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Spis treści

Straty ciepła  
spowodowane brakiem izolacji:

 Strop 10%

 Wentylacja 15%

 Dach 30%

 Ściany 30%

 Okna 15%
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Wprowadzenie

Potrzeba optymalnego wykorzystania przestrzeni doprowadziła do konieczności 
zagospodarowania dolnych części budynków (piwnice lub parkingi podziemne).  
Z przeprowadzonych analiz wynika, że nawet 10% energii cieplnej, przeznaczonej 
na ogrzewanie budynków, zostaje utracone w wyniku niewłaściwie lub 
niedostatecznie zaizolowanych stropów nad piwnicami, garażami i parkingami 
podziemnymi.

Korzyści izolacji stropów:

  Możliwość zastosowania w starym i nowym budownictwie

  Prosty w montażu

  Zminimalizowana liczba materiałów składowych

  Niska pracochłonność

  Bez konieczności szlifowania wełny 

  Pominięcie kołków, siatki i warstwy szpachlowej

  Podwyższenie walorów estetyki pomieszczeń

  Ochrona akustyczna pomieszczeń nad ocieplonym stropem

  Zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń nad garażami

  Zwiększenie odporności pożarowej

  Wysoka trwałość
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Izolacja stropów nie jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Warunki stosowania 
ww. dały podstawy do opracowania i wdrożenia nowoczesnego systemu 
izolacji termicznej stropów MAPETHERM CEIL. W systemie MAPETHERM 
CEIL elementy składowe ocieplania zostały uproszczone, a najbardziej 
pracochłonne czynności wykonywane są przy użyciu mechanicznych metod 
aplikacji. Przyczyniło się to do zmniejszenia nakładów pracy, przyspieszenia 
instalacji systemu, przez co uzyskano wzrost wydajności i obniżenie kosztów 
wykonawczych.  

Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania  
związane z oszczędnością energii*

Duże straty energii cieplnej stropów w budynkach wymusiły zwiększenie 
wymagań izolacji cieplnej stropów w warunkach technicznych.

Izolacyjność cieplna przegród
Wartość współczynnika przenikania ciepła UC stropów i stropodachów dla 
wszystkich rodzajów budynków, ustalona zgodnie z polskimi normami dotyczącymi 
obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia 
ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone  
w poniższej tabeli:

*  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Rodzaj przegrody  
i temperatura  

w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2 · K)]

od 1 stycznia 2014 od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia 2021*

Stropy nad przejazdami (garaże otwarte):

przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15

przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30

przy ti < 8°C 0,70 0,70 0,70

Stropy nad zamkniętymi przestrzeniami podłogowymi (garaże, piwnice)

przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25

przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30

przy ti < 8°C 1,00 1,00 1,00

ti – temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
* Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
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Wytyczne projektowe

UC dla stropów żelbetowych o grubości 200 mm ocieplonych wełną mineralną  
z izolacją podłogi z XPS.

sufit

pod³oga

λ= 1,000 dla wylewki z betonu
λ= 0,035 dla XPS izolacji podłogi
λ= 1,7 dla stropu żelbetowego
λ= 0,037 dla wełny mineralnej 

 

Wartość współczynnika
Uc dla grubości  

XPS i wełny

Grubość izolacji podłogi z XPS

0 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Grubość 
wełny  

mineralnej 
izolacji 
stropu 
[mm]

50 0,58 0,44 0,39 0,35 0,32

60 0,50 0,39 0,35 0,33 0,29

80 0,40 0,32 0,30 0,27 0,25

100 0,33 0,27 0,25 0,24 0,22

120 0,28 0,24 0,22 0,21 0,20

150 0,23 0,20 0,19 0,17 0,17

180 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15

200 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14

Izolacyjność cieplna stropu jest pełniona (wg warunków technicznych) dla:

 Stropu nad przejazdami (garaże otwarte),  
 przy temperaturze w pomieszczeniu ti ≥ 16°C; UC ≤ 0,18 [W/m2K] od 2017 roku

