
profesjonalizm na każdym etapie prowa-
dzonych prac budowlanych lub też remon-
towych. W chwili obecnej głównym elemen-
tem naszej działalności stały się docieplenia 
budynków. Za naszych klientów jesteśmy w 
stanie załatwić wszystkie formalności z tym 
związane. W przypadku docieplania bloków 
mieszkalnych zajmujemy się nawet wszyst-
kimi formalnościami związanymi z wykona-
niem audytu termomdernizacyjnego, który 
gwarantuje otrzymanie dofi nansowania z 
funduszy Unii Europejskiej.

DG: Kiedy po raz pierwszy spotkał się 
Pan z produktami fi rmy Mapei? 
JB: Naszą przygodę z Mapei zaczęliśmy, 
jak większość fi rm z naszego regionu, w 
2000 roku od fug i silikonów, czyli sztanda-
rowych produktów fi rmy. Wraz z rosnącym 
zapotrzebowaniem rynku na profesjonal-
ne produkty, stopniowo i my zaczęliśmy 
poszerzać gamę stosowanych systemów. 
Do dzisiaj z powodzeniem stosujemy pro-
dukty do przygotowania podłoża, produk-
ty naprawcze, masy samopoziomujące, sy-
stemy hydroizolacji wewnętrznych, system 
tarasowy oraz specjalistyczne systemy 
chemoodporne. Moja fi rma gwarantuje 
pełen profesjonalizm i tego samego ocze-
kuje od produktów na jakich pracuje – naj-
wyżej jakości. Dodatkowo fi rma Mapei 
gwarantuje mi doskonałą obsługę tech-

Z właścicielem fi rmy Jar-Bud – mgr. inż. Jarosławem Borzym rozmawia Dariusz Górak

Z  SOLIDNYM  PARTNEREM 
NIE  BOJĘ  SIĘ  WYZWAŃ

DANE TECHNICZNE:

Budynki fabryki Polpharma  
Lokalizacja: Starogard Gdański
Prowadzone prace: ocieplenie budynku
Rok: czerwiec - lipiec 2008
Powierzchnia: 1000 m2

Produkty Mapei: Mapetherm do styropianu, Mapetherm 
do siatki, Silexcolor Primer,  Silexcolor Tonachino 1,5 mm
Projekt: arch. Ryszard Domaradzki
Wykonawca: JAR-BUD
Doradztwo techniczne Mapei: Dariusz Górak,
Piotr Dawidowicz 

Dariusz Górak: Firma Jar-Bud już od 
kilkunastu lat z powodzeniem zdoby-
wa pomorski rynek budowlany. Proszę 
powiedzieć, czy specjalizujecie się w 
jakiejś konkretnej dziedzinie, czy ra-
czej świadczycie usługi kompleksowe?
Jarosław Borzy: Jesteśmy fi rmą, która 
wykonuje swoje realizacje w sposób kom-
pleksowy. Budujemy domy jednorodzinne, 
hale, wiaty stalowe, począwszy praktycz-
nie od fundamentów aż po kompleksowe 
wykończenie tych budynków, czyli pod 
przysłowiowy klucz. Powoduje to, że musi-
my zagwarantować swoim klientom pełen 

REFERENCJE

niczną. Można powiedzieć, że konsultant 
Mapei jest na każdy mój telefon. O tym, że 
już tyle lat pracuję na produktach Mapei 
zadecydowała także dostępność waszych 
produktów. Praktycznie w każdej hurtowni 
kupię wszystko, co jest mi potrzebne do 
pracy. Nie muszę czekać aż towar dojedzie 
i będzie za kilka dni. Wszystko jest  dostęp-
ne od razu i na miejscu.

DG: Spotykamy się jednak, aby po-
rozmawiać o Waszych realizacjach w 
systemie ociepleń Mapei. Firma Ma-
pei produkuje farby i tynki od ponad 
70 lat. Na polski rynek zaczęliśmy 
je jednak wprowadzać stosunkowo 
niedawno. Z tego co mi wiadomo, 
jesteście i w tym zakresie z nami od 
początku. Jakie wnioski nasuwają się 
Panu po dwóch latach pracy w syste-
mie ociepleń MAPETHERM? 
JB: Zawsze  staram się unikać częstej ro-
tacji producentów i dostawców, wyznaję 
raczej zasadę przywiązania do marki. Ma-
pei dostarczyła nam dowodów na to, że 
warto współpracować z jednym solidnym 
partnerem. W chwili obecnej, na każdym 
etapie prac wykonawczych używamy tylko 
produktów oraz systemów Mapei. Nie ina-
czej jest oczywiście z systemem ociepleń. 
Zastosowanie pełnego systemu ocieple-
niowego MAPETHERM daje nam pewność 
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DANE TECHNICZNE:

