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Do cie ple nie

Wełnamineralna – jest to ma te riał ter mo izo la cyj ny w for mie płyt, 
mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je się do do cie pla nia sta rych 
bu dyn ków, w  któ rych za ob ser wo wa no utra tę cie pła. Za le ca się 
wówczas sto so wa nie weł ny od mian 80 i 100 o gru bo ści  minimum 
60 mm.

Si ding wi ny lo wy – jest to ma te riał wy koń cze nio wy z PCW. Ta nio 
i szyb ko moż na nim osłonić war stwę do cie ple nia z weł ny mi ne ral
nej, two rząc jed no cze śnie szczel ną, trwa łą i es te tycz ną ele wa cję.

1. Przed do cie pla niem trze
ba zde mon to wać ze ścian 
wszyst kie wy sta ją ce ele
men ty: pa ra pe ty, ryn ny, 
oświe tle nie ze wnętrz ne 
a tak że pod bit kę pod oka
pem.

2. Ścia ny mu szą być rów ne, 
czy ste i  su che. Sta ry 
znisz czo ny tynk war to 
usu nąć. Pęk nię cia mu ru 
wy peł nić na le ży ma są si li
ko no wą. Ubyt ki w ścia nie 
wy peł nia się za pra wą 
wy rów nu ją cą.

Uło że nie do dat ko wej ter mo izo la cji po zwa la zmniej szyć zu ży cie 
opa łu. Naj czę ściej do cie pla się wszyst kie ze wnętrz ne ścia ny 
do mu.

Przed przy stą pie niem do pra cy trze ba do kład nie wy mie rzyć ścia
ny. War to rów nież na szki co wać so bie pro jekt, na któ rym roz ry so
wa ne bę dzie roz miesz cze nie po szcze gól nych ele men tów rusz tu.

Pomiary

Je śli ścia nę po ra sta ją glo ny lub pleśń, trze ba je usu nąć i po kryć 
mur im pre gna tem glo no lub grzy bo bój czym.

Przy go to wa nie ścian
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1. Weł nę mi ne ral ną przy
kła da się szczel nie do 
ścia ny i  mo cu je za 
po mo cą spe cjal nych 
łącz ni ków (4 szt./m2). 
Mu si ona być do pa so
wa na „na styk” do 
prze strze ni mię dzy 
ko lej ny mi słu pa mi 
rusz tu. 

1. Gdy weł na jest za mo co wa na do rusz tu przy bi ja się  fo lię wia tro
izo la cyj ną.

Mon taż wia tro izo la cji

Ukła da nie do cie ple nia

1. Drew no na ruszt po win no 
być wy su szo ne, pro ste 
i nie po pę ka ne. Do brze też, 
gdy jest za im pre gno wa ne 
pre pa ra tem ognio  i  grzy
bo bój czym.

2. Nad oście ża mi okien ny mi 
i drzwio wy mi mon tu je się też 
ła ty po zio me tej sa mej gru
bo ści co słu py.

 Ele men ty rusz tu mo cu je się 
do ścia ny za po mo cą koł
ków szyb ko mon ta żo wych.

3. Za miast drew na, do zbu do
wa nia rusz tu moż na użyć 
spe cjal nych pro fi li z PCW.

4. Naj pierw mo cu je się ła ty pio
no we o prze kro ju 4,5 x 5 cm. 
Od le gło ść mię dzy ni mi 
po win na być rów na sze ro
ko ści pły ty lub ma ty ter mo
izo la cyj nej ale nie mniej sza 
niż 60 cm.

Mon taż rusz tu drew nia ne go
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ła ta
po zio ma 

• Mon tu jąc ruszt trze ba ca ły 
czas kon tro lo wać, je go usta
wie nie wzglę dem pio nu 
i po zio mu. Rów na po wierzch
nia rusz tu za pew ni, że ele wa
cja tak że bę dzie nie na gan nie 
rów na.

R A D A

ła ta  
pio no wa

Przy oka zji do cie pla nia bu dyn ku trze ba zro bić no wą ele wa cję. 
Ta nim, lek kim i ła twym w uło że niu ma te ria łem jest ob li ców ka wi ny
lo wa zwa na si din giem. Si ding sprze da wa ny jest w po sta ci pa ne li 
i li stew mon ta żo wych oraz wy koń cze nio wych. Moż na je przy ci nać 
zwy kłą pi łą.

Ułożeniesidingu



1 Mię dzy si din giem, 
a wia tro izo la cją po win
na być utwo rzo na nie
wiel ka szcze li na wen ty
la cyj na. Z te go po wo du 
na za mon to wa ne ła ty 
ste la żu mon tu je my 
do dat ko we, cien kie 2,5 
cm ła ty ste la żu pod 
si ding.

