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1. Technologia Ekolit.
Technologia budowy Ekolit sprawdziła się na trudnym rynku w Skandynawii
(głównie Szwecja), gdzie wybudowano w tym systemie od 2005r kilkaset domów
energooszczędnych i pasywnych. W 2013r. technologię oraz produkcję przeniesiono na
rynek polski. Wykorzystywana jest z powodzeniem do budowy domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych o wys. max do trzech kondygnacji (parter + 2 piętra), budynków
przemysłowych i magazynowych, ścian basenów oraz budynków użyteczności publicznej.
W budowie wykorzystuje się dwa typy bloczków:
 bloczek podstawowy Ekolit E o wymiarach 1000x500x500 mm,
 bloczek wieńcowy Ekolit U (będący również bloczkiem nadprożowym) o wymiarach
1000x500x500 mm.
Dopuszczalny jest moduł bloczków j/w o wymiarach 500x500x500 mm. Cięcie
bloczka na ten wymiar odbywa sie na budowie z użyciem odpowiedniego szablonu
stosując tzw. drut oporowy. Zaletą technologii Ekolit jest bardzo szybki i prosty montaż
ścian zewnętrznych i ewentualnie wewnętrznych gdzie bloczki traktowane są jako
szalunek tracony wypełniony w drugim etapie zbrojeniem i betonem.
Zasada budowy sprowadza się do układania bloczków na zakładkę (tak jak zabawa
z klockami Lego). Solidna konstrukcja ściany posiada rewelacyjne właściwości izolacyjne
określone wsp. przenikania ciepła przez ścianę po zalaniu jej betonem Uo=0,09 W/m2K
(wielkość nieosiągalna przez inne technologie dla ścian jednowarstwowych
w Polsce). Należy dodać, że ściany wykonane w tej technologii charakteryzują się bardzo
dużą dokładnością (równe powierzchnie, pion, poziom) co ułatwia w późniejszym okresie
prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Prosty sposób budowy ścian domu sprawia, że Inwestor może zdecydować się na
budowę metodą gospodarczą (tym samym zmniejszając koszty budowy).
Sposób wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, układanie stropów itp. będą opisane w następnych rozdziałach instrukcji.
2. Bloczki Ekolit.
Z uwagi na moduł bloczka podstawowego i wieńcowego: 1000x500x500 mm
i 500x500x500 mm przy projektowaniu budynków mieszkalnych w naszej technologii
należy zwrócić uwagę na wymiary płyty fundamentowej dostosowując ją do wymiarów
bloczka Ekolit.
Inwestor przed podjęciem decyzji o zakupie gotowego projektu domu powinien
skonsultować

się

z

firmą

BJ

Ecopasshouse

AB

S.A.

Oddział

Polska

o możliwościach adaptacyjnych projektu gotowego do naszej technologii oraz oceny
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kosztów adaptacji projektu wykonywanej przez polecanego architekta.
W tym rozdziale pokazujemy przekroje bloczków Ekolit, o których była mowa powyżej
(pliki do pobrania z naszej strony internetowej w zakładce Produkty/Ekolit/rysunki
bloczka Ekolit).
a) bloczek podstawowy Ekolit E 1000x500x500 mm
b) bloczek podstawowy Ekolit E 500x500x500 mm
c) bloczek wieńcowy Ekolit U 1000x500x500 mm
d) bloczek wieńcowy Ekolit U 500x500x500 mm
3. Ściany parteru.
Ściany budowane w systemie Ekolit mają grubość 50 cm i nie wymagają już
ocieplenia od zewnątrz. W instrukcji stosowania bloczków Ekolit nie odnosimy się do
wykonania płyty fundamentowej, gdyż każdorazowo te dane będzie określał projekt
wykonawczy* Inwestora oraz dokładne obliczenia konstrukcyjne.
Przed ułożeniem pierwszej warstwy bloczków podstawowych Ekolit należy
zabezpieczyć pow. płyty (patrz rys nr 1) preparatem Hydrostop 209 (lub innym) na
szerokości min 60 cm. Preparat stanowi doskonałą izolację przeciwwodną i uszczelnia
wszelkie konstrukcje betonowe przed kapilarnym podciąganiem wody.
Zalety: głęboka penetracja betonu, wysoka przyczepność, można nakładać na wilgotny
beton, preparat ekologiczny i nieszkodliwy dla zdrowia.
Przed zalaniem płyty fundamentowej betonem ze zbrojenia płyty wypuszczamy pręty
żebrowane tzw. startery (najczęściej Ø 12-14 4-6 szt na wysokość ok 130-150 cm powyżej
poziomu "zero płyty" patrz rys nr 1).
PŁYTA
FUNDAMENTOWA
STARTERY