 Stropu nad garażami zamkniętymi i piwnicami,  
 przy temperaturze w pomieszczeniu ti ≥ 16°C; UC ≤ 0,25 [W/m2K]

 Stropu nad przejazdami, garażami zamkniętymi i piwnicami,  
 przy temperaturze w pomieszczeniu 8°C≤ ti ≥ 16°C; UC ≤ 0,30 [W/m2K]

 Stropu nad przejazdami, garażami zamkniętymi i piwnicami,  
 przy temperaturze w pomieszczeniu 8°C≤ ti; UC ≤ 0,70 [W/m2K]

Współczynnik przenikania ciepła UC [W/m2·K]

UC = U + ∆U [W/m2·K]
gdzie: U – współczynnik przenikania ciepła przegrody
 ∆U – wartość poprawek (nieszczelności i mostki punktowe)

Opór cieplny warstwy R [m2·K/W]

R =   d    – grubość warstwy [m]
λobl –  obliczeniowy współczynnik  

przewodzenia ciepła [W/m·K]

Opór cieplny przegrody Rt [m2·K/W]

Rt = Rse + ΣR + Rsi + Ru
gdzie [m2·K/W]:
Rse + Rsi = 0,21 – dla stropów
Rse + Rsi = 0,17 – dla podłóg
Ru –  opór małych nieogrzewanych przestrzeni przyległych do 

budynku

Współczynnik przenikania ciepła U  

lub średni obszaru UŚR [W/m2·K]

U =   1   
Rt

      UśR = ΣUi·Ai
ΣAi

Rt  – opór cieplny przegrody
Ai   – powierzchnia o różnych Ui 
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3

4

Przekrój A-A 
płyty termoizolacyjne niegruntowane fabrycznie

Przekrój B-B 
płyty termoizolacyjne gruntowane fabrycznie

Rozmieszczenie płyt termoizolacyjnych na stropie

1. płyta stropowa
2.  zaprawa klejowa 

MAPETHERM WOOL do wełny
3.  płyty z lamelowej wełny mineralnej 

niegruntowane fabrycznie 
– FASROCK LL 
– FASOTHERM NF 
– ISOFAS LM

4. wyprawa tynkarska PLANITOP MINERAL

1. płyta stropowa
2.  zaprawa klejowa 

MAPETHERM WOOL do wełny
3.  płyty z lamelowej wełny mineralnej 

gruntowane fabrycznie 
– PAROC CGL 20cy 
– FASROCK G

4.  gruntowanie fabryczne od strony 
wykończeniowej 

5. wyprawa tynkarska PLANITOP MINERAL

1

2

3

5
4

AA

100 20

B
B
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System 
MAPETHERM CEIL

System  MAPETHERM CEIL przeznaczony jest do wykonywania ociepleń 
stropów od strony sufitu i ścian, w otwartych i zamkniętych pomieszczeniach 
nieogrzewanych, takich jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże i piwnice, 
nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

Etapy instalacji systemu MAPETHERM CEIL:
1. Mocowanie materiału izolacyjnego za pomocą zaprawy klejowej 
2. Mechaniczne nakładanie wyprawy (tynkowanie) na zagruntowaną wełnę lamelową

Elementy składowe systemu MAPETHERM CEIL

 

Przeznaczenie Produkty wchodzące w skład  
systemu MAPETHERM CEIL Zużycie

Mocowanie płyt  
z wełny mineralnej Zaprawa klejowa MAPETHERM WOOL DO WEŁNY  ok. 4 kg/m2

Izolacja termiczna

Płyty z lamelowej wełny mineralnej fabrycznie 
gruntowane:
• PAROC CGL 20cy 
•  FASROCK G  

(gruntowana fabrycznie od strony wykończeniowej)
ok. 1,05 m2/m2

Płyty z lamelowej wełny mineralnej niegruntowane 
fabrycznie:
• FASROCK LL
• FASOTHERM NF
• ISOFAS LM

Powłoka  
dekoracyjno- 

-ochronna

Wyprawa tynkarska PLANITOP MINERAL 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2