Do dat ko wy ste laż

Łą cze nie i mo co wa nie pa ne li

1. Pa ne le za ha cza się 
o  sie bie, a  ich gór ną 
część, w któ rej znaj du
ją się po dłuż ne otwo ry, 
przy bi ja do rusz tu 
gwoździami nie rdzew
ny mi ty pu „pa piak”. Nie 
wol no jed nak do bi jać 
ich do koń ca. Mię dzy 
łeb kiem gwoździa 
a pa ne lem mu si po zo
stać 1 mm lu zu.

Mo cu jąc si ding do rusz tu z PCW za miast gwoździ uży wa się 
bla chow krę tów lub wkrę tów do two rzy wa z pod kład ka mi.

li stwa oka po wa

łącz nik

li stwa przy okien na li stwa J
li stwa star to wa

na roż nik
we wnętrz ny

na roż nik ze wnętrz ny
pa ne le

pod bit ka
li stwa koń co wa
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Wy ko ny wa nie ele wa cji z  pa ne li roz po czy na się od do łu, od 
li stwy star to wej.

Mo co wa nie pa ne li

1. Na dol nej czę ści ścia ny trze ba wy zna czyć rów ną li nię. 
W tym ce lu w na roż nik wbi ja się gwóźdź, przy wią zu je do 
nie go sznu rek tra ser ski, prze cią ga na dru gi ko niec ścia ny, 
spraw dza je go po ło że nie po ziom ni cą wężową  i ewen tu al
nie ko ry gu je a na ko niec przy wią zu je się go do gwoździa 
wbi te go w dru gim na roż ni ku.

2. Po ude rze niu w sznu rek, na ścia nie od wzo ru je się li nia. 

Wy zna cze nie li nii po cząt ko wej

1. Mon taż pa ne li roz po czy na się od przy bi cia tak zwa nej li stwy 
star to wej wzdłuż wy ty czo nej li nii. Li stwę mo cu je my za czy na
jąc od jej środ ka. 

2. W miej scu łą cze nia dwóch li stew star to wych na jed nej ścia nie 
po win no się zo sta wić kil ku mi li me tro wy od stęp.

Li stwa star to wa

1. Po za mo co wa niu li stwy star to
wej mon tu je się na roż ni ki 
we wnętrz ne i  ze wnętrz ne. 
Ko niecz nie trze ba spraw dzać, 
czy trzy ma ją one pion.

Na roż ni ki

1. Ko lej ną czyn no ścią jest obu do
wa oście ży drzwi i okien.  Sto
su je się do te go li stwy przy
okien ne. Roz po czy na się od 
pro fi li pio no wych, a koń czy na 
po zio mych.

2. Po za mon to wa niu pro fi li 
w oście żach okien nych mon tu
je się no we pa ra pe ty.

Okna i drzwi
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1. Pa ne le mo cu je się po dob nie 
jak li stwę star to wą za czy na jąc 
od środ ka i  kie ru jąc się ku 
brze gom. Pa nel po wi nien być 
przy mo co wa ny do wszyst kich 
łat, któ re się pod nim znaj du ją. 

2. Na ścia nie pa ne le łą czy się 
w spo sób schod ko wy. 

 Moż na też tak je roz mie ścić, 
aby ich po łą cze nia utwo rzy ły 
na ca łej ścia nie jed ną pio no wą 
li nię. Miej sce to ma sku je się 
wów czas pro fi lem „H”.
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1. Pa ne le wi ny lo we moż na rów nież ukła dać pio no wo. Pa mię tać 
wte dy trze ba, że ła ty rusz tu mu szą być za mon to wa ne do ścian 
bu dyn ku nie pio no wo, a po zio mo.

Pa ne le mo co wa ne pio no wo

1. Tak jak od li stwy star to wej roz po czy na się mon taż pa ne li, tak do 
li stwy koń co wej przy mo co wu je się ostatnie pa ne le na ścia nie. 

2. Na ścia nach szczy to wych pa ne
le mon tu je się po przy cię ciu. Za 
po mo cą ka wał ka pa ne lu, ła two 
moż na wy zna czyć li nię  przy cię
cia pa ne li przy sko sach da chu.

Pa ne le przy da chu

1. Pod bit kę wy ko nu je się ze spe cjal nych pro fi li z pa sem per fo ra cji 
i z li stew wy koń cze nio wych.

Si ding my je się wo dą z do dat kiem tra dy cyj nych środ ków czysz czą
cych i prze cie ra mięk ką tka ni ną zwil żo ną pły nem an ty sta tycz nym.

Kon ser wa cja pa ne li

Mon taż pod bit ki

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