POWIERZCHNIA
IMPREGNOWANA
HYDROSTOP 209

Rys nr 1. Startery pokazane na rysunku tylko w narożach budynku (szczegóły patrz pkt 3 instrukcjiopis).
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Sposób łączenia starterów ze zbrojeniem płyty oraz ich ilość określa projekt
wykonawczy*. Startery wyprowadzamy we wszystkich narożach zewnętrznych budynku
oraz skrajnych bloczkach stanowiących otwory okienne, drzwiowe i bramy garażowej (jeśli
ta jest w obrysie budynku). Pozostałe otwory Ø 18 cm bloczków podstawowych zbroimy 1
szt pręta Ø 12-14 na wys jak dla starterów (o ile projekt nie zakłada inaczej) i łączymy je
ze zbrojeniem płyty fundamentowej j/w. Należy tutaj zwrócić uwagę na konieczność
bardzo precyzyjnych pomiarów umiejscowienia ściany zewnętrznej pierwszej warstwy
bloczków aby zbrojenia znalazły się w optymalnym położeniu. Następnie zalewamy płytę
fundamentową betonem klasy C20/25 (dawny beton B25) na drobnym kruszywie
i zacieramy ją na gotowo.
Przy zachowaniu wytycznych opisanych powyżej przystępujemy do układania
pierwszej warstwy bloczków podstawowych Ekolit rozpoczynając od naroża budynku
(patrz rys nr 2).
STARTERY

PŁYTA
FUNDAMENTOWA
POWIERZCHNIA
IMPREGNOWANA
HYDROSTOP 209

Rys nr 2. Układanie pierwszej warstwy bloczków podstawowych Ekolit.

Po ułożeniu pierwszej warstwy poszczególne bloczki wzmacniamy tzw. grzebieniami ze
stali ocynkowanej (patrz rys nr 3).

Rys nr 3. Grzebień ze stali ocynkowanej.
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BLOCZEK EKOLIT

GRZEBIEŃ STALOWY

Rys nr 4. Schemat lokalizacji grzebieni w poszczególnych warstwach bloczków.

Następne warstwy bloczków podstawowych Ekolit układamy na zakładkę (jak klocki
Lego). Potrzebne połówki bloczków docinamy drutem oporowym bezpośrednio na
budowie.
Po ułożeniu dwóch warstw bloczków Ekolit betonujemy otwory w bloczkach fi 18 cm
betonem klasy C20/25 (dawny beton B25) na drobnym kruszywie i przystępujemy do
montażu pozostałych bloczków parteru zgodnie z projektem.
Dla wszystkich otworów okiennych, drzwiowych, bram garażowych górnym bloczkiem jest
bloczek wieńcowy U, który jak była mowa uprzednio jest jednocześnie bloczkiem
nadprożowym. Sposób układania i zabezpieczania takich otworów na czas zalania ich
betonem pokazano na rys nr 5.

Rys nr 5. Schemat montażowy nadproży.
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Z wymiaru bloczków wynika, że nadproże opiera się z każdej strony na ścianie
z Ekolit po 50 cm. Poza otworami warstwę ściany uzupełniamy bloczkami podstawowymi
1000x500x500 mm i 500x500x500 mm.
Ostatnią warstwą ściany parteru jest bloczek wieńcowy U, może się jednak okazać, że
przy dużych wysokościach otworów okiennych bloczek nadprożowy będzie bloczkiem
wieńcowym.
Na rys nr 6 pokazujemy schemat prawidłowego montażu bloczków wieńcowych
w narożnikach budynku.