Wyprawa tynkarska PLANITOP MINERAL 2,0 mm ok. 3,0 kg/m2

płyta z wełny skalnej
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Wykonanie systemu polega na zamocowaniu do sufitu za pomocą zaprawy 
klejowej MAPETHERM WOOL DO WEŁNY (z pominięciem kołkowania) płyt  
z lamelowej wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą dekoracyjno-ochronną 
nakładaną mechanicznie za pomocą natrysku.
Wełna frezowana na krawędziach od strony wykończeniowej niweluje drobne 
nierówności montażowe i ułatwia uzyskanie wizualnie jednorodnej powierzchni po 
nałożeniu warstwy dekoracyjno-ochronnej z tynku PLANITOP MINERAL.

Geometria płyty izolacyjnej z wełny mineralnej 
frezowanej na krawędziach

1000mm
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Przekrój płyty izolacyjnej z wełny mineralnej frezowanej na krawędziach

Stosowanie zestawu wyrobów MAPETHERM CEIL powinno być zgodne  
z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu. Projekt powinien 
zawierać:
−  postanowienia aprobaty technicznej, 
−  niniejsze warunki wykonania i odbioru robót,
−  zalecenia i informacje zawarte w kartach technicznych produktów 

wchodzących w skład systemu,
−  określenie stanu technicznego i sposobu przygotowania podłoża dla 

budynków istniejących, a dla budynków projektowanych na jakim etapie prac 
można przystąpić do prac ociepleniowych,

−  grubość płyt z wełny mineralnej określoną na podstawie obliczeń i wymagań 
formalnych, 

−  określenie sposobu obróbki miejsc szczególnych wraz z niezbędnymi detalami 
technicznymi oraz sposób połączenia ocieplenia z innymi elementami budynku.

System MAPETHERM CEIL jest systemem niepalnym, niekapiącym, 
nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) i nieodpadającym pod wpływem ognia, 
posiada klasę A1 w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010. 
Umożliwia pominięcie kołkowania oraz stosowania warstwy zbrojącej z użyciem 
tkaniny zbrojącej.
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Instrukcja wykonawcza

Prace przygotowawcze

Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze, przeszkolone w technologii MAPEI. Przed przystąpieniem do prac 
konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną ocieplenia, zgromadzenie 
materiałów, niezbędnych narzędzi i sprzętu, zgodnie ze specyfikacją. Do obowiązków 
wykonawcy należy zabezpieczenie mediów, a materiały do wykonania ocieplenia 
powinny być przechowywane w miejscu suchym, zacienionym i osłonione przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
Przy prowadzeniu robót ociepleniowych zaleca się przestrzeganie odstępów 
czasowych (przerw technologicznych) miedzy wykonaniem poszczególnych 
etapów zgodnie z instrukcją systemodawcy zawartą w kartach technicznych 
wyrobów.
Temperatura otoczenia i podłoża w czasie nakładania i wiązania powinna 
wynosić od +5°C do +25°C.

Prace zabezpieczające

Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych i instalacyjnych należy 
zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające wykonanie ww.  
prac z obszaru przeznaczonego na ocieplenie. Instalacje elektryczne, wentylacyjne, 
wodno-kanalizacyjne itp. niemożliwe do demontażu należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem za pomocą folii malarskich itp. 

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne o nośności nie mniejszej niż 0,08 MPa umożliwiają mocowanie 
lamelowej wełny mienralnej jedynie za pomocą zaprawy klejowej MAPETHERM 
WOOL DO WEŁNY (bez łączników mechanicznych – kołków). 
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Przed przystąpieniem do ocieplania należy sprawdzić i odpowiednio przygotować 
podłoże. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system MAPETHERM CEIL, musi być:
  wytrzymałe i nośne – w przypadku wątpliwości wykonać próbę przyczepności 

do podłoża. Powierzchnie pokryte farbą lub tynkiem o słabej przyczepności 
należy usunąć. Podłoża słabe o dużej nasiąkliwości należy zagruntować 
płynem gruntującym MALECH na minimum 12 godzin przed przyklejaniem płyt 
izolacyjnych.

