter zniszczenia.
W większości przypadków przeważało
zniszczenie w obrębie wełny mineral-
nej, co wskazuje, że spoinę cechowała
wyższa wytrzymałość niż materiału ter-
moizolacyjnego. Średni udział zniszcze-
nia w obrębie wełny mineralnej kształ-
tował się na poziomie 70 – 95%. Jedy-
nie w przypadku spoin wykonanych
w podwyższonej temperaturze przy wy-
sokiej wilgotności względnej obserwo-
wano zniszczenie o charakterze kohe-
zyjnym w obrębie kleju poliuretanowe-
go. Udział zniszczenia w wełnie mine-
ralnej wyniósł 35 – 48%. Można to tłu-
maczyć różnicą mikrostruktury kleju.
Przeprowadzona analiza SEM wskazu-
je, że komórki kleju aplikowanego
w warunkach laboratoryjnych, podob-
nie jak w podwyższonej temperaturze

przy niskiej wilgotności oraz w niskiej
temperaturze miały dość regularny te-
traowalny kształt i porównywalną wiel-
kość. Przeważały komórki o średnicy
poniżej 300 µm, choć zaobserwowano
pojedyncze o średnicy rzędu 500 µm.
Komórki kleju aplikowanego w pod-
wyższonej temperaturze, przy dużej
wilgotności, były zauważalnie więk-
sze. Dominowały komórki o średnicy
ok. 450 µm i większej, o mało regular-
nym kształcie. Jest to wynikiem różnic
w warunkach spienienia. Wzrost zawar-
tości wody w podłożu intensyfikuje pro-
ces spieniania, prowadząc do zwiększe-
nia wielkości komórek [9].

Podsumowanie
Uzyskane wyniki badań wskazują,

że połączenia z kleju poliuretanowego
w układzie z wełną mineralną uzysku-
ją, przy grubości spoin 8 mm, wytrzy-
małość na rozciąganie prostopadłe
na poziomie powyżej 80 kPa, co jest
wartością satysfakcjonującą w ujęciu
ETICS. Wykazano wysoką adhezję kle-
ju poliuretanowego do wełny mineral-
nej lamelowej bez powłok i oblicówki,
także przy aplikowaniu go w granicz-
nych warunkach cieplno-wilgotnościo-
wych. Ustalono ponadto, że klej poli-
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Schemat badania przyczepności: 1 – płyta
metalowa; 2 – żywica; 3 – wełna mineral-
na; 4 – klej poliuretanowy (PU); 5 – podło-
że (OSB/FGB/CPB/C)
Sample scheme bond strength test: 1 – me-
tal plate; 2 – adhesive; 3 – mineral wool;
4 – polyurethane adhesive; 5 – substrate
(OSB/FGB/CPB/C)

Tabela 3. Wyniki badań przyczepności
Table 3. Bond strength results

Oznaczenie
badanej serii

Przyczepność [kPa] Charakter zniszczenia* [%]

wartość średnia wartość minimalna K/WM K/PU A

OSB/23/50 84,7 79,3 80 20 0

OSB/25/30 91,7 71,1 70 30 0

OSB/25/90 86,0 77,3 50 50 0

OSB/5/- 81,4 62,5 70 30 0

FGB/23/50 90,8 64,3 90 10 0

FGB/25/30 82,9 60,1 30 70 0

FGB/25/90 85,7 59,1 40 60 0

FGB/5/- 87,6 77,6 90 10 0

CPB/23/50 100,1 81,3 90 10 0

CPB/25/30 93,4 75,9 90 10 0

CPB/25/90 92,6 75,3 50 50 0

CPB/5/- 89,1 66,9 100 0 0

C/23/50 88,7 72,0 90 10 0

C/25/30 100,1 89,5 100 0 0

C/25/90 87,2 77,1 30 70 0

C/5/- 84,4 61,3 90 10 0

* K/MW – kohezyjny w obrębie wełny mineralnej; K/PU – kohezyjny w obrębie kleju poliuretanowego;
A – adhezyjny

►



44

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

6/2021 (nr 586) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

uretanowy cechuje dobra przyczepność
nie tylko do podłoża betonowego, ale
także do OSB, FGB i CPB. Nie zaob-
serwowano wpływu rodzaju podłoża
na analizowane właściwości. Kohezyj-
ny charakter zniszczenia, w przewadze
w wełnie mineralnej, wskazuje, że
wytrzymałość na rozciąganie prosto-
padłe spoin z kleju poliuretanowego
przewyższyła wytrzymałość na roz-
ciąganie prostopadłe zastosowanego
materiału termoizolacyjnego. Stanowi
to przesłankę dla pozytywnej oceny
użyteczności budowlanej kleju poliure-
tanowego, jako komponentu ETICS,
w kontekście mocowania wełny mine-
ralnej zarówno do podłoży mineral-
nych, jak również poszycia ścian bu-
dynków o drewnianej konstrukcji
szkieletowej.

Metoda badania klejów poliuretano-
wych przeznaczonych do mocowania
płyt z wełny mineralnej wymaga
uwzględnienia specyfiki nie tylko kleju
poliuretanowego, ale także materiału
termoizolacyjnego. Przeprowadzone ba-
dania wskazują, że wprowadzenie od-
powiednich modyfikacji do procedur
ustalonych dla ETICS z EPS umożliwia
pozyskanie danych nieodzownych do
oceny kleju w kontekście przydatności
do stosowania w ETICS z MW.

Uwzględniając różnorodność asorty-
mentową zarówno klejów poliuretano-
wych, jak i sposobów wykończenia po-
wierzchni licowej lamelowej wełny mi-
neralnej, planujemy kontynuację prac
z uwzględnieniem weryfikacji więk-
szego spektrum właściwości użytko-
wych ETICS z wełną mineralną mo-
cowaną z użyciem kleju poliuretano-
wego.

Praca była finansowana z subwencji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(NZM-48/2020).
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