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Ściany zewnętrzne z cegły
Na forach internetowych, portalach branżowych oraz w magazynach budowlanych można się często spotkać z
opinią, że cegła to najlepszy materiał budowlany. Dlaczego? Oto 12 powodów.

Powód 1: Cegła jest długowieczna

Wykonana z cegieł elewacja, czyli zewnętrzna warstwa ściany, nie ma sobie równych, jeśli chodzi o trwałość. Eksperci
budowlani oceniają, że ceglana elewacja to inwestycja nawet na sto lat. Fachowo wykonana elewacja nie będzie w tym czasie
wymagać w zasadzie żadnych renowacji. Co więcej, mur licowy z warstwy cegieł przez cały okres użytkowania zachowa
niezmienioną barwę, ponieważ cegła nie blaknie pod wpływem promieni słońca operujących na jej powierzchni.
Długowieczność samej cegły idzie więc w parze z trwałością jej koloru, co wśród materiałów budowlanych jest rzadkością.

Powód 2: Cegła jest wytrzymała

Cegła to materiał, który utrzyma nawet najbardziej skomplikowaną i ciężką konstrukcję, nie straszne mu też żadne obciążenia
statyczne. Dlatego ceramikę budowlaną poleca się w przypadku przegród, które podtrzymują dach nawet z najcięższych
pokryć dachowych występujących na rynku. Dzięki specjalnym technologiom produkcji, cegły charakteryzują się bardzo
wysoką wartością wytrzymałości na ściskanie. Przykładowo, klinkier ceramiczny Röben osiąga w tej dziedzinie wyniki powyżej
44 N/mm2.

Powód 3: Cegła akumuluje ciepło

Cegła charakteryzuje się dużą akumulacyjnością cieplną, co oznacza, że gromadzi ciepło i długo je utrzymuje. Optymalne
parametry w tym zakresie osiągają ściany trójwarstwowe, z warstwą zewnętrzną w postaci muru licowego z cegły klinkierowej.
Duża stabilność cieplna gwarantuje komfort użytkowania domu, gdyż nawet po wyłączeniu ogrzewania lub gwałtownym
ochłodzeniu na zewnątrz, wnętrze jeszcze przez długi czas pozostaje ciepłe. Co więcej, dzięki wysokiej akumulacyjności
cieplnej cegieł i innych ceramicznych materiałów wznoszeniowych, takich jak pustaki poryzowane, w murowanych domach
zimą będzie ciepło, zaś w upalne lato pomieszczenia wypełni przyjemny chłód.
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Powód 4: Cegła zapewnia estetykę

Wprawdzie o gustach się nie dyskutuje, ale trudno zaprzeczyć estetycznym walorom ceglanej elewacji. W przypadku pokrycia
ściany zewnętrznej tynkiem, jedynym elementem, którym można wpływać na końcowe wrażenie wizualne, jest kolor. Cegła
daje dużo większe możliwości aranżacyjne. Wygląd elewacji można kształtować nie tylko poprzez barwę klinkieru, ale także
poprzez zastosowanie różnego rodzaju wiązania, koloru spoiny, czy struktury lica. Tradycyjny charakter domu podkreśli cegła
licowa ręcznie formowana, podobna do wiekowego muru. Zupełnie inne wrażenie osiągnie inwestor, który zdecyduje się na
gładki klinkier, nadający obiektowi nowoczesności. Zastosowanie spoiny w kolorze cegły daje efekt gładkiej, jednolitej
powierzchni, natomiast biała fuga w zestawieniu z ciemniejszą cegłą wyróżni murowane elementy. Cegła pozwala na niczym
nieograniczoną kreatywność - możliwe są nawet tak oryginalne rozwiązania, jak zastosowanie mozaiki barw i wzorów cegieł na
jednej powierzchni ściany.

Powód 5: Cegła oznacza prestiż

Wysokie walory estetyczne oraz świetne parametry techniczne cegły sprawiają, że ekskluzywny styl budynków mieszkalnych i
biurowych coraz częściej podkreślane są właśnie poprzez wykorzystanie na elewacji cegieł klinkierowych lub licowych.
Podczas realizacji wielu dużych, prestiżowych inwestycji, takich jak centra handlowo-rozrywkowe, galerie oraz inne obiekty
użyteczności publicznej sięga się po cegłę. Podobnie jest w przypadku domów jednorodzinnych - dom z ceglaną elewacją to
dobra inwestycja długoterminowa, ponieważ cegła podnosi wartość materialną całego budynku, co okaże się szczególnie
istotne jeśli kiedyś zechcemy go sprzedać.

