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- zastosowanie listw startowych przy cokołach i narożach budynków; 

- wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z  przeznaczeniem 

- w czasie wykonywania robót ociepleniowych i w fazie wysychania temperatura 
otoczenia i podłoża powinna wynosić od + 5 oC do + 25  oC. 

- w czasie wykonywania robót ociepleniowych i w fazie wiązania materiały 
należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. silny 
wiatr, deszcz, silne, bezpośrednie nasłonecznienie 

- rusztowania ustawiać w odległości, od powierzchni ściany, pozwalającej na 
swobodne wykonywanie prac ociepleniowyc 

System ociepleniowy US- Coat Termo EPS System jest sklasyfikowany jako 
nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) i zgodnie z obowiązującym prawem 
może być stosowany do 25 m elewacji licząc od poziomu terenu. 

Dla wszystkich składników systemu ociepleniowego US- Coat Termo EPS System 
opracowane są Karty Techniczne oraz Karty Charakterystyki, w których zawarte są 
szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4. PRZEBIEG PRAC OCIEPLENIOWYCH. 

4.1. Przygotowanie podłoża. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i 
pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej tj. kurz, pył, oleje szalunkowe. Podłoże nie może  
zawierać składników, których wejście w reakcje chemiczną z dowolnym elementem 
systemu ociepleniowego spowodowałoby utratę jego właściwości. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi, w innym przypadku podłoże należy odpowiednio 
przygotować. 

W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża 
ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i 
płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoża powinien dokonać 
projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości należy 
zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie 
(powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull 
off” można do oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za 
pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 
mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego 
odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej 
strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. 
Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 
jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Oczyszczone 
podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli 
ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie 
mechaniczne lub właściwie przygotować podłoże.  

W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale 
odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne może się okazać 