Zabytkowy budynek szkoły 
podstawowej wraz z salą
gimnastyczną
Lokalizacja: Dzierzgoń
Prowadzone prace: ocieplenie 
budynku
Rok: czerwiec – październik 2007
Powierzchnia: 1400 m2 i 800 m2

Produkty Mapei: Mapetherm do 
styropianu, Mapetherm do siatki, 
Malech , Quarzolite Tonachino 
1,5 mm, Quarzolite Tonachino 2,0 mm
Projekt: Lucyna Jurczyńska
Wykonawca: JAR-BUD
Doradztwo techniczne Mapei: 
Dariusz Górak, Piotr Dawidowicz 

DANE TECHNICZNE:

Zabytkowy budynek szkoły 
podstawowej
im. Świętego Wojciecha
Lokalizacja: Bągart
Prowadzone prace: ocieplenie 
budynku
Rok: czerwiec – sierpień 2007
Powierzchnia: 800 m2

Produkty Mapei: Mapetherm do 
styropianu, Mapetherm do siatki, 
Malech , Quarzolite Tonachino
1,5 mm, Quarzolite Pittura
Projekt: Lucyna Jurczyńska
Wykonawca: JAR-BUD
Doradztwo techniczne Mapei: 
Dariusz Górak, Piotr Dawidowicz 

wieloletniej trwałości, zachowania kolorów 
oraz czystości elewacji. Grunty i kleje od 
początku cieszyły się dobrą opinią wśród 
moich pracowników, jednak najbardziej 
doceniamy parametry robocze tynków i 
farb. Łatwość nakładania, dobre krycie, 
jednorodna faktura i stabilny kolor tynków i 
farb to cechy wyrobów Mapei, które doceni 
każdy wykonawca. Podoba nam się również 
drobna granulacja tynków oraz łatwość uzy-
skania dowolnych, żywych kolorów. Nikogo 
nie trzeba przekonywać  do wysokiej jakości 
zapraw klejowych Mapei. MAPETHERM DO 
STYROPIANU ma wysoką przyczepność do 
podłoża, jak i do styropianu, daje się łatwo 
nakładać, a płyty styropianowe zamocowa-
ne do ściany tym klejem można korygować. 
MAPETHERM DO SIATKI jest elastyczny i 
odporny na uderzenia, daje się łatwo obra-
biać, więc uzyskanie warstwy szpachlowej 
nie stanowi żadnego problemu. Barwione 
grunty z mikrowypełniaczem ułatwiają i 
przyspieszają pracę, dają solidny podkład 
pod tynki cienkowarstwowe Mapei. Mieli-
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śmy już kilka okazji do przetestowania za-
równo systemu akrylowego, jak i systemu 
silikatowego. Wiem też, że od tego roku 
Mapei wprowadziło do sprzedaży tynki 
silikonowe i farbę. Jest to z pewnością do-
skonałe uzupełnienie oferty. Wśród wykona-
nych realizacji mamy zarówno budynki jed-
norodzinne, budynki wielorodzinne, szkoły, 
sale gimnastyczne, ale także i magazyny i 
inne budynki zakładów farmaceutycznych.

DG: Podkreśla Pan wielokrotnie fakt 
stosowania rozwiązań systemowych. 
Jakie korzyści daje praca na jednym 
certyfi kowanym systemie? 
JB: Posłużę się tutaj prostym przykładem. 
Jakiś czas temu wykonywałem termomo-
dernizację dużego zakładu. Właściwie to 
miał być remont, ale okazało się, że trzeba 
robić praktycznie wszystko od nowa. Ścia-
ny były popękane, widoczna była w bardzo 
wielu miejscach tzw. pajęczyna. Po dokład-
nej analizie okazało się, że  poprzednia eki-
pa remontowa nie pracowała na jednym 
systemie. Do docieplenia używali produk-
tów wielu producentów. Tak nie można ro-
bić, bo tylko produkty wchodzące w skład 
jednego systemu są chemicznie „zgodne” i 
dobrane tak, aby współpracowały ze sobą. 

