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Budując dom staramy się tak dobrać materiały budowlane, aby ściany były wytrzymałe, ciepłe i ciche,
a ich postawienie niedrogie. Niestety, dość szybko okazuje się, że budownictwo jednorodzinne to nie Era,
nie można mieć wszystkiego. W rezultacie rezygnujemy z droższych materiałów na rzecz tych o niższej
cenie, oczywiście kosztem parametrów technicznych budynku. Czy jednak takie postępowanie naprawdę
się opłaca? Faktem jest, że lwią część pieniędzy przeznaczonych na postawienie ściany pochłaniają
materiały budowlane, jednak nie możemy zapominać o pozostałych kosztach, podobnie jak i o przyszłych
zyskach związanych choćby z niższymi rachunkami za ogrzewanie czy wyższym komfortem mieszkania.
{modulebot:35} Budownictwo jednorodzinne od dłuższego czasu preferuje ściany dwuwarstwowe
złożone z części nośnej oraz ocieplenia, które zapewniają dobrą izolację termiczną przy przystępnej cenie
i dużym wyborze materiałów, jednak coraz częściej stawia się także mury jednowarstwowe z takich
materiałów jak ceramika poryzowana, keramzytobeton czy też beton komórkowy.
Choć produkty tego typu są droższe od tradycyjnych, od ceny postawienia ściany należy odliczyć
koszty położenia warstwy izolacyjnej czy części kosztów związanych z robocizną, a zachowane są
odpowiednio wysokie parametry izolacyjności termicznej gwarantujące nam niskie opłaty za ogrzewanie.
Ściany takie są jednak grubsze niż dwuwarstwowe, co powoduje, że dom będzie o przynajmniej kilka
metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mniejszy, wymagają szerszych fundamentów (a więc
wzrasta koszt postawienia tychże), a w dodatku do ich postawienia należy wynająć doświadczoną ekipę,
w innym wypadku musimy liczyć się z mostkami termicznymi, które obniżą termoizolacyjność domu.
Nic więc dziwnego, że większość osób decyduje się na sprawdzone przez lata ściany dwuwarstwowe.
Do ich postawienia można użyć różnorodnych materiałów, a duży wybór zawsze oznacza oszczędności.
Jednak musimy jednocześnie liczyć się z kosztami zakupu materiałów do izolacji, podwyższonymi
kosztami robocizny, gdyż budujemy dwie warstwy muru - z czego nośna często stawiana jest z
elementów małych rozmiarach, co oczywiście wydłuża czas budowy - oraz koniecznością odpowiedniego
dobrania izolacji, aby skompensować parametry, jakie posiadają materiały budowlane użyte przy
warstwie nośnej.
W rezultacie ściany takie wcale nie są o wiele tańsze od jednowarstwowych, choć trzeba przyznać, że
ryzyko fuszerki, a więc pogorszenia parametrów budynku, jest tutaj o wiele niższe. Porównanie kosztów
budowy ścian w różnych technologiach można znaleźć między innymi na portalu www.xella.pl
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