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4.4.3. Wykonanie właściwej warstwy zbrojonej.  

Warstwę zbrojoną można zacząć wykonywać po min 24 h od przyklejenia płyt 
styropianowych, po wyschnięciu zaprawy klejącej użytej do montażu płyt 
izolacyjnych. Po tym czasie na powierzchni płyt termoizolacyjnych, przy użyciu pacy 
zębatej o wymiarach 10 x 12 mm należy równomiernie rozprowadzić zaprawę klejącą 
na powierzchni nieco większej od szerokości siatki, przyłożyć pas siatki zbrojącej a 
następnie zatopić siatkę w zaprawie szpachlując powierzchnię na gładko. Grubość 
warstwy zbrojonej powinna wynosić min. 5 mm. Siatka zbrojąca powinna być 
niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie kleju. Siatkę zbrojącą należy układać 
na zakład  min 10 cm (Rys. 8). Nakładanie kolejnych warstwy systemu 
ociepleniowego można rozpocząć po wyschnięciu warstwy zbrojonej. Przyjmuje się 
że 1mm warstwy kleju potrzebuje min 24 h na wyschnięcie. Przy wykańczaniu cokołu 
z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć wzdłuż dolnej 
krawędzi listwy. 

 

 

 

 

   

     1. Siatka z włókna szklanego ASGLATEX 03-43. 

      2. Połączenie sąsiednich pasów siatki. 

      3. Zaprawa klejąca US-COAT US75. 

     4. Płyty styropianowe 

 

 

Rysunek 8. Prawidłowy sposób przyklejania siatki zbrojnej na ścianie bez otworów. 

W przypadku, gdy ściany budynku są narażone na uderzenia i uszkodzenia 
mechaniczne z uwagi na ich lokalizację przy np. chodnikach, przejściach, 
przejazdach, placach zabaw itp. – należy zastosować podwójną siatkę z tkaniny 
szklanej na całej wysokości ścian parteru. Po stwardnieniu zaprawy klejącej, w którą 
została zatopiona pierwsza warstwa siatki – należy nanieść druga warstwę zaprawy i 
wtopić w nią drugą warstwę siatki z włókna szklanego.  

Niedopuszczalne jest rozciąganie siatki na płytach styropianowych, a następnie 
pokrywanie jej warstwą zaprawy, gdyż takie wykonawstwo zagraża bezpieczeństwu i 
trwałości całego układu ociepleniowego. 

Warstwa zbrojona musi być starannie zaszpachlowana, gdyż niedokładne jej 
wykonanie i wyrównanie powierzchni ma wpływ na wygląd elewacji – nie można 
dopuścić do występowania nierówności powierzchni oraz karbów i ostrych załamań 
fragmentów warstwy zbrojonej. Wszelkie nierówności muszą być wyrównane. W 
przeciwnym wypadku będą widoczne w strukturze cienkowarstwowego tynku.  

W systemie ociepleniowym   US- Coat Termo EPS System należy stosować siatkę z 
włókna szklanego ASGLATEX 03-43. 

 