DG: Na zakończenie muszę jeszcze 
zadać Panu jedno pytanie prak-
tyczne. Otóż wiem, że niektóre 
fi rmy wolą pracować na tynkach 
niebarwionych i dopiero w drugiej 
kolejności je malować. Wy nato-
miast pracujecie na tynkach już 

zabarwionych. Nie stanowi to dla 
was utrudnienia?  
JB: Wykonanie tynku malowanego jest ła-
twiejsze. Jak się coś nie uda,  to zawsze moż-
na poprawić, podmalować i jest ok. Zupełnie 
inaczej pracuje się na tynku barwionym. Tu 
nie ma miejsca na błędy. Jak coś nie wyjdzie 
za pierwszym razem, to już jest ciężko to po-
prawić. Trzeba znać swoje możliwości i mieć 
pełne zaufanie do produktów, na których się 
pracuje. Ja sam aż 95 procent prac docie-
pleniowych wykonałem na waszych tynkach 
barwionych. Widać zatem, że coraz większa 
liczba inwestorów się na nie decyduje. W 
ubiegłym roku na przykład wykonywaliśmy 
magazyn leków dla fi rmy farmaceutycznej. 
Wielkość ścian w jednej płaszczyźnie docho-
dziła do 800 metrów kwadratowych. Była to 
zupełnie gładka powierzchnia, bez okien i ja-
kichkolwiek przełamań. Zadanie to wykona-
liśmy na tynku silikatowym Mapei, nie pozo-
stawiając żadnych łączeń ani przetarć. Taki 
system zmniejsza koszty i skraca czas pracy. 
Naciągamy tynk, zacieramy go i gotowe. 
Oczywiście potrzebna jest tu duża wiedza i 
doświadczenie. Przy tynku malowanym do-
chodzi jeszcze proces malowania. Powstają 
zatem koszty dodatkowej pracy, ewentual-
nego wynajęcia rusztowań, zakupu farby. 
Proces ten trwa dłużej i jest droższy, ale jest 
bardziej bezpieczny dla wykonawcy. Ale to 
inwestor płaci i chce mieć pracę wykonaną 
szybko i niedrogo. Z moimi ludźmi i waszymi 
produktami nie boję się wyzwań.

DG: Dziękuję za rozmowę.                

Produkty Mapei opisane w tym ar-
tykule należą do grupy „Produkty linii 
wykończeniowej i dekoracyjnej”. Kar-
ty techniczne są dostępne na stronie 
internetowej www.mapei.pl.
Mapetherm do styropianu: Jed-
noskładnikowa, cementowa zaprawa 
klejąca do montażu płyt termoizola-
cyjnych przy ocieplaniu budynków.
Mapetherm do siatki: Jednoskład-
nikowa, cementowa zaprawa do mon-
tażu i wyrównywania płyt termoizola-
cyjnych przy ocieplaniu budynków.
Malech: Drobnocząsteczkowy pre-
parat na bazie wodnej dyspersji żywi-
cy akrylowej do gruntowania podłoży 
mineralnych.
Quarzolite Graffi ato 1,8: Ochron-
na i dekoracyjna zaprawa tynkarska 
na bazie żywicy akrylowej do zasto-
sowań na ścianach wewnętrznych i 
zewnętrznych.
Quarzolite Tonachino 1,5 i 2,0: 
Ochronna i dekoracyjna zaprawa tyn-
karska na bazie żywicy akrylowej do 
zastosowań na ścianach wewnętrz-
nych i zewnętrznych.
Quarzolite Pittura: Dyspersyjna 
farba akrylowa z mikrowypełniaczem 
kwarcowym, przeznaczona do wyko-
nywania dekoracyjno–ochronnych 
powłok malarskich na zewnątrz i we-
wnątrz budynków.
Silexcolor Primer: Silikatowy prepa-
rat gruntujący.
Silexcolor Tonachino 1,5: Krzemia-
nowa masa tynkarska.

DANE TECHNICZNE:

Budynki fabryki LEYER 
Lokalizacja: Malbork
Prowadzone prace: ocieplenie budynku
Rok: marzec – czerwiec 2008
Powierzchnia: 1400 m2

Produkty Mapei: Mapetherm do styropianu, Mapetherm 
do siatki, Malech, Quarzolite Graffi ato 1,8 mm
Wykonawca: JAR-BUD
Doradztwo techniczne Mapei: Dariusz Górak,
Piotr Dawidowicz 
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