  równe, bez ubytków – ubytki wypełnić zaprawą klejową MAPETHERM WOOL 
DO WEŁNY i pozostawić do związania. Nadmiar spoin pozostały po szalunkach 
należy usunąć.

  czyste – uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu i pyłu, porostów, łuszczących 
się farb lub tynków, tłuszczy i luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności zaprawy. Zaleca się oczyszczenie 
podłoża przez zmycie ciepłą wodą, ewentualnie z dodatkiem płynu czyszczącego.

  suche – podłoża o nadmiernej wilgotności należy osuszyć oraz wyeliminować 
przyczynę zawilgocenia. Wszelkie prace mokre powyżej miejsca instalacji 
powinny być zakończone.

W przypadku wątpliwości względem wytrzymałości podłoża należy wykonać 
próbę przyczepności. 

W warunkach budowlanych próbę przyczepności do podłoża można wykonać  
w następujący sposób: 
  powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem 

powłok malarskich i tynków, w przypadku nasiąkliwych podłoży zagruntować.
  zaprawę klejową MAPETHERM WOOL DO WEŁNY grubości ok. 1 cm  

rozprowadzić na całej powierzchni styku podłoża z próbką styropianu  
o wymiarach 10x10x10 cm. Tak przygotowane próbki (8-10 próbek) przykleić 
do podłoża. 

  przyczepność sprawdzić po 3-4 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania siłą 
prostopadłą do podłoża – podłoże uznajemy za wytrzymałe, jeżeli rozerwanie 
następuje w warstwie styropianu. 
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Wskazówki wykonawcze

Nakładanie zaprawy klejowej na wełnę mineralną

Przygotowaną zaprawą MAPETHERM WOOL DO WEŁNY gruntujemy powierzchnię 
klejoną wełny lamelowej (chyba że wełna jest gruntowana), szpachlując ją cienką 
warstwą zaprawy na całej powierzchni styku wełny z podłożem. Do szpachlowania 
używamy gładkiej krawędzi pacy metalowej. 

Na zagruntowaną powierzchnię nanosimy drugą warstwę zaprawy klejowej 
MAPETHERM WOOL DO WEŁNY i rozprowadzamy za pomocą pacy zębatej  
o zębach min. 10x10 mm równomiernie na całej powierzchni (wzdłuż płyty). Ilość 
zaprawy klejowej naniesionej na powierzchnię wełny powinna być tak dobrana, 
aby po dociśnięciu płyty do podłoża zaprawa pokryła 90-100% powierzchni 
podłoża. Włókna przyklejonej wełny lamelowej winny być skierowane prostopadle 
do podłoża.

Mocowanie wełny mineralnej do podłoża

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejowej wełnę mineralną przyłożyć i docisnąć 
do podłoża. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, 
z zachowaniem mijankowego układu styków oraz staranności, tak aby zaprawa 
nie dostała się w spoiny między płytami. Każdorazowo należy używać pełnych 
płyt i ich połówek. Nie należy stosować płyt wyszczerbionych, wgniecionych lub 
połamanych. Przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży musi mieć 
minimum 10 cm.

Ocieplenia wymaga cała powierzchnia stropu, a także częściowego lub całkowitego 
– ściany nośne podciągów i słupów, na których opiera się strop. 
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Nakładanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawę tynkarską nakładać po min. 3 dniach od przyklejenia wełny. Zaprawę 
tynkarską PLANITOP MINERAL nakładać natryskowo agregatem tynkarskim 
wyposażonym w pompę ślimakową do tłoczenia materiałów mineralnych. Prace 
prowadzić w sposób ciągły do uzyskania pełnego, równomiernego pokrycia 
materiału izolacyjnego. Nałożona warstwa wysycha wstępnie po 24 godzinach,  
a pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach. 