Rys nr 6. Schemat prawidłowego montażu bloczków wieńcowych w narożnikach budynku.

Przed zabudową bloczków wieńcowych (ostatnia warstwa parteru) musimy je odpowiednio
przygotować do zabudowy. W naszej instrukcji skupimy się na dwóch rozwiązaniach
stropu poddasza użytkowego. Proponujemy strop typu JS lub JS 1 produkowany przez
firmę Green-Tec Solutions sp z o.o. z siedzibą w Łodzi (Producent naszych bloczków
Ekolit). Dopuszczalne są inne warianty np. strop monolityczny. Te rozwiązania

będą
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wynikały bezpośrednio z projektów wykonawczych*.
System szalunków styropianowych typu JS o grubości płyty nadbetonu 40 mm możemy
stosować:
 JS do rozpiętości 5,75 m
 JS 1 do rozpiętości 7,00 m
 firma posiada rozwiązania techniczne do rozpiętości max 9,50 m.
Szczegóły rozwiązań będzie zawierał projekt wykonawczy*, pomocna w tym temacie
będzie "Techniczna Instrukcja stosowania systemu szalunków styropianowych typu
JS" wydana

przez firmę

Green-Tec Solutions sp z o.o. Łódź (strona internetowa

www.g-tec.pl).
Po przygotowaniu bloczków wieńcowych do zabudowy co pokazujemy na rysunkach 7 i 8
układamy je jako ostatnią warstwę parteru.
BLOCZEK
WIEŃCOWY U
ODCINAMY

500
300

500

Rys nr 7. Wycinanie wewnętrznej ścianki bloczka wieńcowego U dla stropu "JS" (wymiary w mm dla
nadbetonu 40 mm).

BLOCZEK
WIEŃCOWY U
ODCINAMY

500

250

500

Rys nr 8. Wycinanie wewnętrznej ścianki bloczka wieńcowego U dla stropu "JS 1" (wymiary w mm dla
nadbetonu 40 mm).

7

Kolejnym etapem wykonanym zgodnie z projektem wykonawczym* jest montaż
w otwory bloczków Ekolit o średnicy 18 cm zbrojenia ze stali żebrowanej łączonej
strzemionami ze stali fi 6 mm, które na zakładkę połączą się z dolnymi zbrojeniami
(startery) o ile takie występują.
Ostatnim etapem przed zalaniem ścian parteru betonem jest stabilizacja ścian
zewnętrznych z bloczków Ekolit przy użyciu regulowanych rozpórek co pokazujemy na
rys nr 9 oraz montaż profili w otwory zamkowe np: drewnianych łat impregnowanych
o przekroju 50x50mm lub systemowych (profile ze stali ocynkowanej do ścian działowych
z płyt gipsowo - kartonowych C 50). Ilości każdorazowo określa projekt wykonawczy*.

1

L

2

H

3

Legenda:
H – wysokość kondygnacji [m]
L – rozstaw rozpórek [m] co 1-1,5 m.
1 – łata drewniana typowa
2 – regulowana rozpórka
3 – bloczek Ekolit

Rys nr 9. Stabilizacja ściany z bloczków Ekolit przy użyciu regulowanych rozpórek.

Profile te umożliwiają montaż rusztu na elewacji zewnętrznej i wewnętrznej. Od
zewnątrz jest to istotne o ile elewacja zewnętrzna jest wykonana np. z drewna, kamienia
itp. W przypadku wykończenia elewacji tynkiem to profile umieszczane od zewnątrz służą
jedynie stabilizacji ściany przy zalewaniu jej betonem (ilości i rozmieszczenie określa
projekt wykonawczy*).
Dla elewacji wewnętrznej w/w profile umożliwiają montaż na ścianie ciężkich elementów
jak np. szafki kuchenne oraz zapewniają poprowadzenie wszelkich instalacji poza
obrysem wykończonej ściany. Szczegóły rozwiązań oraz ilości profili każdorazowo
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powinien zawierać projekt wykonawczy*.
Po spełnieniu tych wymagań ściany parteru wypełniamy betonem o parametrach j/w.
Uwaga: zalewamy ściany parteru bez ostatniej warstwy bloczków wieńcowych.
(te zbroimy łącznie ze zbrojeniem stropu poddasza użytkowego zgodnie z projektem
i zalewamy betonem jednorazowo).
Następnym krokiem jest dodatkowe uszczelnienie pionowych połączeń na styku
poszczególnych bloczków Ekolit od zewnątrz i wewnątrz pianką niskorozprężną np.
Soudal przy użyciu specjalistycznego pistoletu (bloczki dla tej operacji posiadają
odpowiednie fazy). Po stwardnięciu pianki jej nadmiar obcinamy nożykiem do tapet.