Powód 6: Cegła nie jest droga

Wymienioną wyżej długowieczność, wytrzymałość, estetykę i prestiż można zapewnić za naprawdę atrakcyjną cenę. Na
początku inwestycji koszt zakupu cegieł jest może nieco wyższy niż alternatywnych warstw elewacyjnych, ale na inwestycję
taką jak dom trzeba patrzeć perspektywicznie. Cegła nie wymaga dodatkowych wydatków eksploatacyjnych, w
przeciwieństwie do tynku i powłoki malarskiej, które trzeba odświeżać i malować co kilka lat. A koszty każdorazowego
malowania, powtarzane przez okres kilkudziesięciu czy nawet stu lat użytkowania elewacji, znacznie przewyższą jednorazowy
wydatek na cegły.

Powód 7: Cegła się nie brudzi

Ceglana elewacja jest bardzo praktyczna i między innymi dlatego nie wymaga konserwacji, że nie wnika w nią ani brud ani
kurz. Wszelkie zabrudzenia z muru licowego zmyje po prostu deszcz lub możemy zrobić to sami, polewając elewację czystą
wodą. Trzeba jednak pamiętać, by podczas budowy nie używać wapna, by na elewacji nie powstały białe zacieki, tzw. wykwity.
Rzetelne wykonawstwo, ochrona cegieł przed wilgocią w czasie budowy oraz zastosowanie specjalnej zaprawy do klinkieru
sprawią, że elewacja pozostanie czysta i wolna od wykwitów przez długie lata.
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Powód 8: Cegła zapewnia bezpieczeństwo

Murowane domy wywołują poczucie bezpieczeństwa, kojarzone z tradycyjną cegłą. Za murami z dobrej cegły każdy poczuje
się pewnie i bezpiecznie. Bezpieczeństwo mieszkańcom gwarantuje przede wszystkim ognioodporność ceglanej elewacji.

Powód 9: Cegła jest odporna na działanie czynników atmosferycznych

Ze względu na bardzo niską nasiąkliwość (np. ok. 5% w przypadku cegły Röben czerwonej gładkiej), cegły klinkierowe są
odporne na wnikanie wody. Dzięki temu nie straszne im żadne warunki atmosferyczne, ani nawet najcięższe mrozy. Cegła
poza czynnikami atmosferycznymi jest odporna również na korozję biologiczną oraz działanie czynników chemicznych, m.in.
kwasów. Tajemnica odporności cegły tkwi w doborze wysokiej jakości gliny, wypalanej według specjalnie do tego
przystosowanego procesu produkcji.

Powód 10: Cegła jest odporna na uszkodzenia mechaniczne

Ile razy zdarzało się, że po postawieniu czegoś przy otynkowanej ścianie zostały na niej ślady w postaci odprysków lub rys? W
przypadku ceglanej elewacji nam to nie grozi. Jest ona twarda i w normalnych użytkowych warunkach nie jest łatwo ją
zarysować lub w inny sposób uszkodzić. Z tego powodu nawet jeśli inwestor zdecyduje się na elewację z innych materiałów,
miejsca szczególnie podatne na uszkodzenia, takie jak narożniki i część cokołowa, zaleca się wykończyć cegłą.

Powód 11: Cegła jest produkowana z naturalnych surowców
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Cegła to najbardziej naturalny budulec, wypalany z naturalnych surowców – gliny zmieszanej z kwarcem i innymi minerałami.
Dzięki temu od setek lat zapewnia zdrowy, naturalny mikroklimat murowanych z niej budynków. Jest to bardzo ważna zaleta –
mieszkańcy domów wzniesionych z naturalnych budulców nie będą nigdy drżeli o zdrowie swoje i swoich dzieci tak jak np.
osoby posiadające dachy z eternitu.

Powód 12: Cegła jest wszechstronna

Bez względu na to, czy koncepcja architekta opiera się na stylu tradycyjnym, nowoczesnym, czy postindustrialnym, do
każdego z nich można dobrać odpowiedni rodzaj oraz barwę cegły. Cegła jest wykorzystywana w budownictwie różnych
rodzajów – ceglana elewacja świetnie sprawdzi się zarówno na małych domach jednorodzinnych, jak i ogromnych budynkach
użyteczności publicznej. Przy użyciu cegły muruje się też ogrodzenia i inne elementy małej architektury, jak altany, ławki,
miejsca grillowe. Cegłą można również wykończyć elementy wystroju wnętrz, np. kominek czy fragmenty ścian, a nawet
regały. Jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia projektanta.

Zdjęcia zamieszczone w artykule - Röben
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