W trakcie prowadzenia prac i po ich zakończeniu zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczeń umożliwiającą swobodne wysychanie i wiązanie zastosowanych 
materiałów. 
Powyższy opis techniczny określa zakres stosowania technologii i zalecany 
sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania 
wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Przepisy bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa prace należy wykonywać w ubraniu roboczym, 
maskach, okularach i rękawicach ochronnych. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, w przypadku połknięcia 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Za każdym razem pokazać opakowanie 
lub etykietę ostrzegawczą umieszczoną na opakowaniu.
Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. 
Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy 
natychmiast oczyścić, używając większej ilości czystej wody. Należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP.

Kontrola wykonania ocieplenia i odbiór robót

W interesie stron jest, aby odbiór poszczególnych robót odbywał się po 
zakończeniu każdego z etapów. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane 
przez kierownika budowy i wpisane do dziennika budowy. Po zakończeniu całości 
prac ociepleniowych należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
protokół odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny być następujące etapy robót:
A. przygotowania podłoża,
B. zamocowania płyt termoizolacyjnych,
C. wykonania wyprawy tynkarskiej. 
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Warunki utrzymania ocieplenia w dobrym stanie 
technicznym

Strop z wykonaną warstwą dekoracyjną należy chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zabrudzeniem. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne warstwy 
dekoracyjno-ochronnej naprawiać przez ponowny natrysk tynku w miejscu 
uszkodzenia. W przypadku zabrudzenia powłoki malować farbą o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej SILANCOLOR PITTURA.
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 1,5 mm 2,0 mm

Proporcje mieszania: 4,25-4,75 litra wody na 25 kg

Gęstość objętościowa zaprawy (EN 1015-6): 1650 – 1850 kg/m3 1800 – 2000 kg/m3

pH: ok. 13

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Maksymalny czas użytkowania: ok. 2,5 godziny

Czas schnięcia otwartego: ok. 20 minut

                PARAMETRY KOŃCOWE

Wytrzymałość na ściskanie (EN 1015-11): CS III

Reakcja na ogień (EN 13501-1): A1

Podciąganie kapilarne (EN 1015-18): W0

Przyczepność (EN 1015-2): ≥1,0 N/mm²- FP:B

Przepuszczalność pary wodnej (EN 1015-12): µ ≤ 28 µ ≤ 22

Współczynnik przewodzenia ciepła (EN 1745): 0,67 W/mk (P=50%) 0,73 W/mk (P=50%)

Aplikacja mechaniczna:  PLANITOP MINERAL  

PLANITOP MINERAL – mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie cementowej  
z dodatkiem polimerów. PLANITOP MINERAL jest suchą mieszanką, gotową do 
użycia po wymieszaniu z wodą. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. 

Przygotowanie produktu:  

Wlać do czystego pojemnika 4,25-4,75 litra czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość 
25 kg worka zaprawy PLANITOP MINERAL. Przygotowaną mieszankę mieszać  
w sposób ciągły przez ok. 3 minuty do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy.  
Do mieszania należy użyć mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Po około  
5 minutach zaprawę ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas 
zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi 
ok. 2,5 godziny. 

Zalecane urządzenia do nakładania natryskowego:  

Wagner PlastCoat: PC830; PC25; PC35
Kompresor: V-400 wydajność 360 l/min
Proces aplikacji: natrysk pneumatyczny
Maksymalna długość węży: 30 mb (DN25+DN25+DN25)  
Maksymalna wysokość podawania: 20 m

Temperatura natrysku 20°C Pistolet: Lanca natryskowa

Rodzaj dyszy: Dysza strukturalna Rozmiar dyszy: 8-10 mm

Ustawione ciśnienie [bar]: Posuw 3 Ciśnienie natrysku [bar]: 15

Ciśnienie powietrza [bar]: 4,0 (max) Obudowa pompy: PC430/PC830

Długość węża: 10 mb Średnica węża: DN25

SYSTEM 
IZOLACJI 
STROPÓW  
MAPETHERM 
CEIL



Dokumentacja techniczna
Produkty MAPEI to produkty dla profesjonalistów. 
Szczegółowe informacje na temat produktów oraz  
technologii ich stosowania znajdują się w kartach  
technicznych na www.mapei.pl.

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

www.mapei.pl     e-mail: info@mapei.pl