BLOCZEK EKOLIT

PIANKA NISKOROZPRĘŻNA

Rys nr 10. Uszczelnianie pianką niskorozprężną.

4. Strop poddasza użytkowego.
Uprzednio podaliśmy, że w instrukcji skupimy się na dwóch rodzajach stropów JS i JS 1.
W zależności od rozpiętości i obciążeń w/w system pozwala wykonać monolityczny strop
gęstożebrowy do rozpiętości patrz str 7 instrukcji gdzie również jest link do strony
Producenta

stropów,

na

której

dokładnie

opisano

sposób

układania

płyt

JS,

rozmieszczenia podpór montażowych i zbrojenia stropu. Szczegóły techniczne dla
stropów typu JS będzie zawierał projekt wykonawczy*.
Dla stropu JS przygotowanie bloczka wieńcowego - patrz rys nr 7.
Dla stropu JS 1 odpowiednio – patrz rys nr 8.
Po ułożeniu płyt JS lub JS 1 zaczynamy uzbrajać strop od ułożenia prętów zbrojeniowych
w bloczku wieńcowym U. Następnie układamy zbrojenie żeber płyt JS łącząc je ze
zbrojeniem wieńca (dobór zbrojenia wieńca, żeber stropowych i innych elementów należy
wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną). Po tych czynnościach
przystępujemy do betonowania stropu łącznie z wieńcem ścian zgodnie z dokumentacją.
Różnice w wysokości bloczka wieńcowego dla stropów JS, JS 1 po jego przycięciu na
odpowiedni wymiar wynikają z różnej wysokości płyt stropowych.
Kolejnym etapem jest zatarcie na gładko powierzchni wylanego betonu stropu poddasza
użytkowego.
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Rozdeskowanie elementów stropu i usunięcie podpór montażowych może nastąpić
dopiero po osiągnięciu przez beton min 70% wytrzymałości projektowej.
Wykończenie stropu można wykonać poprzez: tynkowanie i malowanie, wykończenie
płytami kasetonowymi, podwieszane sufity itp.
5. Ściany poddasza użytkowego.
Wykonujemy tak samo jak ściany parteru, nie ma potrzeby zabezpieczenia płyty stropowej
Hydrostopem 209 (lub innym).
Przy układaniu bloczków Ekolit na zakładkę do łączenia ich stosujemy grzebienie jak na
parterze (patrz rys nr 4).
Nie wyprowadzamy starterów, ale po ułożeniu dwóch warstw bloczków (o ile ściany
zewnętrzne będą miały większą wysokość) w otwory fi 18 cm bloczków wkładamy
zbrojenie zgodnie z projektem i betonujemy po obwodzie poddasza użytkowego celem
stabilizacji ścian. Szczegóły techniczne i sposoby rozwiązań np: kotwienie śrub dla
mocowania murłat itp każdorazowo będzie określał projekt wykonawczy*. Jest to
uwarunkowane tym, że w każdym projekcie możliwy jest inny kształt dachu.
Ostatnie warstwy bloczków ścian szczytowych docinamy drutem oporowym pod kąt dachu
wynikający z projektu.
Nie zaleca się długotrwałego zatrzymania prac budowlanych gotowych lub częściowo
wykonanych (zalanych betonem) ścian, pozostawiając je na szkodliwy wpływ warunków
atmosferycznych i promieniowania UV. Otwory w bloczkach należy uszczelnić od góry
przed dostaniem się wody wgłąb bloczka, a wzniesione ściany budynku zabezpieczyć
zgodnie z projektem, który uwzględnia sposób wykończenia ścian zewnętrznych tynkiem.
Po montażu stolarki okiennej należy bezwzględnie montować parapety zewnętrzne
i wykonać wszelkie obróbki blacharskie od zewnątrz budynku.
6. Dach.
W budynkach mieszkalnych najczęściej projektuje się dachy skośne z uwagi na to, aby
maksymalnie wykorzystać przestrzeń poddasza użytkowego.
Podamy tutaj kilka wskazówek na co należy zwrócić szczególną uwagę.
W systemie Ekolit ściany poddasza zakańczamy bloczkiem wieńcowym U odpowiednio
przygotowanym przed montażem. W ściance zewnętrznej bloczka wycinamy otwory pod
krokwie, a rozstaw i ilość krokwi, rozstaw śrub do mocowania murłat itp określa projekt
wykonawczy* (patrz rys nr 11 i rys nr 12).
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Rys nr 11. Wycięcia pod krokwie w bloczku wieńcowym U w widoku od wewnątrz budynku.

