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Mýty o zatepľovaní. II.
Zatepľovanie je témou, o ktorej 
dnes hovorí snáď každý. Nie každý 
však zatepľovaniu skutočne rozu-
mie, a tak medzi ľuďmi kolujú 
niekedy až neuveriteľné historky o 
tom, ako sused zateplil a čo všetko 
sa mu prihodilo.

Mýtus prvý: Zateplenie fasády je 
veľmi drahé.
Zateplenie fasády je skutočne drahšie než realizácia novej omietky. Zvýšené počiatočné 
náklady sa teda v takomto prípade vrátia veľmi rýchlo a v ďalších rokoch, kým nová 
omietka len „zdobí“ náš dom, nový zatepľovací systém náš dom lepšie chráni a najmä, 
výrazne šetrí našu peňaženku pri úhrade nákladov za vykurovanie.

Mýtus druhý: Zatepľovací SYSTÉM je zbytočný luxus
Pokiaľ chcete mať istotu, že za svoje peniaze dostanete naozaj kvalitu, na zateplenie 
použite KOMPLETNÝ  ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM, pretože všetky komponenty doporučené 
dodávateľom sú vyvinuté špeciálne pre zatepľovací systém a sú navzájom zosúladené, 
takže systém ako celok bude zaručene spoľahlivo fungovať

Mýtus tretí: Polystyrén hrúbky 5 cm úplne stačí...
Ak by sme napríklad chceli dosiahnuť tepelný odpor R=2,0 m2.K/W u steny z plných 
pálených tehál, musela by mať táto stena hrúbku až 1,72 m! Naproti tomu rovnakú 
tepelnú ochranu poskytne fasádny polystyrén už v hrúbke 8 cm! Čím väčšiu hrúbku 
izolácie však použijete, tým viac budete šetriť v priebehu životnosti zatepľovacieho 
systému a tým lepšiu ochranu vášmu domu i vašej rodine pred zimným chladom i 
letnou horúčavou poskytnete. 

Mýtus štvrtý: Zateplený dom “nedýcha”
Správne zateplený dom určite dýcha. Schopnosť obvodovej steny prepúšťat vodné pary 
(„dýchať“) popisuje veličina difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej 
vodnej pary stena prepustí a tým menej teda „dýcha“. Difúzny odpor rastie s hrúbkou 
konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postave-
ná - v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva i vlastností jednotli-
vých vrstiev zatepľovacieho systému. 

Mýtus piaty: Po zateplení vznikajú v interiéri plesne
Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v interiéri, musíme poznať ich príčinu. Nezateplená 
stena má nízky tepelný odpor, t.j. v zime sa veľmi ochladzuje - jej vnútorný povrch je 
veľmi studený. Zvýšenie tepelného odporu steny má za následok zvýšenie vnútornej povr-
chovej teploty steny. Na teplej stene sa vodná para zo vzduchu nezráža a ostáva teda trvalo 
suchá. Dostatočná hrúbka izolantu zabezpečí potrebnú teplotu vnútorného povrchu i na 
kritických miestach obvodovej steny a zbaví vás tak natrvalo problémov s plesňami!

Mýtus šiesty: Najlacnejšie zateplenie získame kombináciou najlacnejších súčastí rôznych 
zatepľovacích systémov. 
Každý zateplovací systém má vyvíjané a odskúšané optimálne spolupôsobenie všetkých 
zložiek. Kombináciou získame akúsi náhražku, ktorá však nemá odskúšané a teda ani 
garantované vlastnosti. Najrizikovejšou býva trvanlivosť takto zostavených „systémov“ a 
ich stálofarebnosť. Nízká investícia „zaplatená“ krátkou trvanlivosťou iste nie je najlac-
nejším riešením.

Nahliadnutie do zakorenených mýtov a povier Vás mnohých pravdepodobne príliš 
neprekvapilo. Rád by som záverom vyjadril svoje presvedčenie, že k navrhovaniu stavby 
je nutné pristupovať komplexne a bez predsudkov. Komplexný prístup k návrhu je, alebo 
by mal byť základnou výhodou. Mrzí ma, že práve v tejto oblasti vznika príliš veľa chýb 
a následných poruch len v dôsledku presvedčenia, že tak jednoduchú vec ako je stavba 
môže zvládnuť každý (hľa ďaľší mýtus). Pokiaľ dodržíte náš „návod“, sme presvedčení, 
že sa vyhnete mnohým rizikám a bezpečne sa „preplavíte“ od nezatepleného domu ku 
krásnej a zároveň i energeticky úspornej novej fasáde. A pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti 
alebo pochybnosti o tom, či realizačná firma na vašom dome pracuje správne - kontaktujte 
nás, radi vám poradíme.
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