Rys nr 12. Wycięcia pod krokwie w bloczku wieńcowym U w widoku od zewnątrz budynku.

Po związaniu betonu przystępujemy do montażu więźby dachowej. Pierwszy etap to
montaż murłat z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej zabezpieczającej przed
kondensacją pary wodnej. Ten etap robót należy wykonać bardzo starannie (murłata jest
elementem, na którym opieramy całą konstrukcję dachu). Montaż pozostałych elementów
więźby dachowej wykonujemy zgodnie z projektem wykonawczym* budynku. Wszystkie
łączenia krokwi z bloczkami wieńcowymi poddasza bezwzględnie uszczelniamy pianką
poliuretanową.
7. Ścianki wewnętrzne nośne i działowe.
Wewnętrzne ściany parteru i poddasza użytkowego możemy wykonać w dowolnej
technologii (każdorazowo szczegóły techniczne będzie zawierał projekt wykonawczy*).
Na parterze pod pierwszą warstwę bloczków ścian należy stosować warstwę papy
termozgrzewalnej lub folii izolacyjnej. W/w ściany działowe i nośne wykonane
w technologii tradycyjnej możemy łączyć z systemem Ekolit wykorzystując zasadę
łączenia ściany styropianowej ze ścianą betonową za pomocą zbrojenia, zaczepów
stalowych itp. podanych w projekcie.
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Przedstawiamy poniżej zdjęcia obrazujące rozwiązania techniczne w tym temacie, które
zastosowaliśmy na naszych budowach w Polsce. Oczywiście dopuszczalne są inne
warianty łączenia ścian wewnętrznych ze ścianą zewnętrzną Ekolit.

Rys nr 13. Montaż ścianek wewnętrznych.
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8. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Z uwagi na dużą ilość systemów okiennych i drzwiowych występujących w Polsce
proponujemy przed złożeniem zamówienia konsultację z Producentem stolarki w celu
ustalenia wymiarów okien i drzwi do zabudowy oraz sposobu montażu stolarki, parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych (chyba, że projekt wykonawczy* będzie zawierał
szczegółowe rozwiązania techniczne w tym temacie).
9. Uwagi końcowe:
*Projekt wykonawczy - o którym mowa w nin. Instrukcji jest to kompletny projekt
budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, uwzględniający najważniejsze
aspekty i charakterystyczne rozwiązania wynikające z zastosowanej technologii Ekolit.
Technologia budowy z bloczków Ekolit jest szybka i prosta, wymaga jednak sporządzenia
odpowiedniej

dokumentacji

projektowej

uwzględniającej

modułowość

bloczków,

określającej czytelnie i dokładnie część konstrukcyjną projektu.
Z uwagi na wysokie wartości energooszczędne i pasywne wynikające z zastosowania
technologii Ekolit oraz w celu uzyskania największych korzyści energetycznych
wynikających z charakterystyki działki pod zabudowę, zaleca się skorzystanie z konsultacji
projektowych oraz sporządzenie projektu indywidualnego przez architekta znającego
technologię i współpracującego z firmą BJ Ecopasshouse AB S.A. Oddział Polska.
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